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“Você é a única 
pessoa no mundo que 
sabe a verdade sobre 
a sua vida. Portanto, 
tudo que falam a seu 
respeito é problema 
deles e não seu”.
Bob Marley (1945/1981)
Cantor jamaicano 
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Com terr i tór io  de 
851,487 milhões de 
hectares (ha), o Brasil 

tem um total de 5.073.324 
estabelecimentos agropecu-
ários, que ocupam uma área 
total de 351,289 milhões de 
ha, ou seja, cerca de 41% da 
área total do país. Em relação 
ao levantamento anterior, fei-
to em 2006, houve aumento 
de 5,8% na área ocupada, 
apesar da redução de 102.312 
unidades rurais. 

O levantamento também 
mostra um total de terras in-
dígenas que somam 117,639 
milhões de ha e unidades de 

Censo Agropecuário: 
Brasil tem 5 milhões de 
estabelecimentos rurais

conservação espalhadas por 
151,895 milhões de ha. É o que 
revela o Censo Agropecuário 
2017, que teve os resultados 
definitivos divulgados pelo 
IBGE. A pesquisa fez uma 
fotografi a do campo brasileiro 
no dia 30 de setembro de 2017, 
com dados relativos ao período 
entre 1º de outubro de 2016 e 
a data base. 

Foram visitados para o úl-
timo levantamento um total 
de 7,5 milhões de endereços, 
num trajeto dos recenseadores 
que somou 5,56 milhões de 
km de extensão. A coleta de 
dados ocorreu entre os dias 

1º de outubro de 2017 e 28 de 
fevereiro de 2018. O gerente 
do censo, Antônio Florido, 
explica que houve aumento de 
estabelecimentos com área nas 
faixas de propriedades gran-
des em regiões de fronteira 
agrícola, enquanto diminuiu 
o número de estabelecimentos 
no Nordeste. 

Do total de estabelecimentos 
agropecuários do país, 77% 
(3.897.408) foram classifi-
cados como de agricultura 
familiar, sendo responsáveis 
por 23% do valor da produção 
e ocupando uma área de 80,89 
milhões de hectares, ou seja, 

A pesquisa fez uma fotografi a do campo brasileiro. O primeiro Censo Agropecuário

do país foi feito em 1920 e ocorre em intervalos mais ou menos decenais.

23% da área total. Em 2017, 
a agricultura familiar ocupava 

10,1 milhões de pessoas, 67% 
do total de trabalhadores nos 

estabelecimentos agropecuá-
rios (ABr).

O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou na sexta-
-feira (25) a transferência de 
local da Ceagesp, maior entre-
posto do Brasil e da América 
Latina. “Vamos transferir para 
uma área que é quatro ou cin-
co vezes maior, com melhores 
condições de atendimento à 
população, e considerando 
a proximidade de rodovias e 
sistema ferroviário”.

Informou que o decreto 
autorizando a construção de 
um ou mais entrepostos em 
diferentes locais foi publicado 
no DO do Estado, mas não 
informou o novo local. “O de-
creto dá oportunidade para um 
ou mais entrepostos na região 
metropolitana de São Paulo, 
dando acesso a rodovias e ao 
sistema ferroviário e ao Porto 

de Santos” disse. Para ele, o fe-
chamento da atual Ceagesp terá 
impacto positivo no trânsito da 
região, retirando caminhões 
que circulam pelas marginais, 
e melhorando as condições de 
segurança no local. 

O novo entreposto deverá ser 
transferido para um local com 
área construída mínima de 300 
mil m² com infraestrutura que 
atenda a atual demanda dos 
produtores rurais, atacadistas, 
varejistas, cooperativas, im-
portadores e exportadores. O 
espaço atual da Ceagesp, que 
pertence à União, abrigará o 
futuro Centro Internacional de 
Tecnologia e Inovação (Citi), 
que será ocupado por empresas 
privadas. “Será o Vale do Silício 
urbano de São Paulo”, explicou 
Dória (ABr).

O espaço atual da Ceagesp, que pertence à União, abrigará o 

futuro Centro Internacional de Tecnologia e Inovação.

Apenas estrangeiros
Argentina e Coréia do Sul são os 

últimos amistosos da Seleção Bra-
sileira este ano. As partidas serão 
respectivamente nos 15 e 19 de 
novembro. Sexta-feira (25), na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro,o técnico 
Tite convocou somente jogadores que 
atuam em clubes no Exterior. Outra 
novidade foi o anúncio do ex-jogador 
César Sampaio como auxiliar-técnico 
da Seleção Brasileira. “Ele é um cara 
transparente, do diálogo, sem meias-
-palavras”, justifi cou Tite.

No encontro, realizado no Grande Palácio do Povo, em Pequim, 

os  líderes expressaram a determinação de ampliar o

comércio e diversifi car o intercâmbio de produtos.

Após o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) da Bolívia de-
clarar a vitória do presidente 
Evo Morales nas eleições re-
alizadas no último domingo, a 
União Europeia e mais quatro 
países, incluindo o Brasil, pe-
diram na sexta-feira (25) uma 
verifi cação do resultado. Os 
governos do Brasil, Argentina, 
Colômbia e Estados Unidos 
pediram que a Bolívia permita 
que a OEA verifi que o resultado 
das eleições presidenciais e, 
eventualmente, convoque um 
segundo turno do pleito. 

Em um comunicado publica-
do em Bogotá, os quatro países 
disseram estar “preocupados” 
com as “anomalias” apresenta-
das no “processo de contagem 
de votos na Bolívia”. Em nota, 
a UE também afi rmou apoiar 

a realização de um segundo 
turno das eleições devido às 
difi culdades de contagem de 
votos e aos indícios de irregu-
laridades, que provocaram uma 
série de protestos pela Bolívia 
nos últimos dias.

A UE disse estar de acordo com 
a OEA de que a “melhor opção 
seria organizar um segundo 
turno para retomar a confi ança 
e garantir o pleno respeito da 
escolha democrática do povo bo-
liviano”. De acordo com o site do 
TSE, Morales conquistou 47,07% 
dos votos, enquanto o adversário 
Carlos Mesa teria fi cado com 
36,52%. As denúncias de fraude 
vieram à tona após um primeiro 
resultado do sistema de apura-
ção rápida, sobre 84% dos votos, 
que indicava um segundo turno 
entre Morales e Mesa (ABr).

Evo Morales foi declarado vencedor nas eleições na Bolívia.

O leilão oferecerá o direito de 

extrair petróleo e gás em áreas 

no polígono do pré-sal.

Marcelo Camargo/ABr
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Valter Campanato/ABr

O diretor de Assuntos Corpo-
rativos da Petrobras, Eberaldo 
Neto, que a análise de 30 amostras 
do petróleo recolhido de praias do 
Nordeste permitiu concluir que 
ele foi extraído de três campos 
de produção na Venezuela. Neto 
esclareceu que a companhia agiu 
assim que foi acionada pela União, 
no início de setembro, e recolheu 
340 toneladas de resíduos das 
praias. “A gente fez análise em 
mais de 30 amostras e concluiu 
que é de três campos venezue-
lanos. A origem do vazamento é 
outra coisa. A gente entende que 
é na costa brasileira”.

O vazamento teria ocorrido no 
Oceano Atlântico, em uma região 
no caminho de uma corrente 
marinha que vem da África e se 
bifurca, seguindo para a costa 

Foram analisadas 30 amostras do petróleo recolhido de praias.

O presidente Jair Bolsonaro 
se reuniu com seu homólogo 
chinês, Xi Jinping para assinar 
diversos acordos e memo-
randos nas áreas de política, 
ciência, tecnologia, educação, 
economia e comércio, além 
de energia e agricultura. “Po-
demos dizer que uma parte 
considerável do Brasil precisa 
da China e a China também 
precisa do Brasil”, disse Bol-
sonaro. A China é o maior 
parceiro comercial do Brasil, 
em 2018, o fl uxo de comércio 
entre os dois países alcançou 
a marca histórica de US$ 98,9 
bilhões. 

Entre os atos assinados 
estão protocolos sanitários 
para exportação de carne 
termoprocessada e farelo de 
algodão do Brasil à China. Os 
dois países também passaram 
a reconhecer as certifi cações 
de Operador Econômico Au-
torizado emitidas pelas auto-
ridades aduaneiras dos dois 

A Petrobras pretende usar os 
R$ 34 bilhões que receberá da 
União pelo aditivo do contrato 
de cessão onerosa no próprio 
leilão dos excedentes da área, 
marcado para 6 de novembro. 
O leilão oferecerá o direito 
de extrair petróleo e gás em 
áreas no polígono do pré-sal 
concedidas à Petrobras em 
2010. A diretora fi nanceira e 
de relacionamento com inves-
tidores, Andrea Almeida, disse 
que a empresa espera receber 
os recursos à medida em que 
eles sejam arrecadados.

“O dinheiro proveniente do 
aditivo do contrato a gente 
pretende, sim, usar no leilão 
agora no dia 6 de novembro. 

Bolsonaro e Xi Jinping assinam acordos 
em áreas como ciência e energia

diretos entre os ministérios das 
Relações Exteriores do Brasil 
e dos Negócios Estrangeiros 
da China, “o que possibilitará 
comunicação estreita e ágil 
sobre temas bilaterais, regio-
nais e internacionais de grande 
relevância”.

Brasil e China também pre-
tendem expandir os canais 
de comunicação entre jovens 
cientistas e pesquisadores 
e aprofundar a colaboração 
científi ca e tecnológica entre 
os dois países. Os governos 
fi nanciarão jovens cientistas 
e pesquisadores que conclu-
íram seu doutorado em um 
período de cinco anos antes 
da apresentação de propostas. 
Ao fi nal do encontro, Bolsonaro 
presenteou o presidente chinês 
com um agasalho do Flamengo, 
“o melhor time do Brasil no 
momento”. Em novembro, Xi 
Jinping deve vir ao Brasil para 
participar da 11ª Cúpula do 
BRICS (ANSA).

países. Uma empresa certifi -
cada usufrui dos benefícios, 
como tratamento prioritário, 
menos inspeções, requisitos 
menos rígidos de segurança e 
expedição agilizada. 

Bolsonaro e Xi Jiping res-
saltaram o papel da Comissão 

Sino-Brasileira de Alto Nível 
de Concertação e Cooperação 
como principal mecanismo 
para impulsionar as relações 
entre os dois países. Um me-
morando de entendimento 
também prevê contatos ins-
titucionais mais regulares e 

Governo paulista anuncia 
que Ceagesp terá nova sede

Brasil, EUA e UE defendem 
2º turno na Bolívia

Óleo que vazou foi 
extraído de três

campos na Venezuela

Petrobras usará R$ 34 
bilhões do aditivo no 

leilão da cessão onerosa
Integralmente”, respondeu 
ao divulgar o balanço da com-
panhia no terceiro trimestre. 
Segundo acordo fi rmado em 
2010, a Petrobras tem direito 
de extrair até cinco bilhões de 
barris de petróleo equivalente 
dessas áreas, que fazem parte 
do Polígono do Pré-sal. 

Como foram descobertos vo-
lumes superiores a esse limite, 
o Conselho Nacional de Política 
Energética autorizou a ANP a li-
citar esse excedente em regime 
de partilha, o que vai acontecer 
em 6 de novembro e pode ge-
rar mais de R$ 100 bilhões em 
bônus de assinatura. “Existe 
interesse, diversas empresas se 
inscreveram para participar do 
leilão”, disse a diretora. 

A diretora destacou que a 
produção aumentou 9,3% no 
período, quando houve queda 
de 10% no preço do petróleo. A 
queda de custo de produção no 
pré-sal, para 5 dólares o barril, 
foi comemorado pelos executi-
vos da companhia, que também 
chamaram a atenção para a 
redução do endividamento. “A 
gente conseguiu reduzir em 11 
bilhões de dólares a dívida da 
Petrobras, atingindo o valor de 
90 bilhões de dólares” (ABr). 

setentrional do Nordeste, de um 
lado, e para a Bahia e o Sudeste, 
do outro, passando pelos locais 
onde o óleo tem sido recolhido. “A 
gente sabe que foi em um ponto 
desse de bifurcação que foi a 
origem do vazamento. Provavel-
mente, um navio passando ali. As 
autoridades estão investigando”.

Neto destacou que o fato de o 
petróleo afundar, e seguir para 
o litoral em uma camada abaixo 
da superfície do mar, difi culta a 
visualização dele com sobrevoos 
e satélites e também a contenção 
dele com barreiras. “Fica difícil 
pegar a montante esse óleo e 
segurar com barreiras e outros 
instrumentos. O mecanismo de 
captura tem sido quando a maré 
e a corrente jogam para a praia”. 

O diretor da estatal afi rmou que 
a Petrobras vai distribuir equipa-
mentos de proteção individual em 
comunidades do Nordeste para 
que voluntários possam utilizar 
os equipamentos para se prote-
ger de possíveis intoxicações no 
contato com a substância. Neto 
disse que o foco da Petrobras é 
continuar o trabalho e qualquer 
discussão sobre o valor que será 
ressarcido à companhia pelos 
recursos gastos será feita poste-
riormente (ABr). 

Diego Nigro/Reuters
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As maiores farsas 
do marketing digital 
O marketing digital, há 

anos, vem crescendo

O que antes era um diferen-
cial para empresas, hoje é 
quase obrigação para que 

elas não fracassem no mercado 
cada vez mais competitivo. 

As aplicações em setores como 
o comércio eletrônico e produ-
tos são óbvias, mas os efeitos 
desse investimento também são 
notados em outras categorias, 
como serviços, experiências e 
consumo. 

No entanto, como em muitos 
outros negócios, existem opor-
tunistas e pessoas que exploram 
a necessidade dos negócios 
para abocanhar as gordas fatias 
dos orçamentos destinadas à 
comunicação. Um dos efeitos 
evidentes e negativos da de-
manda que a internet criou para 
as empresas foi, por exemplo, 
o surgimento das agências de 
marketing digital, que seguem 
processos atrasados e fracas-
sados de execução. 

Esse modelo de trabalho, 
como alertou o ex-diretor de 
marketing da Coca-Cola Com-
pany Sérgio Zyman no livro “O 
Fim do Marketing como Nós 
Conhecemos”, deixou de fun-
cionar. As agências estão mais 
preocupadas em ganhar prêmios 
do que em realmente entregar 
resultados efetivos para seus 
clientes. 

A metodologia do “fazer por 
fazer” não tem vez no momento 
que estamos vivendo. Um agen-
ciador, como a própria palavra 
diz, é a fi gura que intermedia 
o negócio entre duas pontas. 
Nesse caso, entre o produto e 
a mídia. 

Na visão desse tipo de marque-
teiro, o importante não é o que o 
cliente precisa, mas, sim, o que 
é mais lucrativo para a própria 
agência. O lobby existente no 
setor potencializa o confl ito de 
interesses e degenera o sistema 
progressivamente. Além disso, 
essas agências digitais não agen-
ciam necessariamente mídia, 
como as de publicidade fazem, 
mas ferramentas de marketing. 

É preciso, então, fazer a di-
ferenciação da entrega pura de 
produtos - como posts em redes 
sociais, imagens, campanhas - de 
resultados reais e mensuráveis. 
No ambiente de hoje, o mais im-

portante para grande parte das 
empresas é o retorno palpável e 
perceptível do investimento que 
ele fez. Essas agências podem 
tentar ignorar, mas a geração de 
leads, a conversão, a venda e o 
faturamento são fundamentais 
para a empresa continuar em pé. 

No entanto, em outro ex-
tremo dessa vertente, estão 
os negócios especializados em 
marketing que promovem a 
garantia de resultados a todo 
custo. Independente do con-
texto, região, condições socio-
culturais e outras condições 
peculiares, é irreal se certifi car 
que a estratégia adotada vai 
funcionar. Independentemente 
da quantidade e assertividade de 
estudos, análises e apontamen-
tos, a venda, no fi m das contas, 
é uma questão humana. 

Responsabilizar-se pela en-
trega desses resultados é como 
garantir que um time especí-
fi co vai ganhar o campeonato 
de futebol. Ele pode ter os 
melhores jogadores, o melhor 
técnico e a torcida a favor, mas 
é impossível controlar o que o 
seu oponente vai fazer dentro 
das quatro linhas. Por isso, as 
fórmulas prontas de marketing 
são tão efi cientes e verossímeis 
para o negócio como as teorias 
de terra plana e a negação do 
aquecimento global. 

Não existem procedimentos 
incontestáveis no relacionamen-
to com pessoas. Máquinas são 
previsíveis, pessoas são incalcu-
láveis e incertas. O que se deve 
fazer é implementar processos, 
criar soluções, analisar os nú-
meros e conceber melhorias que 
ajudem a aumentar a chance de 
sucesso. O marketing digital, 
quando desenvolvido nessas 
condições, costuma superar 
todas as expectativas. 

É preciso entender que o 
marketing digital funciona e, 
quando bem realizado, pode 
alavancar uma empresa pequena 
de venda de livros no maior con-
glomerado do mundo. Porém, a 
atividade demanda responsabili-
dade, competência, organização 
e uma estratégia efetiva. 

Ninguém pode se aproveitar 
da falta de conhecimento do 
cliente para entregar promes-
sas inalcançáveis ou resultados 
improdutivos. 

(*) - É CEO da V4 Company.

Dener Lippert (*)  
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News@TI
Certifi cação de data centers
@Na América do Sul, a TÜV Rheinland, líder global em serviços 

de testes, inspeção e certifi cação, oferece aos mercados da Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru a certifi cação de data centers 
nível TR3, que tem como foco atestar que a infraestrutura instalada 
permite a realização de qualquer atividade planejada localmente, sem 
interromper a operação. A certifi cação de data centers tem caráter 
voluntário e é válida mundialmente. As atividades conduzidas são 
baseadas na norma ANSI/TIA 942, atendendo a ISO 27001/27002 e 
requisitos que atendam à legislação e às especifi cações operacionais 
de cada país (go.tuv.com/certifi cacaodedatacenters).

GolCam
@É um equipamento que une reconhecimento facial com teleme-

tria e veio para revolucionar a forma como os gestores de frota 
fazem a gestão de identifi cação e comportamento dos condutores. As 
funções de tracking (rastreamento) e excesso velocidade se fazem 
presente nesse modelo de equipamento. Ah, alerta de velocidade 
máxima excedida em pista seca também marca presença. ao ligar a 
ignição do veículo, o equipamento faz a captura de imagens e indica, 
no golfl eet, quem é que está ali dirigindo aquele veículo. Além dos 
relatórios de utilização, o gestor passar a ter certeza em relação a 
quem foi o condutor que cometeu uma infração. Ajuda demais na 
hora de realizar auditorias na operação.

Sebrae realiza Circuito de Investimento
em São Paulo
@O Sebrae encerra, nos próximos dias 30 e 31 de outubro, em São 

Paulo, as ações do projeto Capital Empreendedor em 2019. A 
iniciativa tem como objetivo preparar empreendedores de pequenos 
negócios inovadores para o processo de negociação com investidores, 
por meio de workshops e mentorias que habilitam os empresários 
a entender a lógica e os mecanismos do mercado de investimentos 
de risco. O Circuito de Investimento, última etapa do Projeto Ca-
pital Empreendedor, é o momento no qual os 30 empreendedores 
selecionados e preparados ao longo do ano, terão a oportunidade de 
apresentarem seus negócios a investidores de risco de todo o Brasil. 
O objetivo é iniciar um relacionamento que pode resultar em investi-
mentos. A programação contará ainda com palestras de autoridades 
e profi ssionais do setor.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Plataformas digitais e novas 
oportunidades para

o mundo dos negócios
Aproximar clientes e ofertas sempre foi uma ação essencial para empresas em busca do sucesso. Mas os 
avanços tecnológicos das últimas décadas vêm transformando profundamente os modelos de negócios e 
aumentando a relevância de estratégias digitais para oferecer mais conveniência aos consumidores

Romulo Cioffi   (*)

Hoje, soluções como Uber, Netfl ix e 
Amazon, entre tantas outras, estão 
redefi nindo o conceito de conexão 

entre clientes e serviços, colocando oportu-
nidades à disposição de todos com poucos 
cliques, de forma ágil e direta.

Graças à existência de ferramentas e 
soluções avançadas, as grandes marcas 
podem estar em qualquer lugar, usando tec-
nologia de ponta para encontrar, entender 
e atender seus consumidores. O fato é que, 
sem dúvida, estamos na era das plataformas 
digitais, com aplicativos orientados à alta 
disponibilidade das transações. Podemos 
organizar viagens, fazer pedidos de comida 
e até mesmo comprar um carro por meio 
de soluções virtuais sem ao menos sair de 
casa. Em síntese, o que antes fazíamos em 
um shopping center ou em uma loja, agora 
está disponível na palma de nossas mãos.

Tudo isso é possível graças a uma série 
de inovações, possibilitadas principalmente 
pela melhoria na infraestrutura de conexão 
à Internet, a popularização dos dispositivos 
móveis e o desenvolvimento de conceitos 
como Computação em Nuvem e Big Data 
- que estão ampliando a disponibilidade de 
informações e as oportunidades de gestão 
para organizações de todos os segmentos.

Do mesmo modo, os avanços tecnológicos 
têm sido fundamentais para simplifi car a 
experiência de compra e o atendimento 
aos consumidores, tornando as plataformas 
(e os negócios) digitais mais relevantes e 
efi cazes do ponto de vista dos clientes. A 
evolução está permitindo, portanto, que 
as companhias sejam capazes de entender 
como melhorar seus serviços, otimizando 
o valor de suas ofertas de forma persona-
lizada.

É essa capacidade que coloca as plata-
formas digitais em destaque no cenário 
atual, como um dos grandes exemplos de 
atuação corporativa na economia global. 
Elas possibilitam a criação prática de negó-
cios em grande escala, em um movimento 
que, entre outras questões, tem permitido 
o crescimento vertiginoso do e-commerce 
em todo o mundo, ampliando o potencial 
e a rentabilidade das marcas.

Outro benefício dessas ferramentas é 
gerar redução de custos e melhor aprovei-
tamento do tempo das equipes, na medida 
em que possibilitam um gerenciamento 
mais efetivo de todas as etapas de opera-

ção e a análise estratégica de informações 
para uma tomada de decisão mais ágil e 
assertiva.

Vale salientar que as plataformas digitais 
não são aliadas somente das vendas e lojas 
virtuais. Embora essas ferramentas sejam 
essenciais para impulsionar os negócios 
relacionados ao comércio eletrônico, a 
verdade é que também podem ser bas-
tante importantes para agregar valor à 
experiência geral das marcas, conectando 
diferentes públicos e equipes. É possível, 
entre outros exemplos, criar plataformas 
que otimizem a prestação de serviços e 
o gerenciamento interno das equipes, 
desenvolvendo um ambiente integrado 
e altamente conectado entre todos os 
públicos e times de uma operação.

Seja qual for o foco da plataforma, o fato é 
que o sucesso de uma aplicação desse tipo 
depende da capacidade de atrair, reter e 
satisfazer clientes e fornecedores de forma 
adequada. Em uma época totalmente de-
pendente da tecnologia, isso signifi ca que 
é imprescindível que as empresas foquem 
seus esforços na seleção e contratação de 
recursos de TI que garantam alta dispo-
nibilidade, efi ciência e praticidade. Além 
disso, é desejável que as plataformas sejam 
customizáveis, de forma que as companhias 
possam adaptar funcionalidades às suas 
necessidades de negócios. É fundamental, 
ainda, buscar opções seguras e estáveis, 
que não atrapalhem a experiência de uso 

https://www.mariaaugusta.com.br/plataformas-digitais/

e não coloquem em risco a integridade dos 
dados dos consumidores.

As organizações precisam contar com 
parceiros preparados para apoiar esse passo 
importante de sua jornada de transformação 
digital, buscando fornecedores que tenham 
capacidade de entender seus objetivos de 
negócios e suas necessidades, atuando des-
de o desenho do projeto e acompanhando 
todo o seu desenvolvimento, com oferta de 
consultoria, monitoramento e análise cons-
tante dos resultados obtidos. Considerando 
a atual dinâmica do mercado, é indicado que 
as empresas possuam parceiros que adotem 
um modelo moderno de organização, com 
squads distribuídos e capacidade de manter 
um fl uxo contínuo de entregas para gerar 
real valor às operações.

Os clientes, em qualquer período da histó-
ria, irão sempre buscar produtos e serviços 
de empresas que ofereçam a melhor jornada 
de consumo, e todas as organizações podem 
extrair proveito da tecnologia para entregar 
conveniência, praticidade e experiências 
inesquecíveis aos seus públicos. Mas, para 
isso, os líderes precisam tomar as decisões 
corretas, selecionando com sabedoria quais 
inovações podem agregar valor real às suas 
operações. Somente assim serão capazes de 
aproveitar todo o potencial das plataformas 
digitais e as novas oportunidades que trazem 
para o mundo dos negócios.

(*) É Vice-Presidente de Operações
da Squadra Tecnologia.

As compras pela internet mantêm a tra-
jetória de alta no Brasil. Um levantamento 
realizado pelo Compre&Confi e, empresa 
de inteligência de mercado focada em 
e-commerce, mostra que o faturamento 
com as compras on-line no terceiro trimes-
tre foi de R$ 18 bilhões, alta de 23% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
A cifra também representa aumento de 
12% em relação ao trimestre anterior.

De acordo com a companhia, a alta ex-
pressiva tem dois motivos: as promoções 
da Semana do Brasil e o Dia dos Pais. 
Somados, esses dois efeitos representam 
27% do faturamento do trimestre.

As categorias que geraram maior fa-
turamento no período foram: Telefonia 
(responsável por 15% da cifra atingida), 
Eletrodomésticos e Ventilação (12%), 
Entretenimento (11%), Moda e Acessó-
rios (9%) e Informática e Câmeras (9%).

 “O segundo semestre já tende a ser 
mais movimentado para o varejo, com 
a Black Friday e o Natal, datas tradicio-
nais cujo tráfego traz resultados para o 
ambiente do e-commerce também. A di-

ferença este ano foi que esse movimento 
começou mais cedo com as promoções 
realizadas pela Semana do Brasil e Dia 
dos Pais, fortalecendo a relação dos 
consumidores com o varejo digital”, 
afi rma André Dias, diretor-executivo do 
Compre&Confi e.

Ao todo, foram realizados 45 milhões de 
pedidos de compras via internet durante o 
terceiro trimestre, alta de 25% em relação 
ao mesmo período do ano passado e de 
12% em relação ao segundo trimestre.

A maior parte dos pedidos foi feita por 
consumidores entre 36 e 50 anos (34%), 
seguidos por compradores entre 26 e 35 anos 
(33%) e pelos mais jovens, de até 25 anos 
(19%). Os consumidores acima de 51 anos 
fi cam em quarto lugar, com 14% das compras.

As categorias com maior volume de 
compras foram: Moda e Acessórios (res-
ponsável por 17% do total de pedidos), 
Entretenimento (12%), Beleza, Perfuma-
ria e Saúde (10%), Artigos para a Casa 
(6%) e Telefonia (6%).

E-commerce fatura R$ 18 bilhões no terceiro trimestre, alta de 23%
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D - Jogos Olímpicos
Interessados em viajar ao Japão para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 podem 
agora comprar pacotes turísticos com ingressos, acomodações ou transporte, 
individuais e corporativos, dos subdistribuidores ofi ciais da MATCH Hospitality 
AG, revendedora autorizada de ingressos para o território brasileiro. As em-
presas ofi cialmente nomeadas no Brasil são a Ambiental Travel Experience, 
que irá atender o mercado corporativo, a Century Travel, especialista em 
viagens a lazer para Japão e Ásia,  e a Quickly Travel,  que irá operar pacotes 
atendendo ao mercado de lazer e corporativo. Mais informações no site: 
(https://match-hospitality.com/tokyo2020/brasil/pt/home).

E - Café no Mundo
Segundo a Organização Internacional do Café (OIC), a produção mun-
dial de café no ano cafeeiro 2018-2019 atingiu 168,72 milhões de sacas 
de 60kg, dos quais 102,68 milhões de sacas são de café arábica, que 
equivalem a aproximadamente 60%, e 66,04 milhões de café robusta, 
volume que corresponde a 40% da produção global. Se for estabelecida 
uma comparação com o ano cafeeiro anterior, cuja safra foi de 162,85 
milhões de sacas de café, sendo 100,88 de café arábica e 61,90 de 
café robusta, verifi ca-se que esses volumes representam incrementos, 
respectivamente, de 3,7% da produção total, 1,8% do volume de café 
arábica e 6,7% do volume de café robusta.

F - Nova Marca
A TCP Latam, boutique de investimentos e gestão, trocou de nome para 
reforçar presença global e sua parceria, fi rmada em 2016, com a BTG 
Global Advisory, assessoria de negócios respeitada em todo mundo com 
sede em Londres. Fundada em 2008, a TCP Partners é focada em fusões 
& aquisições, reestruturação operacional, fi nanceira e soluções em TI e 
automação. A empresa atende clientes em 18 estados brasileiros de dife-
rentes setores da economia, entre eles: agronegócio, varejo, automotivo, 
educação, saúde e construção civil.  Além do lançamento da nova marca, 
a TCP Partners coloca no ar um novo site: (http://tcp-partners.com). 

G - Solução em Blockchain
A  FECAP realiza entre os dias 9 e 11 de novembro, no Campus Liberdade, 
a primeira edição do Blockaton, maratona de programação com foco na 

A - Tribunais de Contas
A cidade de Foz do Iguaçu foi escolhida para sediar o I Congresso Inter-
nacional dos Tribunais de Contas, que acontece de 11 a 14 de novembro. 
Reunirá membros, procuradores e técnicos do Sistema Tribunais de 
Contas, além de instituições interessadas e envolvidas no Controle Ex-
terno da gestão pública, para discutir as Políticas Públicas e o Tribunal 
de Contas Contemporâneo. Permitirá o compartilhamento das agendas 
e a otimização de RH e materiais, demonstrando, mais uma vez, que o 
sistema de contas está atento às novas técnicas administrativas, aos 
avanços tecnológicos e sensível às demandas da sociedade em relação 
ao trato do dinheiro público. Mais informações: (http://citc2019.com.
br/inscricoes/index.php#topo).

B - Agricultura Digital 
Realidade virtual e aumentada, sistemas web, softwares e aplicativos 
móveis, além de inovações desenvolvidas por startups, são as atrações do 
estande da Embrapa no InovaCampinas Trade Show 2019, que acontece 
nos próximos dias 30 e 31, na Expo D.Pedro, em Campinas. Realizado 
pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, o evento objetiva promover 
oportunidades de negócios, demonstrar o potencial tecnológico da região 
e apresentar as novas tendências em temas como internet das coisas, 
saúde, indústria 4.0, energia e food tech, além do agronegócio. Conta 
com conferências temáticas, área de exposição e rodada de negócios: 
(http://inovacampinas.org.br/).

C - Inovação e Tecnologia
Entre os dias 23 e 29 de novembro, no Spaces Berrini, acontece 5ª São 
Paulo Tech Week, um dos maiores festivais de inovação e tecnologia da 
América Latina. Além de reunir empreendedores e investidores, o evento, 
contará com conteúdos exclusivos, palestras e workshops. São quatro 
arenas: Diversidade; Tecnologia e Criatividade; Auditório; e o Maker; com 
ofi cinas “mão na massa” e workshops, além de um espaço de ativação de 
marcas, com experiências trazidas por Greenpeace, JCDecaux e HUG 
Infl áveis. O objetivo é ampliar o debate sobre inovação em toda a cidade, 
além de estimular empresas e organizações a promoverem atividades e 
iniciativas que façam a conexão entre empreendedores e investidores. 
Mais informações no site: (www.saopaulotechweek.com). 

tecnologia Blockchain. A competição distribuirá às equipes vencedoras 
um total de R$3,5 mil em dinheiro mais kits de produtos CriptoPlanet. 
É uma competição de programadores em equipes para criar linhas de 
código e soluções para o mundo da tecnologia. Porém, será realizado 
em formato inédito e inovador, pois é realizado em tempo reduzido, de 
forma humanizada e com times multifuncionais de três a seis pessoas, 
formada por desenvolvedores, profi ssionais de negócios e comunicadores. 
Inscrições: (blockchainweekbrasil.com.br/blockathon). 

H - Negócios em Osasco 
Empreendedores de Osasco se unem durante café da manhã para expandir 
seus negócios, compartilhar conhecimentos e promover networking. O 
evento promovido pelo  BNI – Business Network International – organização 
presente em mais de 40 países, que promove marketing de referências e 
networking mais qualifi cado no mundo -, acontece no dia 12 de novembro, 
às 7h30, no Coco Bambu restaurante, localizado na  Av. dos Autonomis-
tas, 1828, Vila Yara. O encontro é uma forma de mostrarmos para os 
empreendedores como as reuniões semanais do BNI podem ajudar o dia 
a dia dessas pessoas que lutam diariamente para manterem o sucesso em 
seus negócios. Mais informaçoes e inscrições: (https://www.sympla.com.
br/cafe--negocios---sua-empresa-realizando-voos-mais-altos__691953).

I - Investir ou Imigrar 
Nos dias 5 e 6 de novembro, o escritório Godke Advogados, que atua 
na área empresarial/societária, realiza dois grandes eventos gratuitos 
com o intuito de orientar pessoas interessadas em investir e imigrar 
para os EUA e Portugal. Os eventos acontecem na sede do escritório, 
à Rua Gomes de Carvalho, 1666, conjunto 152 -- Vila Olímpia. No dia 5, 
acontece o “Doing Business e Imigração para os Estados Unidos”, que 
contará com a apresentação dos especialistas internacionais Christopher 
Jaquez e Jeff Marathas. Já no dia 6, é a vez da especialista em imigração 
e contratos internacionais, Ana de Gregorio, explanar no Seminário 
sobre Imigração Portuguesa. Inscrições pelo e-mail (contato@godke.
com.br) ou tel. (11) 3049-9040. 

J - Comercialização de Energia
Presente no país há 20 anos e entre as maiores empresas de geração de 
energia, a AES Tietê anuncia investimento de R$ 3,4 milhões, por meio do 
programa de P&D da Aneel, para o desenvolvimento do primeiro balcão 
organizado em blockchain no Brasil para comercialização de energia. O 
projeto pioneiro é liderado pela Fohat, companhia curitibana de energy 
intelligence — que vem se destacando internacionalmente por seus pro-
jetos alinhados à política global do setor energético 3D (descentralização, 
descarbonização e digitalização). Um ambiente digital que permite a 
compra e venda de energia com a existência de uma contraparte central, 
que garante a custódia e a liquidação de contratos bilaterais de energia 
para compradores e vendedores. Saiba mais em: (www.aestiete.com.br).

D - Jogos Olímpicos
Interessados em viajar ao Japão para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 podem 

A - Tribunais de Contas
A cidade de Foz do Iguaçu foi escolhida para sediar o I Congresso Inter-

Como a tecnologia
está mudando o

jeito de aprender?
O maior desafi o dos 

professores dentro da 

sala de aula sempre foi 

manter o interesse e a 

atenção dos alunos

Grandes livros, textos 
com letras miúdas e 
regras rígidas nunca 

foram atrativos para nenhu-
ma criança. Este modelo de 
educação está atrasado. Hoje 
em dia, com a geração que 
cresce em meio à tecnologia, 
a atualização dos métodos de 
ensino se torna cada vez mais 
imediata. 

Com a necessidade de atua-
lização das escolas, surgem as 
Edtechs, startups educacio-
nais que ressignifi cam os mo-
delos tradicionais de ensinos. 
E elas não param de crescer. 
Segundo um mapeamento 
realizado em 2018, pela Asso-
ciação Brasileira de Startups 
(Abstartups) em conjunto com 
o Centro de Inovação para a 
Educação Brasileira (CIEB), as 
Edtechs crescem 20% ao ano. 

Com a tecnologia dessas 
startups, seja de realidade 
virtual, jogos educativos ou 
gamefi cação, as crianças têm 
muito mais atenção do que nos 
livros ou lousas, já que essa 
é uma linguagem muito mais 
atraente e que elas  estão acos-
tumadas. Por exemplo, é muito 
mais fácil para uma criança 
entender o que é um vulcão ou 
sistema solar entrando neste 
ambiente virtual, do que ten-
tando imaginá-lo apenas pela 
descrição do professor.   

Este exemplo demonstra 
que a tecnologia das Edtechs 
traz benefícios que vão muito 
além do engajamento do estu-
dante na sala de aula. A reali-
dade virtual (VR) dá ao aluno 
oportunidades de vivenciar 
diferentes situações. Afi nal, 
são nas experiências que nós 
adquirimos aprendizados re-
ais. E esse tipo de aprendizado 
tem ajudado até na formatação 
da cidadania das crianças. 

Com a VR, por exemplo, a 
criança tem a oportunidade 
de andar por uma avenida 
como se fosse um cadeirante 
ou um cego. Dessa forma, ela 

sente como seria a situação, 
entende as difi culdades e cria 
empatia. Esse tipo de experi-
ência impacta benefi camente 
não somente os alunos, mas 
também os pais, professores e 
a comunidade escolar como um 
todo. Com a tecnologia, tudo 
é possível e em um ambiente 
seguro. 

O mesmo acontece com a 
realidade virtual aplicada nos 
cursos de ensino superior. 
Para alguns médicos darem 
palestras em faculdades fora 
de sua cidade, por exemplo, 
levaria tempo de viagem, custo 
de transporte, hospedagem, 
alimentação, etc. Com a rea-
lidade virtual, tudo fi ca muito 
mais fácil. É possível observar 
microambientes e até fazer 
experimentos químicos, bio-
lógicos ou eletrônicos.  

Podemos, portanto, citar 
inúmeros benefícios da trans-
formação tecnológica nos 
métodos de ensino, desde a 
otimização de tempo e custos, 
como um melhor aprendizado 
dos estudantes, o que facilita o 
trabalho dos educadores e até 
dos pais. Contudo, o trabalho 
de implantação das Edtechs 
não tem sido fácil. 

É importante que as escolas 
e instituições de ensino se 
conscientizem que a tecnologia 
para crianças, adolescentes e 
jovens não está relacionada 
apenas à diversão, mas que 
pode sim somar com à educa-
ção e ser implantada, inclusive, 
em universidades e faculdades 
especializadas. 

Para aquela instituição que 
já quebrou esse padrão de 
pensamento e deseja educar 
com a soma da tecnologia, a 
principal dica é buscar uma 
empresa que esteja alinhada 
com os objetivos da escola e 
que tenha experiência na cria-
ção de conteúdos inovadores. 
A tecnologia é uma realidade 
que precisa ser implantada na 
educação.     

(*) - Formado em administração de 
empresas pelo Mackenzie e fundador 
das empresas Asas VR; ProAtiva, de 

treinamentos corporativos digitais; 
e Prospecta Obras, plataforma do 

segmento de construção civil (www.
asasvr.com).

Wanderson Leite (*)

O dinheiro será usado para 
rolar (renovar) contra-
tos de swap cambial 

tradicional (venda de dólares 
no mercado futuro) que vencem 
em janeiro. A venda direta de 
dólares das reservas representa 
um novo modelo de intervenção 
cambial com refl exos na política 
fi scal, ao reduzir os juros da 
dívida pública.

Um dos principais instru-
mentos do país contra choques 
externos na economia, as reser-
vas internacionais estão atual-
mente em US$ 371,3 bilhões. 
No fi m de agosto, quando o 
governo adotou a nova política, 
as reservas estavam em US$ 388 
bilhões. Compradores comuns 

Desde agosto, o órgão leiloou US$ 26,9 bilhões para reduzir 

dívida pública.
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O macarrão, cujo dia foi 
celebrado mundialmente na 
sexta-feira (25), está presente 
em 99,3% dos lares brasileiros, 
mostra pesquisa da Abima-
pi. O brasileiro é o terceiro 
maior produtor mundial de 
macarrão, segundo estudo 
da Organização Mundial de 
Pasta (IPO). “Somos o terceiro 
produtor mundial em volume. 
Perdemos para a Itália e para 
os Estados Unidos”, disse 
Claudio Zanão, presidente 
da Associação. Quanto ao 
consumo, no entanto, o bra-
sileiro consome cerca de 6 
kg de macarrão por pessoa, 
bem abaixo da Itália, onde o 
consumo é o maior do mundo 
e chegava a 25,3 kg por pessoa 
em 2013. 

Segundo uma teoria, o ma-
carrão teria surgido na China 
há 4 mil anos e se espalhado 
pela a Itália por meio do ex-
plorador italiano Marco Polo, 
embora haja outras versões 
dizendo que ele já existia 
no Ocidente antes disso. Na 
Itália, ele é tão popular, disse 
Zanão, que há mais de 500 
tipos de massas. No Brasil, 
chegou, segundo ele, por meio 

O alimento está presente em 99,3% dos lares do país.
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Macarrão: Brasil é o terceiro 
maior produtor do mundo

BC venderá mais US$ 11,3 bilhões 
de dólares das reservas

Depois de leiloar US$ 26,9 bilhões das reservas internacionais nos últimos meses, o Banco Central (BC) 
venderá mais US$ 11,3 bilhões no mercado à vista em novembro

corretoras autorizados pelo 
BC para atender à demanda de 
dólares por grandes empresas e 
outras instituições fi nanceiras.

O BC venderá dólares no 
mercado à vista e, ao mesmo 
tempo, comprará o mesmo valor 
em contratos de swap cambial 
reverso, que funcionam como 
compra de divisa no mercado 
futuro. Ao justifi car a medida, 
o BC explicou que os swaps 
cambiais tradicionais são de-
mandados por investidores que 
querem se proteger da volatili-
dade no câmbio. Ao vender me-
nos swaps tradicionais e mais 
dólares das reservas externas, 
o governo paga menos juros da 
dívida pública federal (ABr).

não podem adquirir dólares das 
reservas internacionais. Esse 

tipo de operação está restrita 
a dealers – grandes bancos e 

da Família Real e se difundiu 
por todo o país por meio dos 
imigrantes italianos.

As massas secas (tradicio-
nal, caseira, sêmola, integral, 
grano duro e com ovos) são 
as preferidas dos brasileiros, 
respondendo por 81,3% do 
consumo, o que correspondia 
a cerca de 744,9 mil toneladas 
no ano passado, segundo a Abi-
mapi. Em seguida, aparecem 
as instantâneas [lámen], com 
14,7% (134,6 mil toneladas), 
e as frescas [que necessitam 
refrigeração], com 4% (ou 36,6 

mil toneladas). 
A preferência do brasileiro é 

pelo espaguete, principalmen-
te com o molho à bolonhesa. 
Outra massa que se destaca é 
a lasanha seca. O grano duro, 
muito consumido na Europa, 
por outro lado, não faz parte 
dessa preferência nacional 
seja por um problema cultural 
[aqui se prefere macarrão mais 
mole], seja pelo preço, geral-
mente mais alto. “De 1 milhão 
de toneladas que consumimos 
de massa seca, apenas 0,3% é 
grano duro”, disse (ABr).

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, anunciou que R$ 200 milhões em 
linhas de crédito do Fundo Geral do Turis-
mo (Fungetur) vão ser liberados para as 
regiões do litoral nordestino atingidas por 
vazamento de óleo. Segundo o ministério, 
as condições para pagamento do emprésti-

mo e os prazos vão ser melhores do que os 
oferecidos para outras linhas para ajudar 
pequenos empreendimentos a superar 
uma possível retração nas atividades.

O Fungetur é operado hoje no Nordeste 
pela Caixa e pelo Banco do Estado de Ser-
gipe. “As linhas de crédito do Fungetur são 

muito atrativas do ponto de vista de prazo, 
custo do crédito e carências para estados 
e cidades impactadas pelo óleo vindo do 
mar”, disse o ministro, ao afi rmar que o 
governo está empenhado em identifi car a 
origem do óleo desde o aparecimento das 
primeiras manchas.

O Ministério do Turismo informou que 
o edital para credenciar novos agentes 
fi nanceiros, especialmente para atendi-
mento à região afetada, será publicado nos 
próximos dias. Atualmente, o Fungetur 
tem R$ 156 milhões em 113 operações 
contratadas (ABr).

Turismo anuncia crédito para áreas afetadas por óleo

Diminuiu a 
ociosidade na 
indústria da 
construção 

A utilização da capacidade de 
operação da indústria da cons-
trução foi de 62% em setembro, 
o maior nível desde dezembro 
de 2014, e o menor dos últimos 
cinco anos, aponta a Sonda-
gem Indústria da Construção, 
divulgada na sexta-feira  (25), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  indicador de 
utilização cresceu 4 pontos per-
centuais em setembro frente a 
agosto e mantém o cenário de 
melhora, que vem ocorrendo 
desde o início do ano. 

De acordo com a pesquisa, 
o índice de evolução da ativi-
dade fi cou em 49,5 pontos em 
setembro, o maior nível desde 
2013. O indicador de evolução 
do número de empregados fi cou 
em 47,5 pontos no mês passado 
e está 3,6 pontos acima da mé-
dia histórica e 2,4 pontos maior 
do que o registrado em setem-
bro de 2018. Os empresários 
continuam com perspectivas 
positivas. 

A confi ança no setor também 
se mantém elevada, acima da li-
nha divisória dos 50 pontos que 
separa a confi ança da falta de 
confi ança. O índice de confi ança 
do empresário industrial da 
construção (Icei-Construção) 
fi cou em 58,8 pontos neste 
mês, 5,3 pontos acima da média 
histórica. Mesmo assim, a dis-
posição para os investimentos 
segue baixa. Oscilando em tor-
no de 35 pontos desde o início 
do ano, em outubro, o índice de 
intenção de investimento fi cou 
em 36,2 pontos (ABr).
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Ética e regras
claras como padrão

Combater práticas 

irregulares e fortalecer 

a construção de um 

ambiente ético e 

socialmente responsável 

é preocupação cada 

vez mais presente em 

empresas e instituições

As organizações perce-
bem, a cada dia, a im-
portância de implantar 

programas para minimizar os 
riscos de exposições negativas 
que comprometam resultados 
e sua reputação. Políticas de 
compliance são uma espécie 
de guia norteador que mostram 
como colaboradores devem 
agir e trabalhar. Elas contri-
buem de maneira signifi cativa 
para a gestão das instituições. 

Uma área específica da 
empresa fi ca responsável por 
analisar de forma meticulosa 
todos os riscos operacionais, 
zelar pela manutenção e 
cumprimento dos controles 
internos e trabalhar no desen-
volvimento de projetos de me-
lhoria contínua. Dessa forma, 
quando protocolos internos 
são quebrados, fi ca mais fácil 
identifi car os responsáveis, 
pois a conscientização dos 
colaboradores sobre a impor-
tância de tal passo para toda 
a empresa provoca impactos 
positivos na cultura organi-
zacional.

Programas de compliance 
podem ser implantados em 
empresas de qualquer porte 
ou natureza, sem precisar, 
necessariamente, manter 
negócios ou relações com o 
setor público. O foco do com-
pliance vai muito além das 
negociações governamentais. 
Está relacionado à criação, 
divulgação e manutenção de 
políticas para as mais diversas 
áreas da empresa, tais como 
marketing, comercial, gestão 
de pessoas e relacionamento 
com fornecedores. 

O que o compliance prioriza é 
tudo aquilo que temos o dever 
moral de priorizar, mas, que 
no cotidiano das complexas 
relações negociais, com fre-

quência, necessita de regras 
claras para o direcionamento 
das ações de acordo com as 
boas práticas. Nesse processo, 
o apoio de profi ssionais espe-
cializados é fundamental.

A Lei Anticorrupção, apro-
vada no Brasil em 2013, e o 
cenário atual, em que grandes 
companhias estão sendo in-
vestigadas e julgadas pela opi-
nião pública no mundo todo, 
tornam o momento propício 
para darmos ainda mais luz ao 
tema. A sociedade está cada 
vez mais atenta, participativa 
e exigente. 

Consumidores fazem ques-
tão de pesquisar quais os va-
lores cultivados por empresas 
e marcas com as quais eles se 
relacionam. Investir em com-
pliance traz benefícios que 
tornam-se visíveis, melhoran-
do a imagem da organização e 
criando um diferencial compe-
titivo para quem o adota.

Com um número cada vez 
maior de pessoas dispostas a 
fazer a sua parte, empresas de 
todos os segmentos também 
devem colaborar no combate 
à corrupção e práticas nocivas 
à coletividade. Inclui-se aí as 
escolas, que estão intimamen-
te integradas à comunidade 
e têm a importante missão 
de contribuir diretamente na 
formação de cidadãos. 

Essas instituições estão su-
jeitas a uma série de normas 
e regulamentos, e expostas 
a riscos diários que precisam 
ser mitigados com políticas 
de atendimento, de uso de 
redes sociais, de gestão da 
informação, entre outras. A 
mentalidade de boa parte da 
população está mudando e as 
instituições de ensino podem, 
por meio das futuras gerações, 
ajudar a tornar defi nitiva essa 
nova cultura. 

O exemplo, como sempre, é 
o melhor caminho, e se quere-
mos que o “jeitinho brasileiro” 
acabe, ainda há muito por fazer. 
Não podemos nos omitir e nem 
perder tempo.

 
(*) - É gerente Jurídica e de

Compliance do Grupo Positivo. 

Selma Azevedo (*)

Falta de dados 
sobre perfi l 
das crianças 
brasileiras

O senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) criticou na 
sexta-feira (25), a falta de 
atenção do poder público com 
as crianças brasileiras. Para 
o parlamentar, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
apesar de ser considerado uma 
legislação avançada, não tem 
implementação real.

As políticas públicas brasilei-
ras, disse Kajuru, garantem le-
galmente uma série de direitos 
às crianças, mas, normalmente, 
são voltadas às crianças caren-
tes, sem abranger a todas, como 
prevê o ECA. 

Um dos principais problemas 
com relação a isso, observou 
o senador, é a falta de dados 
sobre quem são e onde estão 
as crianças brasileiras.

“Há uma falha no entendi-
mento do perfi l desses peque-
nos, até mesmo para o poder 
público. Não há uma meto-
dologia no país que permita 
estudar quem e quantas são e 
como sobrevivem. As crianças 
não aparecem nem mesmo nas 
informações levantadas pelo 
IBGE. De fato, vivem como 
crianças invisíveis”, disse (Ag.
Senado).

O governo enviará ao Sena-
do na próxima semana três 
propostas com objetivo de 
alterar a regra de ouro, defi -
nir medidas de controle fi scal 
para os estados e promover 
uma ampla revisão dos fundos 
constitucionais e infraconsti-
tucionais. O líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), informou 
que as propostas devem ser 
apresentadas na próxima 
terça-feira (29) pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
“A expectativa é aprovar 
as medidas do novo Pacto 
Federativo no Senado até o 
fi nal de novembro ou início de 
dezembro”, afi rmou o senador.

As propostas terão os se-
nadores Bezerra e Eduardo 
Gomes (MDB-TO), novo líder 
do governo no Congresso, 
como primeiros signatários. 
A primeira proposta altera 
a chamada regra de ouro — 
instrumento que proíbe o 
endividamento público pela 
União para pagar despesas 
correntes, como os salários 
do funcionalismo público, 
benefícios de aposentadoria, 
contas de luz e outros custeios 

Líder do governo, senador Fernando Bezerra (MDB-PE).

O senador Elmano Férrer 
(Podemos-PI) apelou aos 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para que 
respeitem a vontade popular 
e mantenham a prisão em 
segunda instância, o que, na 
sua opinião, não caracteriza 
violação a direitos constitu-
cionais garantidos. De acordo 
com dados divulgados pela 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e citados 
por Elmano, ao menos 80% 
dos juízes brasileiros apoiam a 
prisão em segunda instância. 

O senador disse, ainda, que 
parte considerável da socie-
dade defende a prisão antes 
do fim do processo judicial. 
Portanto, diante da contro-
vérsia em torno do tema em 
discussão no STF, ele defen-
deu que o Legislativo, no uso 
de suas atribuições, avance 
na apreciação das proposi-
ções legislativas referentes à 
prisão em segunda instância.

“A prisão apenas lá na fren-

Senador Elmano Férrer (Podemos-PI).

Esta semana a empresa 
Google anunciou que um dos 
seus computadores quânti-
cos é capaz de solucionar, 
em segundos, um problema 
que outras máquinas, mesmo 
as mais poderosas, demora-
riam milhares de anos para 
resolver. Ao reconhecer a 
importância desse avanço, o 
senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN) defendeu a 
formulação de uma políti-
ca nacional de inteligência 
artifi cial no país, defi nindo 
os princípios para seu uso e 
medidas de estímulo para a 
formação de um ambiente 
favorável ao desenvolvimento 
dessa tecnologia.

Para ele, a realidade exige es-
forços que envolvam governo, 
indústria e universidades na 
busca de entender e estudar 
esse novo ambiente e todas 
as demandas e desafi os que 
vão surgir. Para auxiliar esses 
estudos, Styvenson apresentou 
projeto que prevê os princípios 
da Política Nacional de Inteli-
gência Artifi cial. A proposição 
aborda o desenvolvimento 
inclusivo e sustentável e o 
respeito à ética, aos direitos 
humanos, aos valores democrá-
ticos, à diversidade, à proteção 
da privacidade e à segurança de 
dados, entre outros.

Senador Styvenson Valentim 

(Podemos-RN).

“Nosso meio ambiente 
é um ativo valioso, 
que pode inclusive 

do ponto de vista econômico 
ser muito mais valioso do que 
qualquer outro ativo que o 
Brasil possa ter na sua econo-
mia”, disse. A declaração foi 
dada em apresentação para 
lideranças políticas, empresá-
rios, investidores e formadores 
de opinião realizada no Hotel 
Hilton Dublin.

Nesse sentido, o presidente 
da Comissão de Meio Ambiente, 
Rodrigo Agostinho (PSB-SP), 
reforçou a importância de 
transformar as fl orestas em 
ativos importantes e convidou 
investidores internacionais a 
investir em compensações de 
emissões no Brasil. “Se quere-
mos um mundo com emissões 
negativas de carbono, nós va-
mos precisar recuperar áreas 
fl orestais e isso só é possível de 
maneira mais intensa em países 
tropicais como o Brasil”, disse 

Rodrigo Maia é recebido pelo presidente da Irlanda,

Michael D. Higgins.

A CCJ da Câmara aprovou proposta 
que cria uma política nacional de incen-
tivo às cadeias produtivas da apicultura 
e da meliponicultura, esta última rela-
cionada à criação das abelhas brasileiras 
sem ferrão, como jataí, mandaçaia e 
manduri. O relator, deputado Rogério 
Mendonça (MDB-SC), apresentou pa-
recer favorável tanto ao projeto do de-

putado Evair de Melo (PP-ES), quanto 
ao substitutivo aprovado na Comissão 
de Agricultura, que incluiu as abelhas 
meliponícolas na política de apoio.

A política de incentivos para as duas 
cadeias produtivas está baseada em 
diretrizes e instrumentos de execução. 
Entre as diretrizes estão a sustentabili-
dade ambiental, social e econômica, a 

rastreabilidade dos produtos, a geração 
de tecnologias de produção, a redução 
das desigualdades regionais, a agrega-
ção de valor ao produto in natura, e o 
apoio ao comércio interno e externo.

O texto prevê instrumentos como 
crédito rural, com prioridade para agri-
cultores familiares, mini, pequenos e 
médios produtores rurais, assim como os 

produtores organizados em associações, 
cooperativas ou arranjos produtivos 
locais que agreguem valor a produtos 
apícolas e meliponícolas.  Outros instru-
mentos são pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, assistência técnica e seguro 
rural. O projeto tramitou em caráter 
conclusivo e poderá seguir para a análise 
do Senado (Ag.Câmara).

Regime tributário 
especial para o 
turismo religioso

A Comissão de Turismo da Câ-
mara aprovou o projeto que cria 
um regime tributário especial 
para incentivar o turismo religio-
so, além de incluir o estímulo à 
interiorização e a valorização do 
turismo religioso como objetivos 
da Política Nacional do Turismo. 
A proposta foi aprovada na for-
ma de substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Amaro 
Neto (Republicanos-ES), que 
unifi ca o texto original do Se-
nado e um apensado. 

“A implementação dessas 
iniciativas favorecerá a expan-
são e o vigor do setor turístico 
brasileiro”, disse o relator. A 
proposta em tramitação na 
Câmara prevê a suspensão 
do pagamento de impostos e 
contribuições na aquisição de 
equipamentos nacionais ou 
importados por prestadores de 
serviços de turismo religioso e 
por entidades mantenedoras ou 
administradoras de igrejas, san-
tuários, monumentos e museus.

No entanto, os benefícios tri-
butários fi carão condicionados 
aos bens empregados na recons-
trução, restauração ou reforma 
de edifi cações de reconhecido 
valor histórico ou cultural 
destinadas a cultos ou eventos 
religiosos e à exibição ou guarda 
de objetos de valor religioso, 
bem como àqueles usados na 
reconstrução, reforma ou cons-
trução da infraestrutura urbana 
destinada ao apoio ao turista. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo (Ag.Câmara).
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Meio ambiente é ‘ativo valioso’, 
inclusive no aspecto econômico
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afi rmou, na sexta-feira (25), na Irlanda, que a questão do meio 
ambiente tem um peso cada vez maior para o mundo, inclusive na decisão de investimento
do capital privado

produção para 176 países.
Rodrigo Maia também res-

saltou a importância de haver 
uma aproximação entre os dois 
países não apenas no campo 
econômico, mas também entre 
as duas sociedades. “Quere-
mos que, daqui para frente, a 
Irlanda seja um polo estraté-
gico na nossa relação com a 
União Europeia”, afi rmou. Os 
depurados foram recebidos 
pelo presidente da Irlanda, 
Michael D. Higgins, no palácio 
presidencial do país.

Visitaram ainda o presidente 
da Câmara, Seán Ó Fearghaíl, 
retribuindo visita a Brasília feita 
pelo parlamentar irlandês no 
primeiro semestre. A Irlanda, 
juntamente com Áustria, França 
e Finlândia, é um dos países que 
têm resistências ao acordo comer-
cial entre o Mercosul e a União 
Europeia. Assim como ocorre 
com o Brasil, parte importante da 
economia irlandesa é baseada na 
agropecuária (Ag.Câmara).

Agostinho. 
Para ele, é preciso que “o 

mundo entenda que a Floresta 
Amazônica não é apenas impor-
tante para o Brasil. Ela ajuda 
a regular o clima do planeta. 
Ela pode não ser o pulmão do 
mundo, como já foi dito, mas 
ela é como um importante ‘ar 

condicionado’ para o planeta”. 
O presidente da Frente Parla-
mentar da Agropecuária, depu-
tado Alceu Moreira (MDB-RS), 
aproveitou sua apresentação 
para defender a agropecuária 
nacional, afi rmando que o Brasil 
cumpre rigorosamente as leis 
internacionais, exportando sua 

Senado avaliará propostas com 
regra de ouro para estados

da máquina pública. Quando a 
regra é descumprida, os gesto-
res e o presidente da República 
podem ser enquadrados em 
crime de responsabilidade.

A ideia é estabelecer gatilhos 
que elevem o controle fi scal, 
com o objetivo de conter o 
avanço de gastos obrigatórios, 
principalmente com funcio-
nalismo e benefícios sociais. 
Uma espécie de regra de ouro 
também deve ser defi nida para 
os estados numa segunda pro-
posta, considerada por Bezerra 

como “a mais densa de todas”. 
Ela vai criar a cultura da res-
ponsabilidade fi scal 

De acordo com o líder do 
governo, a proposta prevê 
uma série de mecanismos que 
serão acionados para evitar si-
tuações de emergência fi scal, 
como redução de despesas 
com pessoal e reequilíbrio 
das contas da Previdência. O 
senador admite que as regras 
serão duras, mas pondera que 
esse “é o caminho para a saída 
dos problemas” (Ag.Senado).

Prisão em segunda instância
‘não viola’ direitos constitucionais

Em defesa de 
princípios para o uso 

da inteligência artifi cial

te, somente após a terceira ou 
quarta instância, essa prisão 
retardada gera uma percep-
ção de que o crime ainda 
compensa, de que o risco de 
punição é baixíssimo. Não é 
possível continuar presumin-
do inocência quando os fatos 
e as provas demonstram de 

forma inequívoca a respon-
sabilidade do acusado. Até 
porque o recurso especial, 
destinado ao STJ, e o recurso 
extraordinário, submetido 
ao STF, não permitem nova 
discussão sobre os fatos e 
as provas”, declarou (Ag.
Senado).

“A proposta é que a solução 
que ela [inteligência artifi cial] 
apresenta respeite a auto-
nomia das pessoas, preserve 
sua intimidade e privacidade, 
preserve os vínculos de soli-
dariedade entre os povos e que 
as diferenças entre gerações 
sejam inteligíveis, justifi cáveis 
e acessíveis. Que seja aberta ao 
escrutínio democrático e per-
mita o debate e o controle por 
parte da população, que seja 
compatível com a manutenção 
da diversidade social e cultu-
ral”, informou (Ag.Senado).

Comissão da Câmara aprova política de incentivo à apicultura
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Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de 09 de Novembro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, em obediência ao
que determina o Artigo 50, Inciso I, Alínea a do Estatuto Associativo convoca os todos os Associados (as)
maiores de 18 (dezoito) anos, titulares, em pleno gozo de seus direitos associativos, e em dia com os
cofres do Clube, e que tenham no mínimo 01 (um) ano completo de vínculo associativo contado até o ano
da eleição, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Salão Grená da en-
tidade, situado na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 152, Parque da Mooca, nesta Capital, no dia 09 de
Novembro de 2019 no horário das 09:00 h às 17:00 h para cumprirem a seguinte Ordem do Dia: A- Em
estrita obediência ao que determina o Artigo 113 do Estatuto Associativo, eleger para o período de 22 de
Dezembro de 2019 a 21 de Dezembro de 2023 os 20 (vinte) Conselheiros Quadrienais e seus 05 (cinco)
Suplentes, que comporão o designado Grupo “A” do Conselho Deliberativo, tudo conforme explicitado no
Ofício nº 223/2019 de 04 de Setembro de 2019 no qual constam as Normas Disciplinadoras desta Eleição
publicadas no Sitio Eletrônico bem como afixadas na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo
bem como nos Murais Internos do Clube; B- Dar Posse aos eleitos para assumirem o Cargo no dia 22 de
Dezembro de 2019. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus

11  3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia -  04537-012 - São Paulo - SP 
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DIFICULDADES FINANCEIRAS
Empresa em dificuldades financeiras pretende efetuar acordo de 
redução da jornada de trabalho, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO NA FUN-
ÇÃO DE PRECEPTOR MÉDICO, FOI DEMITIDO, ENTRETANTO A EMPRESA 
PRETENDE RECONTRATÁ-LO COMO PROFESSOR, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que independente de ser função diferente, por se tratar 
de um novo contrato a prazo determinado deverá a empresa aguardar 
o prazo mínimo de 6 meses para admissão. Base Legal - Art.452 da CLT.

LICENÇA-MATERNIDADE EM DOIS REGISTROS
Sócia de empresa que recolhe o INSS no pró-labore é funcionária 
em outra empresa, vai entrar de licença-maternidade, terá direito 
ao benefício nos dois registros? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS
Empresa que presta serviços de gestão de estacionamentos, do tipo 
“valet service”, é submetido a retenção de INSS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REGISTRADO POR CONTRATO DE TEMPO PARCIAL 
PODE TER CONTRATO DE EXPERIENCIA?

Esclarecemos que não há impedimento em ser feito contrato de ex-
periência para empregados contratados em regime de tempo parcial.

DEMISSÃO DE INTERMITENTE
Empresa pretende demitir funcionário de contrato intermitente, como 
proceder na rescisão, código 45, terá direito ao aviso prévio? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM NOVO EMPREGO
Empregado que pede demissão por motivo de novo emprego e apre-
senta comprovação, deve ser dispensado de cumprir o aviso prévio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Em qualquer operação 

econômica (seja 

comercial ou não), é 

difícil não pensar no 

desconto que pode ser 

concedido.

Porém, essa palavra teve 
paulatinamente o seu 
significado ampliado, 

não se limitando à minoração 
do preço, por exemplo, numa 
venda. O mesmo se deu nos 
diversos ramos do direito, 
especialmente no direito tri-
butário. 

O signifi cado da palavra foi 
ampliado ao longo do tempo, 
basta ler, por exemplo, a mes-
ma seção de um jornal, que 
utiliza o termo “desconto” para 
(a) uma venda entre empresas, 
(b) o desconto concedido em 
relação a uma dívida previa-
mente constituída e (c) para 
as reduções concedidas no 
âmbito dos programas de re-
gularização tributária (como o 
REFIS ou o PERT).

E, nessas três situações, 
o desconto possui reflexos 
tributários e contábeis, para 
a maioria, incomuns, como 
se pode ver ao se analisar as 
demonstrações financeiras/
contábeis de uma empresa 
que (a) venda determinada 
mercadoria com desconto, (b) 
tenha uma dívida sua reduzida 
e (c) adira a um programa de 
regularização tributária. 

Na primeira situação (a), 
o desconto concedido sem 
qualquer condição (como, por 
exemplo, todos os livros de 
uma livraria com desconto) 
diminuirá o valor da receita do 
exercício social da empresa e a 
receita submetida à tributação, 
o que não representa nenhuma 
surpresa até para os “leigos” 
no assunto.

As dúvidas surgem nas 
outras duas situações. Na 
segunda (b), a dívida já re-
conhecida em balanço patri-
monial, com o perdão parcial 

recebida, diminuirá de valor 
e levará o valor reduzido a 
transitar pelo resultado como 
receita, por se tratar de uma 
forma de benefício econômico 
concedido, basta se pensar na 
vantagem obtida no simples 
fato de já possuir uma dívida 
menor do que a anterior – se 
a dívida foi reduzida, o valor 
a ser desembolsado para a 
sua liquidação também o foi 
–, o que torna esse montante 
passível de tributação.

Por último, na terceira hipó-
tese (c), o mesmo raciocínio 
é aplicável, isto é, a redução 
(mesmo que parcial) de uma 
dívida tributária levará a um 
menor desembolso quando 
de sua liquidação. Porém, 
pode haver um descompasso 
temporal quanto ao momento 
em que a dívida deve ser re-
duzida e, consequentemente, 
a receita deve ser registrada, 
pois tanto é razoável sustentar 
o reconhecimento na adesão ao 
programa (o que estreitaria as 
semelhanças com a segunda 
situação) quanto o é na conso-
lidação do parcelamento (que 
ocorre, normalmente, alguns 
anos depois), o que postergaria 
ou não o possível recolhimento 
do tributo.

Enfim, em tempos de se 
caracterizar um contribuinte 
como “legal”, embora a regu-
larização seja uma medida de 
cumprimento à lei e obser-
vância à moralidade, a adesão 
imediata ao novo programa de 
regularização deve ser prece-
dida de uma preparação do 
contribuinte quanto aos possí-
veis efeitos dos descontos, sob 
pena de uma nova dívida a levar 
à situação da qual busca fugir.

(*) - Sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e Direito contábil 
IFRS (edison.fernandes@ffl  aw.com.

br).
(**) - Advogado do FF Advogados, 

atua nas áreas de Contencioso 
tributário e procedimento 

administrativo tributário (jorge.
ferreira@ffl  aw.com.br).

Descontos e tributação
Edison Carlos Fernandes (*) e Jorge Guilherme Moreira (**)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0116718-38.2009. 
8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc, 
FAZ SABER à co-compromissária compradora FLÁVIA ROBERTA GUIMARÃES LADELUCA, 
CPF 134.547.888-70, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A em face de Empresa de Transportes Transconz LTDA e Luiz 
Fernando Conz Rinaldi, foi efetuada a penhora dos direitos de aquisição de Luiz Fernando Conz 
Rinaldi sobre o Apartamento nº 84, Tipo B, do Edifício Versailles Garden, situado na Rua Agenor de 
Lima Franco, nº 116, nesta Capital, descrito na matrícula nº 147.944 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. Encontrando-se a co-compromissária compradora em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora realizada para, querendo, oferecer 
impugnação à penhora, bem como se manifestar sobre pedido de adjudicação, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 27 de agosto de 2019. 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Especial
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar - COOTRAAD,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus sócios cooperados em dia com suas
obrigações, para a Assembleia Geral Especial, a realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153,
Sumaré, São Paulo - SP, no dia 12 de novembro de dois mil e dezenove, em primeira convocação às
10:30 horas, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ou; em 2ª
convocação às 11:30 horas, com metade mais um dos seus cooperados ou, em terceira convocação
às 12:30 horas com no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados, para deliberarem a
seguinte ordem do dia: I - Gestão da Cooperativa; II - Disciplina, direitos e deveres dos cooperados;
III - Planejamento e resultado econômico dos projetos e Contratos firmados; IV - Organização do
trabalho. Para fins legais e estatutários, declaramos que o número de associados em condições de
votar até esta data é de 24 (vinte e quatro).

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
Teresa Cristina Mendes Carneiro - Presidente.

REC PDC HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 21.807.585/0001-26 - NIRE 35.3.0048741-9 - Extrato da Ata de Assembleia Ge-
ral Extraordinária em 30/09/2019 - Aos 30/09/19, às 10h, na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Paulo André Porto 
Bilyk e Secretária: Sra. Vanessa Zampolo Faleiros. Deliberações Unânimes: (i) aprovaram a eleição do Sra. Xiaoying Zhang, RNE nº 
V621893-Z, CPF/MF nº 234.131.118-09, (ii) aprovaram a destituição do Sr. Diogo Cotrim de Castro e Silva, do cargo de Diretor da 
Companhia, e (iii) aprovaram a reeleição do Sr. Paulo André Porto Bilyk para o cargo de Diretor da Companhia. Os membros da Diretoria 
terão mandato válido até 30/09/20. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial para ocupar 
cargos de administração da Companhia. A Diretora declara, ainda, que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas 
concorrentes no mercado, e será empossado em seu novo cargo, mediante assinatura do Termo de Posse. Por fim, ficam ratificados todos 
os atos praticados pelos membros da diretoria desde 16/07/19 até a presente data. Nada mais. SP, 30/09/19. Paulo André Porto Bilyk 
- Presidente; Vanessa Zampolo Faleiros - Secretária; Xiaoying Zhang - Diretora eleita. JUCESP nº 554.156/19/2 em 17/10/2019.

REC SUCUPIRA PDC EMPREENDIMENTOS S.A. CNPJ/
MF nº 23.851.796/0001-91 - NIRE 35.3.00486463 - Ex-
trato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 
30/09/2019 - Aos 30/09/19, às 10h, na sede social, com 
a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Paulo 
André Porto Bilyk e Secretária: Sra. Vanessa Zampolo Fa-
leiros. Deliberações Unânimes: (i) aprovaram a eleição 
do Sra. Xiaoying Zhang, RNE n° V621893-Z, CPF/MF n° 
234.131.118-09, (ii) aprovaram a destituição do Sr. Diogo 
Cotrim de Castro e Silva, do cargo de Diretor da Com-
panhia, e (iii) aprovaram a reeleição do Sr. Paulo André 
Porto Bilyk para o cargo de Diretor da Companhia. Os 
membros da Diretoria terão mandato válido até 30/09/20. 
A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, que não 
está impedida por lei especial para ocupar cargos de admi-
nistração da Companhia. A Diretora declara, ainda, que não 
ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas 
concorrentes no mercado, e será empossado em seu novo 
cargo, mediante assinatura do Termo de Posse. Por fim, fi-
cam ratificados todos os atos praticados pelos membros da 
diretoria desde 16/07/19 até a presente data. Nada mais. 
SP, 30/09/19. Paulo André Porto Bilyk; Presidente; Vanes-
sa Zampolo Faleiros - Secretária; Xiaoying Zhang; Diretora 
eleita. JUCESP nº 554.094/19-8 em 17/10/2019.

O XVI Seminário Interna-
cional CPC – Normas 
Contábeis Internacio-

nais, realizado na AMCHAM 
Business Center, debateu 
assuntos atuais que estão na 
pauta de discussões de empre-
sas, entidades do mercado e re-
guladores. Haroldo Levy Neto, 
coordenador geral do evento, 
destacou na abertura a impor-
tância de acompanhar a atuação 
do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis para melhoria das 
práticas contábeis.

O Comitê foi criado com o 
objetivo de estudar, preparar 
e emitir Pronunciamentos 
Técnicos sobre procedimentos 
de Contabilidade e divulgar 
informações para permitir 
a emissão de normas pelas 
entidades reguladoras brasi-
leiras, objetivando centralizar 
e uniformizar o processo de 
produção, levando sempre 
em conta a convergência aos 
padrões internacionais.

Alfried Plöger, coordenador 
de Relações Institucionais do 
Comitê e presidente da Associa-
ção Brasileira das Companhias 
Aberta, disse que o pronuncia-
mento IFRS 16 (Arrendamento 
Mercantil) “faz parte da pauta 
da Comissão de Auditoria de 
Normas Contábeis da Associa-
ção para debater as taxas de 
desconto e o reconhecimento 

A importância de soluções 
tecnológicas na divulgação contábil
Marcelo Simões Pato, diretor de Contabilidade do Grupo Pão de Açúcar, recomenda, cada vez mais, a disponibilização 
de tecnologia e modernização das demonstrações fi nanceiras para facilitar a vida do leitor de informações
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Edmar Prado Lopes Neto, presidente do IBRI e diretor

de Relações com Investidores da Movida.

de informações. Segundo ele, 
“é preciso disponibilizar infor-
mações úteis, materialmente 
relevantes e fi dedignas, com-
pletas, neutras e livre de erros, 
comparáveis, verificáveis e 
tempestivas, com inclusão de 
indicadores de performance 
e contínua melhoria das notas 
explicativas”.

Na mesma perspectiva, Ario-
valdo dos Santos, membro do 
CPC e Professor Titular da FEA/
USP, entende que é importante 
o uso de senso crítico e, até 
mesmo, a contratação de jorna-
listas de economia para tornar 
os relatórios de demonstrações 
fi nanceiras com apresentações 
mais inteligíveis e de fácil lei-
tura, sempre com divulgações 
contínuas e atualizadas. 

O programa do XVI Seminá-
rio Internacional CPC – Nor-
mas Contábeis Internacionais 
teve o objetivo de proporcionar 
uma visão prática do atual 
estágio de adoção das normas 
internacionais de relatórios 
financeiros (“IFRS – Inter-
national Financial Reporting 
Standards”) no Brasil. A co-
ordenação do evento esteve 
a cargo de: Edison Arisa, 
Eduardo Flores, Prof. Eliseu 
Martins, Guillermo Braunbeck, 
Haroldo R. Levy Neto, Prof. 
Nelson Carvalho e Verônica 
de Souto Maior.

do passivo de arrendamento 
líquido do PIS e da Cofi ns”. De 
acordo com Plöger, a CVM ainda 
não formalizou seu posiciona-
mento sobre o tema. 

Marcelo Simões Pato, diretor 

de Contabilidade do Grupo Pão 
de Açúcar, recomenda, cada 
vez mais, a disponibilização 
de tecnologia e modernização 
das demonstrações fi nanceiras 
para facilitar a vida do leitor 

A Rússia enviou 300 agen-
tes militares para a região 
de fronteira entre Síria e 
Turquia, local de confronto 
entre as forças turcas e as 
milícias curdas. O anúncio 
foi feito na sexta-feira (25) 
pelo Ministério da Defesa de 
Moscou, que informou que o 
contingente ficará alocado 
em uma área de 30 km na 
fronteira. 

Aviões russos também le-
varam para a base aérea de 
Hmeymim, na Síria, 20 carros 
blindados Tigr e Typhoon-U. 
Na terça-feira (23), a Turquia 

anunciou um acordo histórico 
com a Rússia sobre o controle 
da região, que é reivindicada 
pelos curdos. O acordo prevê 
o envio de patrulhas conjun-
tas ao nordeste da Síria para 
garantir a retirada dos curdos 
da região. 

A Rússia é aliada ao gover-
no sírio do ditador Bashar 
al-Assad. Já os curdos, que 
ajudaram tropas dos Esta-
dos Unidos a combaterem o 
Estado Islâmico na Síria, são 
vistos como terroristas pela 
Turquia devido aos seus an-
seios por autonomia (ANSA).

Rússia envia contingente para 
zona entre Turquia e Síria

A polêmica saudação militar 
a favor das Forças Armadas 
da Turquia voltaram aos gra-
mados. Desta vez, o gesto 
foi realizado pelos atletas do 
Istambul Basaksehir na vitória 
desta quarta-feira (24) por 1 a 
0 sobre o Wolfsberg, da Áustria.

Na ocasião, a saudação foi 
realizada na parte fi nal do jogo, 
após Irfan Kahveci ter marcado 
o único gol do duelo. Durante 
a celebração, quatro jogadores 
do Basaksehir, incluindo o ata-
cante brasileiro Robinho, para-
ram na frente dos fotógrafos e 
prestaram continência.

O Basaksehir, detentor de 
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Atletas do Basaksehir prestam apoio para Exército turco

Robinho e outros atletas do Basaksehir prestam 

apoio ao Exército turco.

dois títulos do Campeonato 
Turco, é considerado o time de 
coração do presidente Recep 
Tayyip Erdogan. Outros dois 
clubes da Turquia, Fenerbahçe 
e Galatasaray, também se mos-
traram a favor da ação.

As manifestações de apoio de 
jogadores turcos para a ofen-
siva do país contra os curdos 
no nordeste da Síria geraram 
muita discussão no cenário in-
ternacional. Diversos políticos 
criticaram os gestos, que foram 
realizados principalmente pelos 
atletas da seleção da Turquia, 
e pediram para a Uefa punir a 
federação local (ANSA).

Cyro Diehl (*) 

Há tempos esperamos uma 
reforma tributária. 

É necessária para o avanço 
do Brasil e, em especial, para o 
avanço de diversas pautas, como 
a desoneração da folha de paga-
mento e a facilidade das empresas 
de estarem em conformidade com 
seus encargos tributários. 

Segundo a OCDE, o Brasil gasta 
2.600 horas por ano para cumpri-
mento de obrigações de natureza 
administrativa. Além da alta carga 
tributária, o empresário fi ca para-
lisado diante de tanta burocracia, 
impedindo a sua capacidade de 
investimento e produção. 

Um estudo do Instituto Brasi-
leiro de Planejamento Tributário 
(IBPT) divulgado recentemente, 
aponta que dentre os 30 países 
que possuem a maior carga tri-
butária, o Brasil está nas últimas 
posições quando se fala de retor-
no em serviços para a sociedade. 
Ou seja, para o Brasil retomar seu 
crescimento econômico, é mais 

Uma locomotiva chamada reforma tributária brasileira
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do que necessário simplifi car o 
processo tributário. 

A criação de um imposto úni-
co, cobrado pelos três governos 
-- o chamado Imposto de Bens e 
Serviços (IBS) -- parece ser o me-
lhor dos mundos, mas diante da 
complexidade que temos, o mais 
sensato é iniciar pela unifi cação 
dos impostos federais. Vamos 
começar mais simples! 

Dentro desta linha, há suges-

tões de manifestos setoriais, 
como o da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos 
(Abrinq), que sugere a transfe-
rência de pagamento de impostos 
federais como PIS/Cofi ns e IPI for 
ao consumidor através da cobran-
ça de imposto nas operações de 
débito, crédito e pagamentos. 

Esta medida reduziria, por 
exemplo, o preço dos brinquedos 
entre 5% e 6%, além de fazer 

com que todas as vendas pela 
internet e a economia informal 
sejam tributadas, eliminando a 
sonegação. Ou seja, uma emenda 
que benefi cia a todos igualmente, 
da economia ao consumidor. 

A Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping Center 
(Alshop), assim como o Instituto 
Brasil 200 também vão nesta 
mesma linha de sugestão, pois 
assim o imposto seria partilha-
do e não sobrecarregado. Vale 
ressaltar que a tributação ideal 
em qualquer lugar do mundo é 
a neutra. Ela deve ter o menor 
impacto possível na decisão do 
empresário e do cidadão. 

A segunda característica é que 
seja simples, compreensível, que 
tenha normas claras e dê segu-
rança ao contribuinte. A terceira 
grande característica é que seja 
justa. Ou seja, que considere a 
capacidade contributiva de cada 
um. 

(*) - É CEO na Taxweb, pioneira em 
Digital Tax para o Compliance Fiscal 
das empresas (www.taxweb.com.br). 

Segundo a OCDE, o Brasil gasta 2.600 horas por ano para 

cumprimento de obrigações de natureza administrativa

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 2

9B
6-

55
34

-9
9E

3-
23

35
.



Página 6 São Paulo, sábado a segunda-feira, 26 a 28 de outubro de 2019

Com rotinas exaustivas 

e grande cobrança por 

resultados, desempenho 

e comprometimento, 

é comum que muitos 

jogadores busquem 

ajuda nos mesmos locais 

de origem das pressões.

Mas, será que os clubes 
têm se importado 
e se dedicado ao 

acompanhamento emocional 
e psicológico desses atletas? 
Os clubes brasileiros pos-
suem apenas um psicólogo 
para atendimento de toda a 
equipe, que tem como obje-
tivo fazer o time caminhar, e 
não necessariamente, cuidar 
da saúde mental e emocional 
de cada jogador, deixando de 
estudar, por exemplo, a per-
formance de sono e qualidade 
de vida deles.

Para se ter uma ideia, 
segundo uma pesquisa do 
Instituto de Psicologia da USP 
e do professor Rafael Moreno 
Castellani, realizada com 5 
jogadores, 12 integrantes 
de comissão técnica e seis 
dirigentes de três clubes, o 
futebol se apresenta como 
uma organização conserva-
dora, excludente, “fechada”, 
de privação e controle. Um 
exemplo disso é a prática 
da concentração antes das 
partidas. 

Dirigentes e membros da 
comissão técnica acabam 
criando um espaço de confi -
namento e reclusão, dentro 
de uma ideia de que os atletas 
devem ser monitorados a fi m 
controlar e regulamentar 
o comportamento de cada 
um. Como o jogador jovem, 
que possui compromissos 
sociais em excesso e exaus-
tiva agenda de treinamentos 
terá conhecimento dos seus 
limites, ritmos biológicos, da 
sua interação com o ambiente 
e com o ser humano? 

Como ele manterá o con-
trole para lidar com a fama, o 
dinheiro, cobranças por vitó-
rias e títulos, família, relacio-
namentos, religião, mudanças 
de estados e países, mudança 
de idioma? A resposta parece 
óbvia: estando próximo a 
familiares, treinador, empre-
sário e psicólogo. Mas, mesmo 

abordando estas questões, 
você deve estar pensando 
que, uma vida de sucesso 
e muito dinheiro não deve 
ser mais difícil quanto a de 
qualquer outro trabalhador, 
não é mesmo? Errado!

Primeiramente, devemos 
lembrar que atletas estão 
propensos a adoecerem como 
qualquer outro ser humano. 
Se pensarmos que, alguns 
atletas possuem uma perso-
nalidade introspectiva e sem 
o devido preparo emocional, 
o excesso de visibilidade, 
dinheiro na conta e cobran-
ças tornam-se gatilhos para 
perder o foco e desenvolver 
hábitos errôneos e sintomas 
depressivos ou doenças psi-
cológicas como ansiedade, 
síndrome do pânico e trans-
tornos obsessivos. 

No Brasil, um dos países 
com mais casos de depressão, 
6% da população sofrem com 
a doença, um total de 11,5 
milhões de pessoas. A estima-
tiva da OMS é que, até 2020, 
ela seja a mais incapacitante 
do mundo – e o mais triste 
nisso é que há uma grande 
negligência quando se fala 
em saúde mental no esporte 
no Brasil. 

Ainda segundo a pesquisa 
da IP da USP, a pressão sobre 
os jogadores é diária e inten-
sa, vem de todos os lados e nas 
mais diversas intensidades, 
ou seja, de torcida, comissão 
técnica, dirigentes, imprensa, 
família e empresários. 

E talvez, seja essa uma das 
maiores demandas psíquicas 
entre os atletas, que deveria, 
em tese, ser assessorada por 
um psicólogo do esporte. 
Os clubes brasileiros, e até 
mesmo empresários, preci-
sam entender a importância 
de um acompanhamento 
psicológico constante – não 
somente quando há um pro-
blema instalado. 

Precisam assumir a respon-
sabilidade pelo desenvolvi-
mento desse tipo de projeto 
com seus atletas. Ao conhecer 
e respeitar o ciclo circadiano 
é possível obter melhora no 
desempenho pessoal, social 
e profi ssional.

(*) - É psicólogo e possui 
especialização em Psicologia e 
Desempenho Esportivo pelo FC 

Barcelona.

Responsabilidade sobre 
o acompanhamento 
psicológico do atleta

Bruno Vieira (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Vilma Farias – Marina Mendes( Ilustr) – 
Sempre enaltecendo a primordial e absoluta-
mente necessária participação e fi rme atuação 

da família, na educação da criança, a psicopedagoga e 
sempre ferrenha batalhadora sobre essa questão, deu 
continuidade à sua labuta no sentido de valorizar práticas 
sociais e fi nanceiras no universo infantil, dando ênfase à 
boa e obrigatória busca da felicidade, oferecendo para esse 
fi m as ferramentas apropriadas. As adequadas ilustrações 
agregam um interessante valor. Por demais oportuna!

Sonhar: A educação fi nanceira 
é o verdadeiro tesouro de uma 
infância feliz

Andréia Roma e Marcos Wunderlich (Orgs) 
– Leader – Os organizadores reuniram vinte 
e dois articulistas, todos muito experientes 
e confi áveis, que valeram-se de todo seu 
cabedal para explicar aos leigos e também a 

profi ssionais, todo universo que implica numa liderança 
verdadeiramente sistêmica. Seus princípios práticos e 
fi losófi cos, foram exaustivamente aclarados. Válido e 
necessário para empreendedores, profi ssionais da área, 
empresários, ou a quem deseje ampliar seu espectro de 
conhecimento. Factível.

Liderança Sistêmica

Norian Segatto – Limiar – Um enredo 
arrepiante, embora que terror não seja seu 
tema. O jornalista, escritor também editor, num 
peculiar gesto demonstrativo de raro talento, 
urdiu uma trama sensacional de caráter psi-

cológico, que envolve e prende o “pobrezinho” do leitor, 
num cipoal enigmático no qual a protagonista busca de 
maneira incessante, iluminar suas origens e porque não, 
perdoar-se. Ritmo adequado, fôlego em alta. Pronto para 
ser cinematografado . Muito bom!

A Estrela do Abismo

Paulo Ludmer – Patuá -  O jornalista, en-
genheiro, músico, etc. é também muito bom 
na escrita, como há muito tempo sua carreira 
dá mostras. Desta feita surpreende seus segui-
dores, a começar pelo título, com uma edição 
de poemas absolutamente fora da curva. Num 

tom existencialista, vai desfi lando emoções e anunciando 
razões, atingindo notável efeito. Tremenda inspiração! 
Recomendo munir-se de um bom dicionário.

Filactérios

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Chris Donizete – Fabiana Costa e Gabriela 
Hirota (Ilustrs) – Soul – Jornalista, editora 
e agora ofi cialmente escritora, dedica-se a 
erradicar uma verdadeira chaga social mate-
rializada no preconceito. Neste caso, racial.  A 

protagonista “descobre-se” preta. Uma série de bons e 
maus fatos ocorrem após tamanho desvendar. Um trabalho 
idealista primoroso, tanto quanto suas ilustrações. Um 
belo exemplo de superação e fraternidade, não só para 
a garotada, que deverá ser seguido. 

MaríLia: A menina que não 
sabia que era preta
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rAlexsandro Ribeiro (*)

Compre três e leve dois; 
ganhe 50% de desconto 
em um produto... 

Continuam as táticas cen-
tenárias de vender a ilusão da 
vantagem, mas agora nas rou-
pagens digitais e interativas. E 
assim, o “pague gato e receba 
lebre” torna-se mais fácil de 
acontecer. Na Black Friday, 
quem quer sair ganhando vai ter 
que penar muito em pesquisas, 
comparações e olho aberto.

Há, de fato, um contrassenso 
no meio digital quando o assunto 
é credibilidade e segurança nas 
compras. Por um lado, existe 
uma preocupação em incentivar 
as compras no meio digital e 
criar uma cultura da confi ança. 
Isso é reforçado com táticas 
como a da chinesa AliExpress, 
por exemplo, que investiu em 
uma loja física temporária no 
Paraná para criar um reforço 
positivo da sua marca. Mais ou 
menos algo como: a loja é digital, 
mas os produtos são reais.

Na contramão, empresas 
criam estratégias que colocam 
em xeque tal credibilidade, 
quer seja de forma proposital, 
quer seja por falta de planeja-
mento. Prova da primeira forma 
é a lista anual que o Procon de 
São Paulo mantém de sites e 
empresas online indicadas para 
a lista suja por diversas irre-
gularidades. No ano passado, 
o ranking reunia cerca de 420 
sites que devem ser evitados 
por quem quer uma compra 
segura.

Entre esse jogo de força entre 
quem quer um resultado positi-
vo do mercado no meio online 
e quem quer se aproveitar do 
momento para aplicar golpes, 

Olho vivo nas entrelinhas 
marqueteiras da Black Friday

Vamos entrar em uma das semanas mais quentes para o setor varejista digital e é preciso estar atento 
às táticas de divulgação e de estratégias de venda para não cair em nenhuma armadilha

Na Black Friday aumenta a fragilidade de quem tem uma demanda ou impulsividade para compras. 

quem fi ca refém é a parte mais 
frágil: o consumidor. É aqui que 
a atenção deve ser redobrada, 
sobretudo em momentos de 
visibilidade para ofertas. E 
durante a Black Friday, aumen-
ta-se a fragilidade de quem tem 
uma demanda ou impulsividade 
para compras. A má-fé não se 
importa com sonhos ou com 
boas intenções do consumidor.

Um dos primeiros avisos é: 
aproveite todas as vantagens 
que os consumidores unidos 
já conquistaram para alertar 
outros consumidores. Nesse 
sentido, os sites de avaliação 
das empresas e de portais de 
vendas são inúmeros e servem 
de termômetro tanto para a 
idoneidade dos vendedores 
quanto para apontar as van-
tagens e desvantagens em ser 
cliente deles. Não signifi ca que 
todos são golpistas, mas sempre 
existem ajustes. 

Se as empresas 
se preocupam em 
melhorar o aten-
dimento e dar 
as caras para o 
cliente, nesses 
sites é possível 
encontrar tam-
bém a prova da 
boa vontade de-
las. Infl acionar o 
preço do produto 
para depois dizer 

que há um desconto é uma das 
práticas mais antigas na cartilha 
de uso do preço como estratégia 
de venda. Com isso, resgatar os 
valores de venda anteriores em 
sites que podem ser navegados 
em páginas antigas pode ser 
uma solução para saber se você 
está sendo enganado ou não. 

No fi nal das contas, sempre 
tenha em mente que é prati-
camente impossível que algum 
vendedor abra mão do lucro 
para garantir a venda. Se a di-
ferença é grande, a ilusão pode 
estar justamente na vantagem, 
que esconde estelionato e de-
mais formas de golpe. Variação 
entre números pequenos e 
grandes também é esconde-
rijo de grandes decepções e 
ressentimentos nas compras 
de última hora em campanhas 
de promoções como a Black 
Friday, sobretudo quando o 
comprador é pressionado por 
um cronômetro indicando o 
fi m da promoção, o que o força 
a escolher e a escorregar nas 
brechas das entrelinhas, sob a 
pressão do tempo. 

Os princípios de design e 
da gestalt como contraste e 
segregação são mecanismos 
para direcionar o olhar e dei-
xar passar ao largo os dados 
que revelam os problemas. 
Aspecto importante também 
é perceber ‘a cara’ de quem 

vende. Tem se tornado cada 
vez mais constante as mesmas 
empresas operarem com cores 
diferentes, modifi cando a ‘cara’ 
do site, por exemplo. 

O que parecem ser sites de 
grandes empresas do varejo 
nacional, na prática são vitrines 
administradas por outras em-
presas parceiras, que adotam 
as mesmas lógicas e ainda se 
tornam vitrines para outras 
empresas atuarem sob o mes-
mo selo. Assim, não é difícil 
perceber um mesmo produto 
com vários preços dentro do 
mesmo site, mas com valores 
e prazo de entrega diferentes 
e com formas e juros distintos 
para pagamento.

Não se trata de penalizar o 
comércio e a economia pelas 
práticas abusivas ou ainda pelas 
táticas pouco transparentes 
com os consumidores. O consu-
mo é sempre positivo quando é 
feito com atenção e com calma: 
essa é a ferramenta mais efetiva 
contra qualquer golpe. Aliado 
a isso, recomenda-se evitar 
o impulso e usar os recursos 
de denúncias e de consultas 
de fraudes e golpes. E então, 
basta gastar cliques do mouse 
percorrendo as ofertas.  

(*) -  É professor nos cursos de Jor-
nalismo e Publicidade e Propaganda 
do Centro Universitário Internacional 

Uninter. 

Arquivo/ABr

A BRG Brasil promove nesta 
terça-feira (29), das 9 às 11h, 
em sua sede, à Av. Ibirapuera, 
2.315, Indianópolis, mais um 
encontro de negócios em for-
mato de café da manhã com 
palestra e debate, para facilitar 
a troca de conhecimento e 
networking entre seus especia-
listas e convidados abordando 
temas escolhidos pelos partici-
pantes de eventos anteriores. 

A 5ª Edição do BRG Break-
fast, abordará uma questão 
relevante para os profi ssionais 
da área de Construção e pro-
jetos de capital, esclarecendo 
conceitos técnicos e táticos 
a respeito do tema: “Dissolu-
ção de Impasses Contratuais 
- Como Agilizar a Resolução 
de Confl itos em Projetos In-

Confl itos em projetos 
industriais e de 
infraestrutura

dustriais e de Infraestrutura: 
‘Dispute Board’, Arbitragem e 
Mediação”. 

Os palestrantes são três dire-
tores da BRG com reconhecida 
autoridade no assunto: João San-
tos, que atua tanto na prospecção 
e elaboração de projetos como na 
assistência técnica em processos 
de disputa; Maurício Boynard, 
que atua em projetos multi-
disciplinares, tanto nacionais 
como internacionais; e Glauber 
Almeida, que atua em projetos de 
administração contratual, claims 
management, riscos de projetos 
e litigation support. 

Para maiores informações ou 
para se inscrever no evento, 
enviar e-mail para (adias@
thinkbrg.com). As vagas são 
limitadas! Garanta a sua.

CBIC

A 5ª Edição do BRG Breakfast, abordará uma questão relevante 

para os profi ssionais da área de Construção
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O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

INICÍO A  COLUNA 
comentando a greve dos 
funcionários da Rede TV, que 
tiveram duas horas extras 
cortadas nos seus contratuais 
no salário. Uma atitude ridícula 
da emissora ao se envolver com 
problemas trabalhistas.

OS JORNALISTAS pararam 
suas atividades na tarde da 
última segunda-feira como 
advertência à emissora. O 
protesto foi realizado no 
estacionamento da Rede TV. 
Porém como não se chegou a 
um acordo a greve foi iniciada.

TODOS os setores foram 
impactados com a redução salarial 
imposta pela alta cúpula da rede. 
Segundo funcionários ouvidos 
pela coluna alguns diretores até 
tentaram reverter a decisão mas 
foram votos vencidos.

A PROIBIÇÃO de horas 
extras e o consequente impacto 
no  contracheque foram 
anunciados aos jornalistas 
na sexta-feira passada. Em 
alguns casos,as horas extras 
representavam 40% do salário.

OS PROFISSIONAIS mais 
atingidos com o novo corte de 
gastos são editores e repórteres. 
Alguns deles,que inclusive 
faziam parte do rodízio de 
apresentadores do Rede TV 
News aos fi nais de semanas e 
feriados.

ESSES PROFISSIONAIS 
passarão a receber menos que 
o piso salarial da categoria, 
que é de  R$ 2.528,27. A 
situação ainda é mais delicada 
no caso dos cinegrafistas. 
Há dois anos,eles atuavam 
também como motoristas da 
frota de veículos de gravações 
de externas.  

A EMISSORA extinguiu 
essa função e fez parceria com 

aplicativos de mobilidade urbana 
para transportar os repórteres. 
No fechamento da coluna ainda 
não havia chegado em acordo as 
partes envolvidas.

A BEM DA verdade a Rede 
TV, sempre teve problemas com 
funcionários em decorrência de 
posicionamentos tomados pela 
sua diretoria que, no ponto de 
vista deste colunista, se tornou 
uma constante.

SEMPRE VALE a pena 
lembrar que a emissora 
tem muitos concessionários 
entre eles igrejas, o cantor 
e apresentador Netinho de 
Paula, Nerivan Silva entre 
outros. Até porque a grade de 
programação da Rede TV não 
é nada convidativa e atrasos de 
salários sempre aconteceram. 

FRASE INAL:  Somos parte 
de uma sociedade livre e 
invejosa, na qual os autênticos 
fazem a diferença. 

A PROIBIÇÃO de horas
extras e o consequente impacto 
no  contracheque foram
anunciados aos jornalistas 

aplicativos de mobilidade urbana
para transportar os repórteres.
No fechamento da coluna ainda
não havia chegado em acordo as

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Refl exões Refl exõesRefl exões
VOCÊ TEM TUDO O QUE PRECISA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Este mês os ventos da mudança rasgaram os véus 
da ilusão e saturaram-nos com a verdade. Fomos 
acordados para lugares que antes não nos atrevíamos 
a visitar, situações de que nos esquivamos e agitações 
interiores que reprimimos. Como resultado, nossa 
perspectiva mudou, permitindo-nos confrontar os 
limites de nossos apegos e nossos medos, para ver 
nossas falhas e nossos potenciais.

Agora é hora de permitir que suas estratégias 
defensivas e sistemas de negação desapareçam 

para que você possa se reagrupar e se alinhar com 
as oportunidades oferecidas. Há muitos caminhos a 
escolher, mas aquele que mais ressoa com você agora 
é o que você precisa tomar. Seja fi el ao que você está 
sendo chamado a fazer e lembre-se de que você tem 
tudo o que precisa para começar essa nova jornada.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Com voz fi rme e serenidade 
Salomão Ésper chega aos 90 anos
“Sempre fi z do rádio a concretização de um sonho, sem deixar em nenhum momento que o 
trabalho se transformasse em rotina”, costuma contar a todos o radialista, também advogado 
e jornalista, Salomão Ésper, que agora completa 90 anos de vida.

do Nunes*

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, no dia 26 de outubro 
de 1929, se tornou locutor no serviço de autofalantes de sua 
cidade com 14 anos e, ao ingressar no curso científi co, em 

Pirassununga, aos 16, conseguiu um emprego na emissora local. 
Ao se transferir para São Paulo, em 1948, veio com o objetivo 
de dar prosseguimento aos estudos, na Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco, mas fez também um teste para locutor na 
Rádio Cruzeiro do Sul. 

“Havia duas vagas e mil exigências como, pronunciar em in-
glês e alemão determinados nomes de orquestras sinfônicas e 
fi larmônicas. Além disso pediram a narração imaginária de um 
desfi le de 7 de setembro no Anhangabaú e a descrição em voz 
do velório de Monteiro Lobato, ocorrido meses antes no saguão 
da Biblioteca Mário de Andrade. Fiz o teste e fui aprovado jun-
tamente com Cícero Motta, outro jovem iniciante”.

Contratado, a primeira exi-
gência foi para que Salomão 
entrasse no serviço às 6 da 
manhã para fazer a locução co-
mercial de um programa serta-
nejo apresentado pelo animador 
Chico Carretel que, aos fi nais de 
semana, visitava os bairros em 
caravanas com vários artistas 
para a apresentação de shows, 
levando o jovem locutor no apoio 
de voz. Isso deu a ele grande 
popularidade, sendo convida-
do pela Rádio América, então 
pertencente ao empresário João 
Saad, para a apresentação de 
programas de auditório. 

Mas Salomão sonhava tam-
bém com o jornalismo, tendo 
disputado um concurso para ser 
o Repórter Esso de São Paulo. 

Ele foi aprovado e, por alguns meses foi Repórter Esso paulista, 
na Rádio Record, mantendo seu emprego na Rádio América. Foi 
então que a Esso transferiu seu noticiário para a Rádio Tupi, 
obrigando Salomão Ésper a optar por um dos empregos e ele 
preferiu continuar na América.

Lá, passou a apresentar um programa de calouros chamado 
‘Salomão Faz Justiça’. O jingle de abertura gravado pelos Titulares 
do Ritmo tinha a seguinte letra: “A vida está para o Salomão que 
não é rei, mas tem a lei na mão. Sabedoria não lhe falta não e, se 
o calouro enguiça, Salomão faz justiça”.

Ainda na década de 1950 passou a atuar na Rádio Bandeirantes, 
se transformando em 1961, num dos locutores-apresentadores do 
jornal falado ‘Primeira Hora’, que ia ao ar seguido de ‘O Trabuco’, 
apresentado por Vicente Leporace. Este, ao tirar férias, chamava 

Salomão para substituí-lo. Com o nascimento da TV Bandeiran-
tes, em 1967, passou a apresentar os noticiários da equipe dos 
‘Titulares da Notícias’, chefi ada por Alexandre Kadunc. Nos fi nais 
de semana, comandava na televisão o programa de entrevistas 
cujo nome era, ‘Justiça com Salomão’.

Com a morte de Leporace, surge o ‘Jornal da Bandeirantes 
Gente’, tendo como apresentadores Salomão Ésper, José Paulo 

de Andrade e Joelmir Betting. Na década de 1980, com mais 
de trinta anos de emissora, Salomão passou a ocupar cargos na 
diretoria no Grupo Bandeirantes, surgindo na ocasião grande 
amizade com o então diretor-artístico Luiz Fernando Magliocca, 
morador da Aclimação, bairro onde também ele reside. 

Pai de três fi lhos, duas moças e um rapaz e avô de três netos, 
dois meninos e uma menina, Salomão Ésper ainda se recente da 
perda da esposa Carmen Lygia Matoso Salomão e disse que, para 
este ano de mais um aniversário com data redonda, não vai querer 
festa. “Já comemoramos bastante, agora quero descanso”, explicou 
o radialista em conversa informal durante encontro da Academia 
Paulista de Jornalismo, da qual faz parte e onde foi homenageado 
ao lado de outros colegas aniversariantes do mês de outubro.

Salomão Ésper chega aos 90 anos com boa cabeça, lucidez, ale-
gria, e críticas ácidas aos acontecimentos políticos e do cotidiano, 
sempre contando nas horas de uma boa conversa entre amigos, 
passagens pitorescas do meio rádio de quem sabe histórias como 
poucos. Todos sonham em chegar aos 90 anos com a sua mesma 
vitalidade e disposição.

Salomão Ésper, José Paulo de Andrade e Rafael Colombo, no Jornal Gente. 

Também advogado e jornalista, 

Salomão Ésper, completa 90 

anos de vida.
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Todos sonham em chegar aos 90 anos com a sua

mesma vitalidade e disposição.
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Especial

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Por preconceito e desinformação, 
empresas evitam contratar refugiados

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

Em certas situações, a difi culdade para os refugiados entrarem 
no mercado de trabalho é até compreensível. Como muitas 
vagas são preenchidas por indicação, eles acabam fi cando 

em desvantagem por terem uma rede de contatos pequena no 
Brasil. A falta de domínio do português aparece como um entrave 
adicional no caso dos recém-chegados.

Há motivos, contudo, que não são compreensíveis. Com frequ-
ência, é por pura falta de informação que as empresas descartam 

Para os refugiados, ser contratado por uma empresa 
brasileira é particularmente difícil. Uma pesquisa 
feita neste ano pelo Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (Acnur) mostra que 20% dos 
estrangeiros refugiados no Brasil vêm procurando 
trabalho, mas sem sucesso. Trata-se praticamente do 
dobro da taxa nacional de desemprego, que, segundo o 
IBGE, é de 12% da população economicamente ativa.

Imigrante venezuelano pede emprego em Boa Vista.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

logo de cara o currículo dos 
refugiados, sem nem mesmo 
chamá-los para a entrevista. 
Muitos empresários pensam 
que o processo de contratação 
é mais complexo, burocrático 
e demorado do que o processo 
de um brasileiro. Outros su-
põem que seja ilegal admitir 
refugiados e que, fazendo isso, 
serão multados por auditores 
do Ministério do Trabalho ou 
até presos pela Polícia Federal.

Nada disso é verdade. A contratação de refugiados é perfei-
tamente legal e segue as mesmas regras para a admissão de 
brasileiros, sem implicar nenhum ônus ou encargo extra para 
o empregador.

Esclarecer as empresas é urgente. Até pouco tempo atrás, os 
refugiados eram um tema estranho aos brasileiros, restrito ao 
noticiário internacional, mas vêm se transformando numa ques-
tão cada vez mais doméstica. Em 2010, o Ministério da Justiça 
recebeu menos de mil solicitações de refúgio. No ano passado, 
os pedidos saltaram para 80 mil.

Foi o recorde histórico. Por 
causa desse volume extraor-
dinário, o Brasil subiu várias 
posições no ranking mundial e 
se tornou o sexto país ao qual 
estrangeiros mais recorreram 
em busca de proteção. A maior 
procura foi de venezuelanos, 
fugidos da crise política, econô-
mica e social de seu país.

As crenças equivocadas das 
empresas em relação à contra-
tação de refugiados foram re-
veladas por um estudo recente 
conduzido pelo professor Lean-
dro de Carvalho, do Programa 
de Pós-Graduação em Direitos 
Humanos da Universidade de 
Brasília (UnB). Ele ouviu 400 
recrutadores de fi rmas de todos 
os portes localizadas na região metropolitana de São Paulo.

Ex-funcionário de uma ONG que presta assistência a refugiados, 
Carvalho decidiu mergulhar nessa questão depois de constatar 
que, por mais que tenham aulas de português, passem por cur-
sos de capacitação e revalidem seus diplomas, eles raramente 
conseguem ser aprovados nos processos seletivos das empresas.

— Ainda que o refugiado seja altamente capacitado para o 
trabalho, o determinante para o recrutador não é o currículo 
que está na sua mão ou o próprio candidato que está na sua 
frente, mas, sim, a informação, quase sempre equivocada, que 
ele tem a respeito do processo de contratação. Isso faz com 
que o refugiado não concorra com o brasileiro em condições de 
igualdade — ele afi rma.

O refugiado é um tipo específi co de imigrante. Ele fugiu de 
seu país para sobreviver. Para que o Brasil conceda o refúgio, 
ele precisa provar que, caso permanecesse lá, seria vítima de 
perseguição (por motivo racial, religioso ou político), teria seus 
direitos humanos violados ou poderia morrer num confl ito ar-
mado. Assim que pede refúgio, o estrangeiro ganha a proteção 
do governo brasileiro e não pode ser deportado para o seu país.

Tanto o refugiado quanto o solicitante de refúgio se encontram 
em situação regular no Brasil e, dessa forma, podem trabalhar 
normalmente. Entre os documentos que o estrangeiro recebe 
logo que pede refúgio, está a carteira de trabalho.

Por ser uma realidade nova no Brasil, muita gente ainda não 
compreende com exatidão o que signifi ca ser refugiado. Uma 
certa carga negativa pesa sobre essa palavra, que pode remeter 
aos latino-americanos que tentam cruzar a fronteira dos Esta-
dos Unidos ilegalmente, aos bolivianos que são explorados em 
confecções clandestinas de São Paulo e até mesmo a criminosos 
fugitivos internacionais. Talvez sejam associações desse tipo que 
levem empresários a temer fi scalizações trabalhistas e operações 
policiais.

— O estereótipo engana — esclarece o ofi cial de Meios de Vida 
do Acnur, Paulo Sérgio de Almeida. — Na realidade, os refugiados 
são gente como a gente. Entre eles, existem pessoas de todos 
os níveis sociais, de escolaridade e de qualifi cação profi ssional. 
O que houve foi que, por força de uma guerra ou crise, foram 
forçados a deixar a sua terra e a recomeçar a vida em outro país.

A mesma pesquisa do Acnur que apontou o elevado índice 
de desemprego entre os refugiados também mostrou que, ao 
contrário do que se pode imaginar, a escolaridade deles é mais 
alta do que o indicador nacional. De acordo com o estudo, 34% 
dos refugiados que moram no país têm ensino superior. Entre 
os adultos brasileiros, o índice é de 17%.

Quando o mercado de trabalho não enxerga os refugiados 
adequadamente, ou eles fi cam desempregados, ou se sujeitam a 
empregos formais que estão aquém da sua qualifi cação ou a serviços 
informais nos quais fi carão expostos a todo tipo de exploração.

Um dos trabalhos que a ONG Compassiva, de São Paulo, faz é 
auxiliar os refugiados a revalidarem seus diplomas universitários. 
Se o processo é complexo para brasileiros formados no exte-
rior, para os estrangeiros é ainda mais penoso, já que não estão 
familiarizados com a burocracia do país. Em agosto, a equipe 
jurídica da Compassiva organizou um mutirão voltado para os 
venezuelanos e, em apenas dois dias, montou 62 processos e os 
remeteu às universidades. A ONG já ajudou a revalidar diplomas 
de refugiados de países como Síria, Nigéria, Moçambique e Re-
pública Democrática do Congo.

Neste momento, o senador Flávio Arns (Rede-PR) prepara um 
projeto de lei que, se for aprovado, isentará os refugiados das 

taxas cobradas pelas universi-
dades brasileiras que revalidam 
diplomas. Ele explica:

— Muitos refugiados que 
chegam ao Brasil têm inclusive 
mestrado e doutorado. Ao faci-
litar o processo de revalidação 
de diplomas, permitiremos 
o trabalho de indivíduos que 
muito têm a contribuir para o 
desenvolvimento do país.

No início de outubro, Arns 
conduziu uma audiência pú-
blica na Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) em que se 
debateram as difi culdades en-
frentadas pelos imigrantes no 
Brasil. A questão passou a ser 
discutida no Senado com mais 
frequência no ano passado, 

por causa da explosão de pedidos de refúgio. Desde então, os 
senadores organizaram sete debates sobre o assunto, dos quais 
dois a pedido do senador Paulo Paim (PT-RS).

— O Brasil precisa criar uma política de emprego para os 
refugiados — afi rma Paim. — E não se trata apenas de uma 
questão humanitária. Quando entram no mercado, eles passam 
a pagar suas contribuições, tornam-se consumidores, estimulam 
a produção local. Isso fortalece a nossa economia.

Senadores Flávio Arns e Paulo Paim defendem inserção 
de refugiados no mercado de trabalho.
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