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Como uma empresa 

pensa em inovação hoje 

na prática? Existe um 

formato? É só ligado à 

tecnologia? São robôs? 

Espelhos touchscre-
en, que permitem o 
consumidor escolher a 

melhor iluminação para provar 
as peças, ou são monitores 
e interfaces que substituem 
gôndolas cheias? É mais do que 
conceitos com ares da era dos 
“Jetsons”. Inovar é fi ncar os 
pés na realidade. Primeiro de 
tudo, devemos classifi car o que 
é inovação. Tem inovação que é 
somente para a empresa e não 
para o mercado, que a chamo 
de inovação de agregação. 

Tem inovação baseada em 
algo já existente e melhora só 
um pouco, conhecida como 
inovação de incremento. E 
tem inovação que redefine 
um mercado, essa é chamada 
de inovação de ruptura. São 
tipos de inovação diferentes 
e possuem vários sistemas de 
gestão. As empresas devem 
trabalhar com a perspectiva 
dos três tipos. O terceiro é 
muito mais difícil, ainda mais 
em mercado regulados e mais 
acessíveis em setores mais 
receptíveis ao novo, como o 
varejo.

Para a trabalhar a inovação, 
as empresas têm que pensar 
nisso o tempo todo. É pre-
ciso ter um macroprocesso 
de inovação, horizontal na 
companhia toda. Também é 
necessário ter políticas que es-
timulem o processo de criação 
para inovar. Não é apenas pedir 
para os colaboradores inovem 
porque isso não é natural e 
precisa ser estimulado. Se não 
investir em medidas de estí-
mulo, a empresa sempre fará 
as mesmas coisas esperando 
resultados diferentes. Esta é 
uma defi nição de ‘loucura’.

Na prática, dentro do con-
ceito de inovação, de não 

linearidade com o que se faz, 
é necessário ter sistemáticas 
diferentes, que não são natu-
rais. Às vezes, quem não faz 
parte delas nas empresas acaba 
jogando contra e, às vezes, há 
descrédito, porque elas conso-
mem muitos recursos, mas os 
resultados não são aparentes.

Há diversos elementos que 
entram na mira da inovação, 
porém não estão na equação 
simples. O próprio custo, 
o investimento associado à 
inovação versus o resultado 
potencial é discutível. Muitas 
vezes se coloca muito dinheiro 
num projeto que apresenta 
grande risco de fracasso. Ino-
vação é história de um em dez. 

Requer investimentos e 
estrutura, tecnologia, progra-
mas de qualidade, perfi l de 
profi ssionais qualifi cados. É 
claro que o interesse no servir 
e o foco no cliente são coisas 
possíveis de serem adotadas, 
mas o ferramental para dar 
escala para isso é mais com-
plexo. Nós estamos falamos 
de ruptura, de algo que nunca 
foi trabalhado. Aprimorar tal 
ruptura é ação de gestão do 
dia a dia da companhia. 

Comece a inovar no posicio-
namento e no relacionamento 
com o cliente. São campos 
férteis para iniciar a inovação 
na empresa. É mais efi caz e 
fácil de enxergar os resultados 
a médio prazo. Um atendimen-
to exclusivo ali, a inclusão de 
uma tecnologia de inteligência 
artifi cial acolá e outros itens 
com foco nas melhorias da 
experiência do consumidor.

Lembre-se, por mais cruel 
que seja, a verdade sobre ino-
vação nas empresas é única: 
ruptura não é para quem quer, 
é para quem pode! E inovar não 
acontece todos os dias.
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A - Mulher no Trabalho
No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), no Memorial da América 
Latina, a partir das 9h, acontece o evento “Futuro da mulher no mundo do 
trabalho: erradicar o trabalho escravo e promover a garantia dos direitos 
humanos a partir de ações do desenvolvimento sustentável”, realização da 
UNICAMP, com o apoio do Ministério Público do Trabalho. No evento, será 
debatido como o mundo do trabalho e as propostas econômicas de desen-
volvimento devem se ampliar a partir da sustentabilidade social e a com a 
erradicação do trabalho escravo. Presenças de Maria da Penha e Leandro 
Karnal, entre outros expoentes na luta pelos direitos da mulher. A entrada 
é gratuita. Inscrições podem ser feitas em: (www.nepo.unicamp.br).

B - Mercado de Construção
Com 25 edições de história e vivendo um novo momento, a Feicon Batimat 
é referência para quem é do mercado de construção civil e arquitetura 
por ser considerada uma plataforma de inspiração, conhecimento e 
relacionamento para seus milhares de visitantes. O evento é o único 
da América Latina em que se pode apresentar produtos para o varejo, 
construtor, arquiteto e formadores de opinião interessados em conhecer 
as novidades do setor e realizar negócios. Uma vasta exposição e uma 
variedade de experiências fazem com que a Feicon Batimat marque o 
início do calendário da construção civil no país. Acontece entre 9 a 12 
de abril, na São Paulo Expo. Saiba mais em (www.feicon.com.br).

C - Liderança Feminina
Apenas 38% das brasileiras ocupam cargos de nível hierárquico mais alto, 
como os gerenciais, enquanto na posição de presidência nas companhias, 
o número cai para 18%, conforme pesquisa feita pelo Panorama Mulher 
2018. Para escapar do destino traçado pela sociedade, muitas dessas 
mulheres têm recorrido a mais faculdades, mais especializações e mais 
cursos técnicos, o que explica seu maior número nas universidades. Lu-
tando contra essa realidade, empreendedoras criaram a primeira escola 
com foco no desenvolvimento pessoal e profi ssional da mulher, batizado 
de ELAS (Exercendo Liderança com Assertividade e Sabedoria). Saiba 
mais no site: (https://programaelas.com.br/).

D - Programa de Estágio 
Empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para gestão de 
processos na saúde, a Bionexo está com inscrições abertas para jovens 

interessados em se tornar #Biolovers. As vagas de estágio são para a cidade 
de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. O programa 
#Biolover visa dar oportunidade de crescimento e muito aprendizado. A 
empresa busca por profi ssionais curiosos, e apaixonados por aprender 
e inovar. O estagiário terá a chance de trabalhar em projetos e tarefas 
operacionais e estratégicas da empresa, que possui cultura horizontal 
e acessível. Além de atuar em todos os estados brasileiros, a empresa 
tem operações outros quatro países: Argentina, Colômbia, Espanha e 
México. Inscrições: (https://jobs.kenoby.com/
bionexo/job/programa-de-estagio-2019/5c518d1d1a3c5f6a2044f16d).

E - Jogos Escolares 
Já estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São 
Paulo. A competição é destinada a crianças e jovens matriculados em 
escolas públicas e privadas de todo o Estado. As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 15 de março nas categorias Mirim (14 anos - nascidos 
a partir de 2005) e Infantil (17 anos - nascidos a partir de 2002). O pe-
ríodo de competições será de 25 de março até 15 de setembro. Ao fi nal, 
serão apurados os campeões que terão o direito de disputar os Jogos 
da Juventude, de abrangência nacional. Os jogos objetivam promover 
a integração e o intercâmbio entre os alunos das unidades escolares da 
rede de ensino Fundamental e Médio em todo Estado. Mais informações: 
(www.educacao.sp.gov.br). 

F - Pessoas com Defi ciência
Uma das portas de entrada da B2W Digital é o Programa Somar, que 
objetiva oferecer oportunidades de trabalho e carreira para pessoas com 
defi ciência. Atualmente, a companhia está com vagas PCD abertas para 
os cargos de auxiliar administrativo e operador logístico, para atuação no 
município de Seropédica (RJ); e de agente de atendimento e assistente 
administrativo, para Itapevi e Osasco. Para concorrer às oportunidades 
disponíveis, os candidatos devem possuir ensino médio completo, conhe-
cimentos de informática (pacote Offi ce), disponibilidade para trabalhar de 
segunda a sábado e bom relacionamento interpessoal. Interessados devem 
se inscrever pelo site (http://somos.b2wdigital.com/programa-somar/).

G - Harley-Davidson
Existe apenas uma maneira de entender o que é uma motocicleta Harley-
-Davidson: pilotando uma. Para oferecer a experiência do espírito de 

liberdade e atitude para todos que sonham em possuir um autêntico 
modelo da marca, a H-D promove a ação especial de Test Ride (até o 
dia 30 de abril) com os holofotes voltados para os lançamentos Sport 
Glide® e FXDR™ 114,  modelos da família Softail® repletos de alma 
e atitude. Elas são mais do que máquinas, possuem tradição e espírito 
custom, que se unem ao toque moderno e à tecnologia para criarem, 
juntos, uma experiência de pilotagem inédita. As inscrições devem ser 
feitas pelo site (https://freedomdays.harley-davidson.com/pt_BR). 

H - Empreendedorismo Digital 
No dia 30 de abril, ocorre no Centro de Convenções Frei Caneca, o 
Locaweb Digital Conference. Antes chamado de Encontro Locaweb, o 
evento atual traz uma nova experiência para o universo do empreendedor 
online, além de temas como marketing, empreendedorismo, tecnologia, 
conteúdo, inovação e digital. Serão 40 palestrantes com destaque para 
nomes como Ari Gorenstein, cofundador e CEO da Evino; Bia Granja, 
cofundadora e CCO Youpix; e Pedro Guasti, presidente do conselho da 
Fecomercio. Conta ainda com workshops sobre programação, UX, pro-
dutos, e-mail marketing, e-commerce, design, técnicas de negociação, 
gerenciamento de confl itos e métodos de apresentação. Inscrições e 
informações: (https://locawebdigitalconference.com.br/).

I - Pão Isento de Glúten
A Schär, líder mundial na categoria de alimentos sem glúten, atenta às 
necessidades e desejos do seu consumidor, traz ao mercado brasileiro 
o Bon Matín, pão levemente adocicado feito com ingredientes isentos 
de glúten. O produto é o primeiro pão com esta proposta na linha da 
Schär no Brasil e já pode ser encontrado no varejo. Leve e fresco, é 
caracterizado por sua maciez e um sabor adocicado. Opção ideal para 
ser consumido no café da manhã ou no lanche da tarde, torna-se mais 
uma alternativa segura e repleta de sabor na mesa do celíaco, sensível 
ao glúten ou quem opta por uma alimentação sem glúten. Além disso, 
destaque para sua praticidade – o pão já vem pronto para consumo, 
não é necessário assar ou esquentar. Mais informações: (https://www.
schaer.com/pt-br).

J - Portfólios Contábeis 
A Thomson Reuters acaba de lançar o ONVIO, que é a migração de seus 
softwares contábeis para computação em nuvem. Isto permite aos contado-
res acessarem o programa em qualquer dispositivo que tenha conexão com 
internet, a qualquer momento. Entre as funcionalidades estão a automação 
da solicitação de serviços; cadastro de funcionários e envio ao eSocial; rú-
bricas da folha; publicações de guia de pagamentos, planilhas, relatórios e 
busca e emissão de Certidão Negativa; além de relatórios de pendências por 
cliente, funcionário e/ou departamento, e também protocolos de emissão 
e visualização de guias de pagamento e registro online de todo o histórico 
de informações. Todas elas atividades que demandam muito tempo dos 
profi ssionais. Saiba mais em: (www.onvio.com.br).
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No dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), no Memorial da América 
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Prévia da 
infl ação registra 
taxa bem menor

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo – 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial, registrou 
uma taxa de 0,34% neste mês, a 
menor para meses de fevereiro 
desde o Plano Real, implantado 
em 1994. A taxa é, no entanto, 
superior à registrada em janeiro 
(0,3%). O dado foi divulgado 
ontem (21) pelo IBGE. Com a 
prévia de fevereiro, o IPCA-15 
acumula taxas de 0,64% no ano 
e de 3,73% em 12 meses.

Nessa prévia, a maior infl a-
ção foi registrada no grupo de 
despesas educação (3,52%), 
que sofreu com os reajustes 
de mensalidades escolares, que 
costumam ser feitos no início do 
ano. Os cursos regulares subi-
ram 4,6% e os cursos diversos, 
3,16%. Também registraram 
infl ação os grupos alimenta-
ção e bebidas (0,64%), saúde 
e cuidados pessoais (0,56%), 
artigos de residência (0,47%), 
despesas pessoais (0,3%), ha-
bitação (0,18%) e comunicação 
(0,05%).

Por outro lado, os grupos 
de despesas vestuário e trans-
portes registraram deflação 
(queda de preços) e ajudaram 
a frear a infl ação. Os custos 
com vestuário caíram 0,92%. 
Já os transportes fi caram 0,46% 
mais baratos, devido às quedas 
de preços da gasolina (2,43%), 
etanol (1,31%) e óleo diesel 
(0,15%) (ABr).

Os consumidores brasileiros 
acreditam que a infl ação no país 
fi cará em 4,9% nos próximos 12 
meses, segundo pesquisa feita 
neste mês pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). A taxa é inferior aos 
5% previstos pelos consumidores 
na pesquisa de janeiro e é a menor 
desde julho de 2007 (4,8%). Se-
gundo a economista Viviane Seda 
Bittencourt, da FGV, a estimativa 
de infl ação pelos consumidores 
vem caindo nos últimos quatro 

meses, ou seja, desde a conclusão 
da eleição. 

Os consumidores estão mais 
otimistas em relação à situação 
econômica do país e à redução das 
incertezas. A expectativa é que 
esse resultado se torne estável 
ou tenha pequenas variações. 
A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), do 
IBGE, acumula taxa de 3,78% em 
12 meses (ABr).

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), 
calculada pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
cresceu 2,7% na passagem de janeiro para 
fevereiro deste ano. Com essa que foi a quarta 
alta consecutiva, o indicador chegou a 98,5 
pontos, em uma escala de zero a 200, o maior 
patamar desde abril de 2015 (102,9 pontos). 
Na comparação com fevereiro de 2018, a ICF 
teve alta de 13,1%.

Nos dois tipos de comparação (mensal e 
anual), os sete componentes do indicador tive-
ram alta. Em relação a janeiro, a maior alta foi 
observada no momento para a compra de bens 
duráveis, que cresceu 4,4%. Outro crescimento 
importante foi percebido na perspectiva de 

consumo (3,4%).
Na comparação com fevereiro de 2018, as 

maiores altas foram observadas no nível de 
consumo atual (22%) e na perspectiva de 
consumo (20,2%).

Segundo a CNC, o cenário de infl ação baixa e 
de queda gradual do desemprego tem impulsio-
nado o consumo das famílias nos últimos meses. 
Outro ponto que explica a alta é a sinalização 
de que os juros básicos deverão permanecer 
inalterados no curto prazo, o que contribui 
para o resgate das condições de consumo a 
prazo. A CNC acredita que, neste semestre, a 
ICF deverá continuar crescendo, superando 
as avaliações predominantemente pessimistas 
dos últimos quatro anos (ABr).

A infl ação baixa e a queda gradual do desemprego impulsiona o consumo das famílias.

A obrigação é anual e deve 
indicar o recolhimento 
ou isenção de 11 tribu-

tos federais como Imposto de 
Renda, Imposto de Produtos 
Industrializados, Contribuição 
para o PIS/Pasep e a Cide-
-Combustível.

A inaptidão do CNPJ invalida 
a inscrição da empresa, anu-
la documentos fi scais, pode 
bloquear a movimentação de 
contas-correntes em bancos 
e responsabiliza sócios e ad-
ministradores por eventuais 
débitos com o Fisco. Antes 
de declarar a inaptidão, a Re-
ceita procurou cada empresa 
contribuinte e avisou das 
pendências. As comunicações 
foram feitas entre agosto do 
ano passado e este mês (fe-
vereiro). De todas empresas 

Marcello Casal Jr/ABr

Receita Federal invalida CNPJ 
de 3,3 milhões de empresas

A Receita Federal declarou inapto o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de 3.309.404 
empresas, que deixaram de fazer a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) por 
dois anos consecutivos entre 2013 e 2017

ver com a recessão econômica 
e o fechamento de empresas. 

“Por causa da crise econômi-
ca e de difi culdades fi nancei-
ras, uma empresa pode deixar 
de recolher tributos, mas 
pode fazer as declarações”, 
explicou ao lembrar que em 
caso de dívida com fi sco há 
possibilidade de negociação 
e reparcelamento de débitos. 
Empresas que pediram falên-
cia também devem declarar 
débitos e créditos tributários.

Caso a fi scalização tributária 
cerifi que que a omissão da 
declaração ocorreu em razão 
de fraude, os sócios poderão 
ser processados na Justiça e 
ter a dívida de contribuições 
e impostos em atraso da em-
presa vinculados aos CPF dos 
sócios (ABr).

contatadas, apenas 116,8 mil 
entregaram a declaração em 
atraso e reverteram o processo 
de invalidade.

De acordo com o coordena-
dor-geral de Arrecadação e 
Cobrança da Receita Federal, 

Marcos Hubner Flores, não foi 
feito um perfi l das empresas 
consideradas inaptas e nem há 
um levantamento das razões 
para a não apresentação da 
declaração. Ele não considera 
que a razão da omissão tenha a 
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Brasileiros esperam infl ação de 4,9% 

Intenção de consumo das 
famílias cresceu 2,7%


