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A - Programa de Estágio
O Grupo Saphyr abre inscrições para Programa de seleção de estagi-
ários. As vagas podem ser preenchidas por estudantes universitários 
das áreas de marketing, fi nanças, arquitetura, engenharia, RH e direito. 
Com duração de dois anos, apresenta remuneração compatível com o 
mercado e possibilidade de efetivação. As vagas são para Rio de Janeiro, 
São Paulo, Salvador, Maceió, Manaus, Boa Vista e Rio Branco. Os inte-
ressados devem estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino 
superior. Inscrição pelo site (www.saphyr.com.br), por meio do botão 
“Trabalhe Conosco”. 

B - Impressão em 3D
O Brasil está crescendo a cada ano no mercado de impressão 3D. Os 
preços de impressoras se tornaram mais acessíveis e as pessoas, na 
busca por alternativas no mercado de trabalho, estão cada vez mais 
interessadas no desenvolvimento desse segmento. Com o objetivo de 
aproximar o público das principais novidades deste setor, será realizada 
nos dias 10 e 11 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca, a 
Inside 3D Printing Conference & Expo, a maior conferência e exibição 
de impressão em 3D na América do Sul. Demonstrações das últimas 
novidades em impressoras, tecnologias e serviços, com programas para 
projetistas, artistas e fabricantes. Outras informações: (http://inside3d-
printingbrasil.com.br/).

C - Tecnologia e Inovação
A Kludo, startup brasileira que desenvolve soluções de gamifi cação para 
o mundo corporativo, foi escolhida para participar do The Next Web, 
conferência que reúne CEOs, investidores, empreendedores e visionários 
de companhias e instituições como Wikipedia, Google, Booking, Bosch, 
European Comission, entre outras. The Next Web é um dos maiores 
eventos de tecnologia e inovação do mundo, onde além da construção 
de negócios e desenvolvimento de novas tendências, são discutidos os 
caminhos, impactos e políticas para o desenvolvimento tecnológico. A 
Kludo foi aprovada num programa especial de startups e terá um estande 
para mostrar as suas soluções durante a conferência que acontece nos 
dias 9 e 10 de maio, em Amsterdã.

D - Disneylândia das Empresas 
A SaaStock, principal conferência da América Latina para fundadores, 
executivos e investidores de SaaS, acontece pela primeira vez no Brasil 
entre os próximos dias 23 e 25, no Maksoud Plaza. O evento que visa au-
mentar o conhecimento da área e o networking, trará workshops e painéis 
interativos com grandes empresas como Paypal, Totvs, LinkedIn, Zendesk, 
Pipefy e outros. Contará com de mais de 80 empresas de SaaS, oriundas de 
10 países, e uma exposição de 10 empresas e 20 startups que mostrarão 
seus produtos e serviços focados no mercado. A SaaStock espera receber 
300 visitantes por dia entre profi ssionais de SaaS, CEOs e VCs. Confi ra 
a agenda completa em: (https://events.saastock.com/latam19/agenda). 

E - Liberalismo Clássico
O Livres, movimento liberal, suprapartidário que desenvolve lideranças, 
políticas públicas e projetos de impacto social, realiza no próximo dia 16 
(terça-feira) a aula inaugural do programa educacional do movimento, 
no Mackenzie, às 19h30, e o convidado será o economista Persio Arida, 
que falará sobre os princípios do liberalismo clássico, a partir da visão 
de José Guilherme Merquior, e responderá perguntas da plateia sobre 
os desafi os políticos e econômicos que o Brasil enfrentará nos próximos 
anos, Reforma da Previdência, comemoração dos 25 anos do Plano Real 
e a importância que a URV teve para a saúde econômica do país. Saiba 
mais: (https://www.eusoulivres.org/).

F - Comida Mineira
Como parte de sua estratégia de expansão, a Mineiro Delivery anuncia 
que irá fi nanciar R$ 10 mil das taxas de franquias cobradas para os dois 
modelos de unidades oferecidos: um mais enxuto, com operação apenas 
delivery, e outro que opera como restaurante, com atendimento presen-
cial. A rede, que faturou R$ 20 milhões em 2018, objetiva crescer 75% 
este ano, chegando a R$35 milhões de faturamento, a partir deste modelo 
de fi nanciamento, que visa tornar acessível aos investidores a aquisição 
de lojas da rede - especializada em comida caseira servida no box, com 
mais de 20 opções -, com o objetivo de ter 120 unidades em operação 
até o fi m do ano e pelo menos 180 negociadas para serem inauguradas 
ao longo de 2020. Mais informações: (www.mineirodelivery.com.br).

G - Regulamento do IR 
Na próxima segunda-feira (15), às 8h30, o Sindcont-SP promove a edição 
do Café Contábil com o renomado professor, contador e tributarista, Miguel 
Silva. O tema abordado será: “Novo regulamento do Imposto de Renda”, tendo 
em vista que a assunto gera muitas dúvidas entre os profi ssionais esta época 
do ano. A atividade acontece na sede social. Essa edição especial do Café 
Contábil visa esclarecer o Decreto nº 9.580/18 que instituiu o Novo RIR/18, 
revogando o anterior RIR/99. O professor Miguel Silva ainda analisará no 
campo prático o novo RIR/18, focando na sistemática volumosa e complexa 
da tributação da pessoa jurídica. Inscrições: (www.sindcontsp.org.br).

H - Educação e Inovação
A Bett Educar é o maior evento de educação e tecnologia da América 
Latina. Parte do portfólio da ITE Group plc, uma das líderes mundiais na 
realização de eventos considerados referência de mercado. A Bett Educar 
visa inspirar, discutir o futuro do segmento e o papel da tecnologia e da 
inovação na formação de educadores e alunos. A 26ª edição do evento 
acontece de 14 a 17 de maio, no Transamerica Expo Center e reunirá 
mais de 230 empresas nacionais e internacionais, cerca de 20 startups do 
mercado e mais de 22 mil participantes do setor educacional de todos os 
estados do Brasil. Outras informações: (www.bettbrasileducar.com.br).

I - Startup Challange 
Encerram-se no próximo dia 15 as inscrições para a participação do 
Startup Challange, que vai selecionar 40 projetos com foco no setor 
de eventos (MICE²+FDT). As cinco fi nalistas terão oportunidade de se 
apresentar no palco do 7º Fórum Eventos, no próximo dia 29. O modelo 
de negócio proposto deve ser publicado online, com todos os detalhes 
que permitam aos potenciais interessados e aos jurados compreender os 
objetivos, a funcionalidade, a viabilidade e a escalabilidade do negócio. 
A exposição do trabalho das Startups selecionadas será numa Galeria 
de QR Codes, com link para todo detalhamento do negócio proposto. 
Inscrições e mais informações pelo site: (https://www.forumeventos.net/).

J - Demanda por Crédito 
A Bem Seguros e Créditos, com 30 unidades comercializadas em 10 
estados brasileiros, prevê a abertura de 200 novas unidades em 2019. A 
demanda por crédito deve subir este ano. Com uma situação econômica 
mais favorável, as pessoas tendem a ter mais confi ança para investir, 
impactando diretamente na tomada de crédito. Esse ambiente é total-
mente propício para as franquias de crédito. Outro aspecto interessante 
é o fato de tratar-se de um modelo de negócio de baixo investimento em 
que o franqueado pode trabalhar sozinho. Com investimentos a partir 
de R$ 8.499,00, o modelo Partner permite atuar em sua própria casa. 
Outras informações: (www.bemsolucoes.com.br).
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Pelo forte anseio de ter 
um empreendimento, 
as empresas familiares 

se tornaram um tipo de em-
preendimento recorrente. 
Essa estrutura empresarial 
possui relativo sucesso no 
Brasil. Mesmo com resultados 
positivos, o ponto crítico para 
a perpetuação de companhias 
familiares, que é o principal 
tipo de negócios no estado de 
Goiás, está na linha de sucessão 
do comando da empresa.

A continuidade desses em-
preendimentos no mercado 
pode se tornar algo incerto 
justamente quando a com-
panhia precisa definir um 
sucessor. Vínculos familiares 
na linha de sucessão, grande 
disputa no cargo por fi lhos de 
acionistas e a falta de discussão 
sobre o assunto são alguns dos 
motivos que difi cultam essas 
empresas de possuírem um 
planejamento formal sobre os 
próximos gestores. Uma pes-
quisa realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Executivos de 
Finanças refl ete essa realidade 
no estado. 

O estudo feito com diversas 
empresas goianas de caráter 
familiar mostra que a grande 
maioria delas está ainda na 
primeira geração, contabili-
zando 63% no total. Um le-
vantamento da KPMG também 
mostra o fato de os sucessores 
não estarem preparados para 
tal, ao constatar que 44% das 
empresas ainda não possuem 
Acordo de Acionistas e 54% 
não têm planejamento suces-

sório formalizado.
A partir desses dados, por-

tanto, é possível notar que 
o principal desafi o para esse 
tipo de negócio é sobreviver 
à primeira sucessão. Um dos 
motivos cruciais para a não 
perpetuação dessas empre-
sas no mercado é a falta de 
planejamento para eventuais 
problemas que impossibilitem 
o gestor de comandar o esta-
belecimento. Casos de doença, 
mortes inesperadas, acidentes, 
brigas familiares devem sem-
pre ser consideradas.

Nesse sentido, estabelecer 
um diálogo recorrente sobre a 
sucessão é a chave para uma 
gestão preparada. Mas, o que 
ocorre nas empresas atual-
mente é o contrário. Menos 
da metade dos gestores destes 
negócios discute anualmente 
planos de sucessão, enquanto 
34% comentam raramente 
sobre o assunto e 20% nunca 
falam sobre sucessão. Como 
consequência, diversas empre-
sas passam por processos de 
sucessão desgastantes.

Desse modo, é importante 
entender que mais do que gerir 
uma empresa e harmonizar as 
relações familiares e de traba-
lho, é necessário também se 
programar. Qualquer motiva-
ção que venha a impedir o CEO 
de cumprir a função frente à 
empresa de forma inesperada 
poderá derrubar um sonho 
familiar de anos. 

Somente através do plane-
jamento é que o ditado popu-
lar pode ser subvertido e as 
gerações seguintes poderão 
desfrutar do trabalho e empe-
nho das famílias.

(*) - É sócio e responsável pelo 
escritório da KPMG em Goiânia

(www.kpmg.com.br).

Marcelo Aquino (*)

Um levantamento reali-
zado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) em todas as capitais 
do país aponta que sete em 
cada dez (72%) consumidores 
pretendem ir às compras no 
período. Desses, 35% disseram 
que vão desembolsar a mesma 
quantia do ano passado, 32% 
devem gastar mais e 25% me-
nos. O valor do tíquete médio 
será de R$195,52.

Para os que esperam ter 
um aumento de gastos este 
ano, a principal justifi cativa 
está relacionada à intenção de 
compras de um volume maior 
de produtos (41%). Outros 25% 
atribuem ao fato de os itens es-
tarem mais caros e 19% afi rmam 
que os itens estão com bom 
preço e, portanto, aproveitarão 
a oportunidade. Os principais 
presenteados serão os fi lhos 
(59%), os cônjuges (42%), 
a mãe (41%) e os sobrinhos 
(33%). Já 27% vão presentear 
a si próprios.

“Mesmo que a economia ve-
nha se recuperando de forma 
mais lenta do que o esperado, 
as vendas nesta Páscoa podem 

As vendas nesta Páscoa podem aquecer o varejo.

O Indicador Ipea Mensal 
de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, que mede a 
demanda interna por bens do 
setor industrial, registrou um 
recuo de 0,9% em fevereiro, 
frente ao mês anterior. A aná-
lise foi divulgada ontem (11), 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
Na comparação com fevereiro 
de 2018, o indicador permane-
ceu estável – ou seja, teve um 
desempenho pior que a alta de 
1,9% da produção industrial 
medida pelo IBGE. 

Tomando por base a varia-
ção acumulada em 12 meses, a 
demanda desacelerou em rela-
ção a janeiro, mas segue regis-
trando ritmo de crescimento 
mais intenso (1,8%) que o 
apresentado pela produção 
industrial (0,5%). O indicador 
é defi nido como a produção 
industrial interna líquida das 
exportações, acrescida das 
importações. Entre esses dois 

Indicador Ipea registrou um recuo de 0,9% em fevereiro.

O governo federal pretende 
diminuir de 700 para menos de 
50 o número de conselhos pre-
vistos pela Política Nacional de 
Participação Social (PNPS) e pelo 
Sistema Nacional de Participação 
Social (SNPS), para diminuir e 
desburocratizar o Estado. A esses 
conselhos foi dado um prazo de 
60 dias para justifi car sua exis-
tência, segundo decreto assinado 
ontem (11) pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

“Os mais de 700 conselhos na 
administração direta e indireta, 
que vinham de uma visão com-
pletamente distorcida do que é 
representação e participação da 
população, tinham como gênese a 
visão ideológica dos governos que 
nos antecederam, de fragilizar a 
representação da própria socie-
dade”, disse o ministro-chefe da 

Casa Civil, Onyx Lorenzoni.  Assi-
nado pela então presidente Dilma 
Rousseff, o decreto é classifi cado 
pelo atual governo como “Decreto 
Bolivariano”.

Na época em que foi publicado, 
o decreto causou polêmica por 
supostamente retirar atribuições 
que seriam do Congresso e da 
democracia representativa. Já o 
governo Dilma Rousseff argumen-
tava que, ao trazer a sociedade para 
debater as políticas de governo, o 
decreto favorecia uma democracia 
mais direta. “Ao fi nal dos 60 dias 
deveremos ter algo como 50 con-
selhos”, disse Onyx, ao enfatizar 
que tais conselhos “resultavam 
em gastos com pessoas que não 
tinham nenhuma razão para estar 
aqui, além de consumir recursos 
públicos e aparelhar o Estado 
brasileiro” (ABr).

Taxa do cartão de 
crédito chegou a 
79% em dezembro

Os consumidores estão mais 
atentos ao pagamento da fatura do 
cartão de crédito na data do venci-
mento. Segundo relatório divulga-
do ontem (11) pelo Banco Central 
(BC), em dezembro de 2018, a taxa 
média de pagamento da fatura do 
cartão de crédito chegou a 79%. 
Em junho do ano passado, essa 
média estava em 77%.

Desde abril de 2017, os consu-
midores que não conseguem pagar 
integralmente a fatura do cartão de 
crédito só podem fi car no crédito 
rotativo por 30 dias. A regra, fi xada 
pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN), obrigou as instituições 
fi nanceiras a transferirem a dívida 
para o crédito parcelado, que tem 
taxas menores, após 30 dias no 
rotativo.

“O crescimento [da taxa média de 
pagamento da fatura] é verifi cado 
no decorrer de 2018, a taxas maio-
res nos meses fi nais, mostrando a 
efetividade da medida normativa 
adotada em 2017”, diz o relatório. 
O diretor de Fiscalização do BC, 
Paulo Souza, afi rma que consumi-
dores estão mais conscientes sobre 
o uso do cartão, pagando o valor da 
fatura na data do vencimento. “Esse 
é o uso consciente do cartão. Não 
é uma operação de fi nanciamento, 
é uma taxa quase punitiva quando 
se deixar de pagar a fatura em dia”, 
destaca o diretor (ABr).
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Sete em cada dez consumidores 
devem ir às compras na Páscoa

A Páscoa já faz parte do calendário da maioria dos brasileiros e promete movimentar o comércio no 
segundo trimestre

aquecer o varejo. Esse é o 
momento de o setor investir 
em promoções para atrair os 
consumidores, de olho naqueles 
que pretendem comprar mais e, 
sobretudo, nos que ainda não 
se decidiram ”, avalia o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior. Estima-se 
que 113,2 milhões de pessoas 
realizem gastos para compra de 
presentes e chocolates na data; 

86% farão pesquisa de preços.
Este ano, estima-se que cerca 

de 113, 2 milhões de pessoas 
gastem com a compra de pre-
sentes e chocolates durante a 
Páscoa. Um comportamento 
observado pela pesquisa revela 
que o brasileiro busca manter 
alguns hábitos de consumo 
adquiridos durante a crise. “O 
consumidor vem aprendendo 
que para conquistar uma vida 

fi nanceira saudável, o segredo 
é administrar bem o orçamento. 
Evitar comprar logo na primeira 
loja e buscar preços que caibam 
no bolso são atitudes inteligen-
tes. Outra dica é se planejar com 
antecedência e só tomar deci-
sões depois de ter comparado 
os preços praticados em vários 
lugares”, orienta a economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti (CNDL/SPC Brasil).

Ipea aponta recuo na
demanda por bens industriais

componentes, as importações 
de bens industriais tiveram 
queda de 14,2% em fevereiro, 
frente a janeiro, e a produção 
interna líquida das exportações 
cresceu 1% no período.

O resultado obtido em feve-
reiro refl etiu a fraca evolução 
do segmento extrativo mineral 
(queda de 19,4%), negativa-
mente infl uenciado pelo desas-
tre ocorrido na barragem de 

Brumadinho. A demanda por 
bens da indústria de transfor-
mação, no entanto, avançou 
0,6% sobre o mês de janeiro. 
Dos 22 segmentos desta indús-
tria, nove tiveram desempenho 
positivo em fevereiro – entre 
os mais relevantes, estão a 
metalurgia, com crescimento 
de 9,7%, e o consumo aparente 
de veículos, com alta de 5,3% 
(AIC/IPEA).

Conselhos sociais têm 60 dias 
para justifi carem existência


