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2017, um ano de 
novas possibilidades 
para a publicidade

A mudança de ano é um 

período para renovar 

as esperanças e também 

traçar planos, metas e 

estratégias para o novo 

ciclo

2017 promete ser de 
grandes avanços para 
o mercado publicitário, 

mesmo que ainda enfrente-
mos os velhos problemas do 
ano que acaba, como a grave 
crise econômica e a intensa 
instabilidade política que está 
longe de chegar ao fi m. Isso 
faz com que a busca por al-
ternativas que possam elevar 
a qualidade dos serviços, sem 
aumentar os custos internos, 
se torne a grande meta para o 
próximo ano. 

As soluções tecnológicas 
seguem como grandes aliadas 
para quem busca o aprimo-
ramento e a otimização de 
processos. Agências, anun-
ciantes e emissoras de rádio 
e TV precisam urgentemente 
entender a importância da 
distribuição de conteúdo por 
meio de streaming. Digo isso, 
pois essa é uma facilidade que 
traz enormes benefícios, não 
só na redução de custos, mas 
principalmente na melhoria do 
serviço, trazendo segurança, 
agilidade e qualidade.

Além de ser um facilitador, 
a distribuição de conteúdo por 
meio digital vem de encontro 
com o processo de desligamen-
to do sinal de TV analógica no 
país. Segundo estimativas do 

governo Federal, em 2017 o es-
tado de São Paulo e outras 378 
cidades de diversos estados 
terão apenas o sinal digital. 

Com essas mudanças, será 
preciso uma maneira diferente 
de se apresentar ao público. A 
TV digital traz novas possibili-
dades, como a interatividade, 
já que o televisor deixa de ser 
uma simples caixinha recep-
tora de conteúdo, no qual o 
consumidor não tem poder 
algum. Por isso, temos que 
repensar a forma de seduzir a 
demanda de público. 

A entrega de conteúdo 
digital é uma grande aliada, 
pois por meio de uma única 
plataforma é possível gerir 
seus conteúdos, escolhendo 
os locais que serão exibidos 
e ainda ter a possibilidade de 
ver seus resultados em tempo 
real. Isso não é incrível? 

Comecei esse artigo falando 
sobre planos, metas e estraté-
gias e é isso que as agências 
e anunciantes devem fazer 
neste momento! É preciso 
criar campanhas atraentes, 
que despertem a atenção do 
público e te conectem a ele. 
Esse trabalho em conjunto 
com uma boa ferramenta de 
distribuição, trará uma nova 
maneira de lidar com o con-
sumidor fi nal, proporcionando 
maior efi ciência, resultados 
mais abrangentes e redução 
drástica em seu custo fi nal.

(*) - É CEO da AdStream, maior 
plataforma de armazenamento e 

distribuição de conteúdo publicitário 
do mundo.

Celso Vergeiro (*)

A - Incentivando o Agendamento 
O Poupatempo lançou uma nova versão inteligente do seu aplicativo 
para celulares para evitar fi las de usuários que vão aos postos sem 
fazer o agendamento prévio. O aplicativo ‘SP Serviços’ foi atualizado 
tanto no sistema Android como no iOS. Ficou mais inteligente e agora 
sugere o posto mais próximo do cidadão e também o que ele usa com 
mais freqüência, permitindo a visualização das unidades em um mapa 
com geolocalização, para facilitar o acesso. O aplicativo é a forma mais 
rápida e fácil de agendar, mas ainda responde por apenas 5% dos 175 mil 
atendimentos diários nas 72 unidades do estado. Outros 45% agendam 
pelo portal ou pelo telefone, por meio do Disque Poupatempo. 

B - Foco e Concentração
Segundo uma tradição milenar, caminhar sobre um corredor de brasas 
potencializa o foco e a concentração. Pensando nisso, o Instituto IDEAH, 
especializado em cursos e treinamentos de desenvolvimento humano, 
realiza o FireWalking, que consiste em desenvolver habilidades de foco 
e construção de objetivos, além de auxiliar na superação de problemas, 
dúvidas, indefi nições e procrastinações de resultados. O treinamento é 
de alto impacto com 16 horas de atividades e será realizado no próximo 
dia 28, no Hotel Fazenda Pintado na Brasa, na Rod. Carvalho Pinto, 
Km 68,  Guararema. Mais informações: tel. 3853-4444 ou (contato@
institutoideah.com.br).

C - Saque e Pague 
A rede de autoatendimento multisserviços bancários e não bancários, 
Saque e Pague iniciou suas atividades na cidade. As operações da empre-
sa já estão disponíveis em quatro terminais que são: Mercadão Central, 
Ceagesp – Sala Central Banking, Shopping Feira da Madrugada e Mer-
cado Municipal da Lapa. Os usuários poderão usufruir de serviços, como 
depósito em dinheiro com crédito em tempo real, saque, saldo, extrato, 
transferência, empréstimo, pagamento de conta e recarga de celular, que a 
empresa mantém em parceria com seis instituições bancárias e provedores 
de serviços. Esta chegada a São Paulo faz parte do plano de expansão/
desafi o para 2017, quando buscam chegar a mais de 1.500 pontos em todo 
o Brasil. Mais informações: (www.saqueepague.com.br).

D - Decoração nos EUA 
As franquias de decoração despontam como alternativas de negócio para 
brasileiros dispostos a empreender nos Estados Unidos. O faturamento 

médio anual de empresas desse setor é de US$ 960 mil já a partir do 
segundo ano de operações, segundo informações da Globofran. A con-
sultoria é especializada em assessorar investidores dispostos a apostar 
no mercado de franquias norte-americano e residir legalmente no país. 
Um negócio nesse segmento requer um investimento que varia de US$ 
82 mil a US$ 197 mil. Além disso, franquias de decoração oferecem uma 
ampla oferta de propostas e não necessitam de inventário. Saiba mais 
em (www.globofran.com). 

E - Áudio e Tecnologia
Cursos online são excelentes oportunidades para aprender, ensinar 
e trocar experiências sobre um determinado assunto com pessoas de 
todo o mundo. A Shure, marca líder mundial no setor de microfones 
e áudio a mais de 90 anos, promove gratuitamente cursos online onde 
os participantes podem ver, ouvir e interagir com o palestrante, sendo 
possível visualizar também os slides de uma apresentação e a demons-
tração de um programa. O intuito é facilitar o contato com distribuidores, 
revendedores, consumidores fi nais e interessados do setor de música 
e áudio. São ministrados todas as sextas-feiras às 10h00, por Adinaldo 
Neves e Jon Lopes,e abordarão temas como produtos para Podcast, 
microfonação de bandas, sistema sem fi o, entre outros assuntos do setor. 
Interessados devem cadastrar seu e-mail no site (www.shurebrasil.com) 
no campo Curso Online.

F - Dores e Desafi os
Ser a principal referência quando se pensa no ecossistema de startups 
do Brasil. Essa é a missão do StartSe, que comemora 2 anos de atuação e 
corrobora sua posição como a maior plataforma de startups do Brasil. A 
empresa aproveita a data e anuncia um novo posicionamento: o Startse 
se defi ne, a partir de agora, como o maior integrador e agente econômi-
co do ecossistema de startups no Brasil, que reúne empreendedores, 
investidores-anjo, fundos de investimento, mentores e profi ssionais 
técnicos, aceleradoras e centros tecnológicos, agências governamentais 
e corporações já estabelecidas. A plataforma conta com mais de 12 mil 
empreendedores cadastrados, 4 mil startups e 3 mil investidores. Seus 
materiais de educação já alcançaram mais de 70 mil pessoas, de um 
grupo de 500 mil pessoas. Saiba mais em: (www.startse.com.br).

G - Artigos de Couro 
A Couromoda, maior feira de calçados e artigos de couro da América 
Latina, abre ofi cialmente o calendário nacional de eventos no país. Em 

sua 44ª edição, que acontece entre os próximos dias 15 e 18, no Expo 
Center Norte, o evento reúne os mais importantes players do mercado 
calçadista, para promover um encontro de negócios estratégicos e 
lançar as principais tendências de moda da área. São mais de 1000 
novas coleções das principais marcas do setor. Em paralelo, ocorre a 7° 
edição da São Paulo Prêt-à-Porter, Feira Internacional de Negócios para 
Indústria de Moda, Confecções e Acessórios. A conexão entre as duas 
feiras oferece aos lojistas a oportunidade de conferir as tendências da 
temporada em toda cadeia fornecedora do varejo. Informações: (www.
couromoda.com).

H - Alimentação Infantil 
O blog Maternidade Colorida, da nutricionista Paola Preusse, acaba 
de se juntar ao time de TopMothers (www.topmothers.com.br), a pri-
meira label mundial de blogs do segmento família.  Com quase 40 mil 
seguidores no Instagram e cerca de 68 mil no Facebook, a página reúne 
seguidores engajados e preocupados com a alimentação infantil. Paola 
sugere cardápios, compartilha receitas, recomenda produtos e ajuda 
os pais a acompanharem, por meio de calculadoras, o IMC das crianças 
e o seu crescimento. Com leveza, o blog retrata ainda outros assuntos 
relacionados à maternidade, como decoração, cuidados na gravidez e 
rotina das crianças. Confi ra em (www.maternidadecolorida.com.br). 

I - Prenhês Precoce
Diferente de 20 anos atrás, a pecuária brasileira exige hoje máxima efi ci-
ência dos rebanhos. Para tanto, ter uma prenhês mais precoce e diminuir 
o intervalo entre os partos são metas indispensáveis a quem deseja ser 
competitivo no mercado atual. A tarefa não é simples, mas para ajudar os 
pecuaristas nessa conquista as Fazendas Sant’Anna lançam o Leilão Safra 
Antecipada. O remate especial será realizado no próximo dia 31, pelo 
MF Rural (www.mfrural.com.br) e Nova Leilões, tendo como proposta 
disponibilizar touros e matrizes jovens, comprovadamente férteis, em um 
período no qual a oferta de reprodutores é restrita. Outras informações 
tel. (18) 3265-1329 ou (www.fazendasantanna.com.br). 

J - Formatando Líderes
Há 13 anos no mercado, a Crescimentum transforma pessoas em líde-
res e empresas em organizações sustentáveis e humanas. Incorporou 
‘Treinamentos Comportamentais’ e ‘Gestão de Cultura Organizacional’ 
ao seu portfólio. O diferencial está em sua equipe, que conta com 
profi ssionais com experiências de mercado, garantindo resultados no 
desenvolvimento de líderes. Dentre seus programas, destaca-se o ‘Líder 
do Futuro’, treinamento de imersão destinado à formação completa de 
líderes. Os participantes vivenciam simulações do mundo corporativo a 
fi m de maximizar seus aprendizados em função da teoria versus prática. 
A Crescimentum já treinou mais de 60.000 líderes e entre seus clientes 
estão Embraco, Johnson & Johnson, UOL, LATAM, Volkswagen, entre 
outros. Saiba mais em (www.crescimentum.com.br).

A - Incentivando o Agendamento 
O Poupatempo lançou uma nova versão inteligente do seu aplicativo 

médio anual de empresas desse setor é de US$ 960 mil já a partir do
segundo ano de operações, segundo informações da Globofran. A con-
sultoria é especializada em assessorar investidores dispostos a apostar

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171 FAX: 3107-2570

A Anatel aprovou a partici-
pação de quatro membros do 
fundo Société Mondiale no 
conselho administrativo da Oi, 
durante o processo de recu-
peração judicial da empresa. 
A decisão foi anunciada pelo 
superintendente executivo, 
Carlos Baigorri, e integrantes 
do Conselho Diretor da Anatel. 
Os nomes indicados pela Soci-
été são: Demian Fiocca, Helio 
Calixto da Costa, Blener Braga 
Cardoso Mayhew e Nelson Se-
queiros Rodriguez Tanure (dois 
titulares e dois suplentes). 

Dois nomes indicados como 
suplentes por outro acionista 
do grupo também foram apro-
vados: Luis Manuel da Costa 
de Sousa de Macedo e José 
Manuel Melo da Silva. Dois 
representantes da Société 
Mondiale tiveram indicação 
negada pela Anatel. São eles: 
Pedro Grossi Júnior e Nelson 
Queiroz Cequeiros Tanure 
(fi lho de Nelson Tanure). O 
indeferimento foi justifi cado, 

Infl ação pelo 
IGP-DI fecha 

2016 em 
7,18%

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) fechou 2016 com 
uma inflação de 7,18%, 
abaixo da taxa de 10,7% 
registrada no ano anterior. O 
dado foi divulgado pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Entre os três subíndices que 
compõem o IGP-DI, a maior 
taxa de infl ação foi observa-
da no Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que avalia 
o comportamento de preços 
no atacado e que registrou 
variação de 7,73%.

No caso do Índice de 
Preços ao Consumidor, que 
analisa o comportamento 
dos preços no varejo, a 
taxa fechou o ano com 
uma infl ação de 6,18%. Já 
a menor taxa fi cou com o 
Índice Nacional de Custo da 
Construção, que fechou o 
ano com aumento de preços 
de 6,13%. Considerando-se 
apenas o mês de dezembro, 
o IGP-DI fi cou em 0,83%, 
acima do 0,05% observado 
em novembro. O IGP-DI 
é calculado com base em 
preços coletados entre o 
primeiro e o último dia do 
mês de referência (ABr).

O programa gerador da De-
claração do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (DIRPF) de 
2017 estará disponível a partir 
do dia 23 de fevereiro, infor-
mou a Secretaria da Receita 
Federal. Mas o contribuinte 
pode preencher o rascunho da 
declaração deste ano, desde 
maio de 2016. Os dados do 
rascunho podem ser acessados 
de qualquer computador ou 
celular por meio de aplicativo e 
fi cam armazenados no sistema 
da Receita Federal. 

Quando começar o prazo de 
entrega da declaração de 2017, 
o contribuinte pode importar as 
informações para o formulário. 
No dia 2 de março, a Receita 
começará a receber a DIRPF 
e vai disponibilizar as decla-
rações pré-preenchidas. E o 
fi m do prazo de apresentação 
das declarações é 28 de abril. 
A Receita também vai disponi-
bilizar os programas do Carnê 
Leão 2017 e de Apuração dos 
Ganhos de Capital no próximo 
dia 20.

A Portaria nº 9 regulamen-
ta os procedimentos e 
competências do Tesou-

ro Nacional para verifi cação 
do cumprimento de limites e 
condições para a contratação de 
operações de crédito externo 
ou interno e para a concessão 
de garantias pelos estados e 
municípios. Segundo a portaria, 
a medida considera a necessi-
dade de “garantir a segurança, 
a racionalidade, a tempestivida-
de, a transparência e o controle 
no processo de verifi cação de 
limites e condições para a 
contratação de operações de 
crédito, para a concessão de 
garantia”.

Os procedimentos de instru-
ção dos pedidos de verifi cação 
de limites e condições para 
contratação de crédito serão 
discriminados no Manual para 
Instrução de Pleitos (MIP), 
editado e atualizado periodi-
camente pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. O MIP será 
disponibilizado na internet. A 

Sede da Oi no Rio de Janeiro.

Limites e condições para a contratação de operações de crédito.
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Regras para contratação de 
operações de crédito por estados
A Secretaria do Tesouro Nacional defi niu regras para contratação de operações de crédito por estados 
e municípios

do Sistema de Análise da Dívida 
Pública, Operações de Crédito 
e Garantias da União, Estados 
e Municípios (Sadipem).

A análise dos pedidos de 
verifi cação de limites e con-
dições será feita no prazo de 
10 dias úteis. Caso os docu-
mentos ou informações sejam 
considerados insufi cientes ou 
inadequados para a análise, 
será solicitada a comple-
mentação. Se as exigências 
para adequação não forem 
atendidas em até 60 dias o pe-
dido será arquivado. Se forem 
constatadas irregularidades, 
a unidade da Federação terá 
60 dias para contestação, po-
dendo o prazo ser estendido 
por igual período. A portaria 
também estabelece que a 
Secretaria do Tesouro estará 
impedida de concluir análise 
de outros pedidos de verifi -
cação de limites e condições 
da unidade da Federação, 
enquanto a irregularidade 
estiver pendente (ABr).

portaria estabelece, ainda, que 
o envio de pedidos de verifi ca-

ção de limites e condições e de 
documentos será feito por meio 

Anatel aprova nomes
para conselho da Oi

pois eles foram indicados pelo 
fundo acionista como suplentes 
de membros independentes. E 
pelo estatuto social da OI, mem-
bros independentes não podem 
ter vínculo com acionistas. 

O Grupo Oi, que detém o 
maior número de clientes de te-
lefonia fi xa do país, entrou com 
pedido de recuperação judicial 
em junho de 2016. O processo 
tramita na 7ª Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro e envolve 
sete empresas acionistas da 
companhia. A Oi acumulou 
R$ 65,4 bilhões em dívidas. 
Entre os credores da Oi fi gura 
a Anatel, a quem o grupo deve 
R$ 20,2 bilhões em multas e 
pendências tributárias. No 
processo de recuperação está 
em avaliação a possibilidade 
de reverter parte da dívida em 
investimentos (ABr).

Programa gerador do IR 
2017 no dia 23 de fevereiro


