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São Paulo, sexta-feira, 28 de dezembro de 2018

explicação para os ótimos resultados de dezembro continua
sendo as chuvas, que chegaram
no tempo certo e foram mais fortes do que
o previsto”, explica Erick Azevedo, doutor
em comercialização de energia, sócio diretor do Grupo FDR e coordenador do estudo.
“A expectativa para 2019 é que o verão
chuvoso seja favorável para encher os
reservatórios e incentive a migração de empresas que não saíram do mercado cativo
em 2018”, completa. O mercado cativo de
energia é formado pelas companhias que,
entre outros critérios, exigem do sistema
elétrico uma carga inferior a três megawatts
e, por isso, têm energia fornecida exclusivamente pelas distribuidoras locais. Caso
utilizem energias limpas, as empresas com
demanda de pelo menos 500 quilowatts (0,5
megawatt) podem migrar para o mercado
livre, ou seja, obtêm permissão do governo
para negociar seus próprios contratos com
fornecedores do setor.
“Em julho do ano que vem, o novo governo deve baixar o limite obrigatório para
compra de energia incentivada”, prevê
Azevedo, referindo-se ao limite de carga
para a migração para o mercado livre. O
especialista desenvolveu um índice que
mede a atratividade das fontes limpas com
base no preço médio entre as matrizes eólica, solar e de biomassa, comparado com
as tarifas das distribuidoras que dominam
o mercado e utilizam as grandes hidrelétricas e as usinas termelétricas (movidas
a diesel) como fonte energética.
O Índice Nacional de Atratividade do
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As chuvas chegaram no tempo certo e foram mais fortes do que o previsto.

Mercado Livre para Fontes Limpas de
Energia varia de 0 a 1, da mesma maneira
que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) medido pela ONU, que avalia
os países baseado em renda per capita,
expectativa de vida e escolaridade. Em
dezembro, os estados brasileiros com melhor desempenho no índice da FDR foram
Tocantins (0,843), Pará (0,829) e Espírito
Santo (0,813). Rio de Janeiro e São Paulo
ficaram na quinta e na 18ª colocações,
respectivamente. A média nacional no mês
ficou em 0,723, superior à de novembro,
que foi de 0,602.
As principais empresas do setor de
energia limpa se reunirão entre os dias 21
e 23 de maio de 2019, em São Paulo, para
a Ecoenergy, maior feira do segmento na
América Latina e organizada pela Cipa
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PAGAMENTO DO AUXÍLIO CRECHE
Empresa que contribui para a concessão do auxílio creche, existe escolha de
sexo para o benefício? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUAL O CBO CORRETO DO EMPRESÁRIO SENDO SÓCIO ADMINISTRADOR OU SÓCIO QUOTISTA?
Não existe um CBO específico para empresário nem para sócio cotista
no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO) e o mais aproximado é
1231-05 (Diretor Administrativo) ou (Superintendente Administrativo)
e 1231-10 (Diretor Administrativo Financeiro).
DEMANDA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A partir de quantos funcionários uma empresa está obrigada a contratar
menor aprendiz? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
PRAZO PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO
Qual o prazo para o pagamento da rescisão contratual? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO NO RAMO DE ESTÉTICA, RECEBE COMISSÃO PELOS
SERVIÇOS ESTÉTICOS PRESTADOS. SOBRE A COMISSÃO HAVERÁ
CÁLCULO DO DSR?
No caso de empregado que recebe comissões, deverá ocorrer o pagamento
de DSR em separado, conforme Súmula nº 27 do TST, conforme transcrevemos abaixo: Súmula nº 27 do TST - COMISSIONISTA (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003: É devida a remuneração do repouso
semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista.
COTA DE APRENDIZ
Empresa com 60 funcionários, qual a cota de aprendiz? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ABONO PECUNIÁRIO
Funcionário fracionou suas férias em 2 períodos, o primeiro de 15 dias e
outro de 5 dias, no gozo de 5 dias de férias, pode ser pago o abono de 10
dias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

Os consumidores que caíram no
rotativo do cartão de crédito ou
usaram cheque especial pagaram
juros mais caros em novembro, de
acordo com dados do Banco Central (BC), divulgados ontem (27).
A taxa de juros do cheque especial
subiu 5,3 pontos percentuais, em
relação a outubro, ao chegar em
305,7% ao ano, em novembro. A
taxa média do rotativo do cartão
de crédito subiu 4,1 pontos percentuais em relação ao outubro,
chegando a 279,8% ao ano, no
mês passado.
Em abril, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) definiu que clientes inadimplentes no rotativo do
cartão de crédito passem a pagar a
mesma taxa de juros dos consumidores regulares. Essa regra entrou
em vigor em junho deste ano.
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Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG (PGA Brasil). Edital de
Convocação da AGO. A Associação Brasileira dos Profissionais de Golfe - ABPG, nos
termos estatutários, Convoca os srs. Associados para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO), em primeira convocação às 10h00 ou em segunda e última
convocação, às 10h30 do dia 29 de janeiro de 2019 (terça-feira), nas dependências
do PL Golf Club, situado na Estrada da PL, S/N, na cidade de Arujá, CEP: 07422-000,
com a seguinte ordem do dia: eleição e posse dos dirigentes da ABPG (Presidente;
Vice Presidente Técnico; Vice Presidente Administrativo; Vice Presidente Financeiro
e Vice Presidente de Marketing e Membros do Conselho Fiscal, sendo (3) efetivos e
(3) suplentes). As chapas poderão ser inscritas até às 15h00 do dia 14 de janeiro
2019, mediante protocolo da inscrição diretamente com o Secretário Executivo da
ABPG, Sr. Diego Hans, na sede temporária da ABPG, na Rua Piauí, 561 Higienópolis,
em São Paulo-SP, CEP 01241-001. No pedido de inscrição da chapa deverão constar
os nomes dos candidatos a cada cargo e o nome e qualificação completa do
representante da chapa, que responderá plenamente por ela e, que deverá ser pessoa
com endereço certo e fixo no Brasil. Todo o processo eleitoral, desde a publicação deste
edital até a posse dos eleitos, observará o Estatuto Social. O Associado, candidato ou
não, que quiser postular direito que entenda possuir ou quiser manifestar-se sobre o
processo eleitoral, deverá fazê-lo por escrito, entregando a petição na sede provisória
da ABPG, ao senhor Diego Hans, que assinará recibo contendo a data e horário do
recebimento. Luiz Martins - Presidente - Heleno Andrade Jr. - V.Presidente
Administrativo - Miguel Cavalieri - V.Presidente Financeiro.
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Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte
sua agência de conﬁança, ou ligue para

Tˎ˕: 3043-4171

Fiera Milano. O mercado movimenta US$
15 bilhões por ano e vem ganhando espaço
no cenário internacional com o crescente
comprometimento das maiores economias
mundiais com o desenvolvimento sustentável. A feira é uma evolução da EnerSolar
+ Brasil, que era voltada apenas para a
produção de energia solar e eólica.
No ano que vem, também serão contempladas as principais novidades na
produção de biomassa e biogás, além de
gestão de resíduos urbanos, industriais e
automotivos. Mais de 150 empresas estarão
presentes no evento, que será realizado no
São Paulo Expo e terá entrada gratuita para
profissionais do setor. A Ecomondo, uma
das mais importantes feiras de economia
verde da Europa, é parceira da exposição
(ANSA).

Juros do cartão de crédito e
do cheque especial sobem
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Alexandre Pierro (*)
Todo mundo sabe que a
China é a economia que
mais cresce no mundo
tualmente, o país representa 40% de todas as
transações de comércio
eletrônico no planeta, e quase
um terço do consumo de luxo
mundial. É a nação com o maior
número de “unicórnios” (startups com valorização de mercado superior a US$ 1 bilhão),
cerca de 164, enquanto o Brasil
tem apenas três. A verdade
é que, além de rica, a China
preza pelo desenvolvimento,
pela tecnologia e, acima disso,
pela inovação.
Um dos projetos atuais do
país é se tornar líder em aplicações de inteligência artificial
até 2030, se tornando o principal polo mundial do gênero.
Porém, como isso é possível?
Um país que até a década de
1980 era basicamente rural,
hoje é líder em tecnologia
e inovação, e tem dinheiro
para continuar injetando em
sua economia de forma quase
milagrosa. A verdade é que
sua grande virada veio com
um investimento feito nessa
época. Um investimento feito
em gestão.
Todos sabem que o governo
chinês tem mão ativa na economia. É o modelo de produção
que o país adotou. Porém,
independente disso, ações de
incentivo podem ser tomadas
por qualquer governo que busque crescimento. São elas que
se destacam, abrindo espaço
para o crescimento de um
mindset inovador. Em 20 anos,
a nação chinesa quintuplicou
seu PIB, focando na gestão e
melhoria de qualidade. Agora,
o país se prepara para um novo
salto, mirando as estratégias
voltadas à inovação.
Um exemplo de incentivo
interessante é o da cidade
portuária de Hangzhou, onde
fica o grupo Alibaba, uma das
maiores redes varejistas do
mundo. O local tinha inúmeros
depósitos desativados que o
governo local transformou em
uma área de startups. Hoje,
o local é chamado de Dream
Town, tendo mais de 1.600
startups sediadas - sendo
que mais de 4 mil já passaram
por lá desde 2015. O espaço
inutilizado anteriormente,
hoje conta com isenção para
ocupação, além de acesso
gratuito à nuvem de dados
por três anos para qualquer
empresa iniciante.
Isso sem contar o fundo anjo
de US$ 70 milhões, que atende
ao país todo. O governo incentiva as iniciativas e prepara
um solo fértil, possibilitando
a proliferação de empresas
inovadoras. Os governantes
enxergaram o potencial de
médio e longo prazo e começam a atuar com planos
agressivos de gestão. É bem
diferente de países onde abrir
uma empresa e sobreviver é
um desafio tão grande, que
chega a parecer que a gestão
pública está lutando contra o
empresário.
Além disso, há outros fatores
que são próprios do modo chinês de pensar e trabalhar que
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As condições meteorológicas deste mês de dezembro fizeram com que o setor de energia limpa,
composto pelas matrizes eólica, solar e biomassa, apresentasse o maior índice de atratividade do ano,
segundo estudo conduzido pela empresa especializada FDR Energia

O que a China pode
ensinar ao mundo
sobre inovação?

Mesmo assim, a taxa final cobrada
de adimplentes e inadimplentes
não será igual porque os bancos
podem acrescentar à cobrança os
juros pelo atraso e multa.
As taxas do cheque especial e
do rotativo do cartão são as mais
caras entre as modalidades oferecidas pelos bancos. A do crédito
pessoal, por exemplo, é mais baixa:
122,9% ao ano em novembro, com
redução de 3,1 pontos percentuais
na comparação com o mês anterior.
A taxa do crédito consignado (com
desconto em folha de pagamento)
chegou a 24,3% ao ano, estável em
relação a outubro. A taxa média de
juros para as famílias caiu 0,3 ponto
percentual para 51,6% ao ano. A
taxa média das empresas caiu 0,1
ponto percentual, atingindo 20,3%
ao ano (ABr).

FIL Participações S.A.
CNPJ/MF nº 23.737.175/0001-81 - NIRE 35.300.487.338
Assembleia Geral Extraordinária
1. Data, hora e local: Aos 08/12/2018, às 10 hs, na sede da FIL Participações S.A
(“Companhia”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Moema, nº 300, 12º andar, conjunto 121, sala 02, Moema. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos
dos artigos 1072, § 2º do Código Civil Brasileiro e 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em face da
presença da totalidade dos acionistas, conforme segue e de acordo com os registros e
assinaturas constantes da Lista de Presença de Acionistas, a qual constitui o Anexo I à
presente Ata: (i) Marcelo Feres Fraiha, brasileiro, casado, empresário, RG nº
29.832.723-5-SSP/SP e CPF/MF sob nº 299.170.058-03, residente e domiciliado em São
Paulo/SP, com escritório na Avenida Moema, nº 300, 12º andar; (ii) Fernando Feres
Fraiha, brasileiro, divorciado, empresário, RG nº 29.832.722-3-SSP/SP e CPF/MF sob nº
301.160.248-44, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida
Moema, nº 300, 12º andar; e (iii) Vanessa Maria Fraiha Ferrante, brasileira, casada,
arquiteta, RG nº 29.832.721-1 SSP/SP e CPF/MF sob nº 301.160.208-57, residente e
domiciliada em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Moema, nº 300, 12º andar.
3. Mesa: Presidente: Marcelo Feres Fraiha; Secretário: Vanessa Maria Fraiha Ferrante.
4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a reeleição dos membros da Diretoria; e (ii) a fixação
da remuneração anual e global da Diretoria. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos,
foram lidas e discutidas as matérias constantes da Ordem do dia, tendo sido aprovadas
as seguintes matérias, por unanimidade de votos, sem ressalvas: (i) Os acionistas decidem eleger como membros da Diretoria da Companhia, todos com mandato de 3 anos,
permitida a reeleição, os Srs. Demétrio Feres Fraiha, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão universal de bens, engenheiro civil, RG nº 2.699.820-8-SSP/SP, CPF/MF sob nº
025.767.328-87, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida
Moema, nº 300, 12º andar, para o cargo de Diretor Presidente; Fernando Feres Fraiha,
brasileiro, divorciado, empresário, RG nº 29.832.722-3-SSP/SP e CPF/MF sob nº
301.160.248-44, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida
Moema, nº 300, 12º andar, para o cargo de Diretor sem designação específica; Marcelo
Feres Fraiha, brasileiro, casado, empresário, RG nº 29.832.723-5-SSP/SP e CPF/MF sob
nº 299.170.058-03, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida
Moema, nº 300, 12º andar, para o cargo de Diretor sem designação específica; e Vanessa
Maria Fraiha Ferrante, brasileira, casada, arquiteta, RG nº 29.832.721-1- SSP/SP e
CPF/MF sob nº 301.160.208-57, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com escritório
na Avenida Moema, nº 300, 12º andar, para o cargo de Diretora sem designação específica. Os Diretores ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram que não são impedidos por lei especial, bem como não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei
que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, e que
tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
Os Diretores tomarão posse nesta data, mediante assinatura do respectivo Termo de
Posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria. (ii) Por fim, foi fixada em R$ 20.000,00 a
remuneração global anual da Diretoria. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu
o Presidente por encerrada a Reunião, lavrando- se a presente ata, a qual, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada
em todas as suas folhas pelos membros da mesa e assinada por todos os presentes.
Presidente: Marcelo Feres Fraiha; Secretário: Vanessa Maria Fraiha Ferrante; Acionistas: Marcelo Feres Fraiha, Fernando Feres Fraiha, e Vanessa Maria Fraiha Ferrante. Diretores: Demétrio Feres Fraiha, Marcelo Feres Fraiha, Fernando Feres Fraiha e Vanessa
Maria Fraiha Ferrante. São Paulo, 08 de dezembro de 2018. Mesa: Marcelo Feres Fraiha
- Presidente, Vanessa Maria Fraiha Ferrante - Secretário. Acionistas: Marcelo Feres
Fraiha, Fernando Feres Fraiha, Vanessa Maria Fraiha Ferrante. Diretores Eleitos:
Demétrio Feres Fraiha, Marcelo Feres Fraiha, Fernando Feres Fraiha, Vanessa Maria
Fraiha Ferrante. Testemunhas: Nome: Marcio Aparecido Alves Corrêa - RG:
14.114.166-9 SSP/SP, Nome: Simone Aparecida Scarpin Pereira - RG: 18.178.012 SSP/
SP. Visto do Advogado: Adriana Zanni Ferreira Senne - OAB/SP nº 148.833. JUCESP nº
589.881/18-8, em 19/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

garantem esse crescimento.
Antigamente, um produto
“Made in China” era sinônimo
de uma cópia mal feita. Isso
porque culturalmente falando,
copiar nunca foi um tabu para
eles. Aqui, onde a luta pelo
direito autoral vigora, vemos
isso como um desrespeito e
um crime. Lá, eles enxergam
como uma valorização, um
reconhecimento do valor de
quem criou.
Além de copiar, o modelo
chinês visa o aperfeiçoamento.
Hoje, o país oferta uma cópia
mais barata e com pior qualidade de qualquer produto,
mas também oferece cópias
idênticas e até versões melhoradas do produto copiado.
Tem qualidade e preço para
qualquer demanda. Foi assim
que empresas de telefonia,
por exemplo, surgiram. Os
chineses pegaram algo que já
estava em um nível elevado de
tecnologia, e se preocuparam
em ir além.
Essas ações e criações movimentam o próprio mercado
interno do país. Embora tenham largado muito atrás dos
países desenvolvidos, cerca de
25% das indústrias chinesas já
estão preparadas para a chamada Indústria 4.0. No Brasil,
são apenas cerca de 2%.
Outro fator interessante é
a desigualdade entre salários.
Ser um trabalhador de chão de
fábrica, o famoso “peão”, não
é visto como algo ruim.
Há um desejo por crescimento, mas não há o sentimento
negativo de “não ser o chefe”.
Isso se mostra nos salários,
que diferente da maioria dos
países, é ridiculamente maior
entre um cargo inicial e o de
um gerente ou supervisor. Isso
permite que as pessoas vivam
de forma consideravelmente
boa, mantendo uma mão de
obra acessível em todos os
níveis da empresa. Outro ponto
importante é o da obsessão
com dados. A coleta e análise
deles, o verdadeiro Big Data,
realmente funciona na China.
Há um interesse por interpretar o que os dados têm a dizer
sobre o mercado, a economia,
os produtos, os consumidores. Essas informações geram
poder e fomentam a inovação.
Em suma, fica evidente que
o que está levando a China a
novos patamares de evolução é
o seu mindset voltado à gestão
da inovação. O modo de pensar,
de enxergar e incentivar ideias
em médio e longo prazo foi o
que transformou e continuará
transformando o país em uma
grande potência. No fundo,
o que a China pode ensinar
ao Brasil e a muitos outros
países em desenvolvimento
é a necessidade de criar uma
nova mentalidade para os
negócios. Andar para frente
olhando apenas o retrovisor,
certamente, não levará ninguém muito longe, além de ser
um grande risco.
Vale a pena repensar toda a
estratégia e caminhar com os
olhos no futuro.
(*) - É engenheiro mecânico, bacharel
em física aplicada pela USP e
fundador da Palas, consultoria em
gestão da qualidade e inovação
(www.gestaopalas.com.br).

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Novembro de 2018
ATIVO
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO
Disponibilidades
Aplicações Interfinanc. Liquidez
Aplicações no mercado aberto
TVM e Instrum. Financ. Derivativos
Carteira Própria
Vinculados à Prestação de Garantias
Vinculados ao Banco Central
Outros Créditos
Carteira de Câmbio
Rendas a Receber
Negociação e Intermed. de Valores
Diversos
(Provisão p/ Outros Créditos de
Liq. Duvidosa)
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
PERMANENTE
Imobilizado de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)
Diferido
(Amortização Acumulada)
Intangível
Outros Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO
Relações Interdependências
Ordens de Pagamentos em Moedas
Obrigações por Empréstimos
Emprést. no País-outras instituições
Outras Obrigações
Carteira de Câmbio
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Negociação e Intermed. de Valores
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
Capital :
De Domiciliados no País
(24) Reservas de Capital
7 Reservas de Lucros
7 Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.
1.117 Lucros ou Prejuízos Acumulados
437 (-) Ações em Tesouraria
1.153 Contas de Resultado
(716) Receitas Operacionais
(Despesas Operacionais)
Receitas não Operacionais
(Despesas não Operacionais
680
(Imposto de Renda)
894
(214) (Contribuição Social)
26.587 TOTAL DO PASSIVO e Patr. Líquido
R$ Mil
25.470
9.593
3.424
3.424
4.349
3.362
476
511
8.097
6.976
154
22
969

LUIZ CARLOS MACHADO - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC - 1SP 110330/O-6

R$ Mil
19.746
2.476
2.476
17.270
10.256
2
1.217
5.795
6.841
6.187
6.187
127
271
176
80
13.919
(13.787)
(24)
(28)
26.587

Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0E2C-788C-FD05-0380

Dezembro é melhor mês de
2018 para energia limpa

