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D - Cidades Inteligentes
De 19 a 21 de novembro, Barcelona será a capital mundial das cidades 
inteligentes: nesta data ocorre o Smart City Expo World Congress 2019, 
maior evento sobre smart cities do mundo. Gestores públicos, empre-
sários, investidores, pesquisadores, acadêmicos e demais interessados 
na temática de cidades inteligentes podem ir ao evento junto à comitiva 
ofi cial do Brasil, que é organizada pelas empresas iCities, Global Business 
Innovation Intelligence e La Salle Technova. A comitiva terá acesso a 
eventos paralelos de empresas patrocinadoras e visitará os organismos 
de apoio e promoção de tecnologia, inovação e empreendedorismo de 
Barcelona (www.smartcityweek.com.br).

E - Oportunidade a Refugiados
A Marfrig Global Foods, uma das companhias líderes globais em carne 
bovina e a maior produtora de hambúrguer do mundo, deu início ao 
projeto Marfrig Sem Fronteiras, que tem como objetivo estimular o 
aprendizado e promover novas oportunidades a imigrantes refugiados. A 
iniciativa, que está em andamento na planta de Várzea Grande, no estado 
do Mato Grosso, já conta com cerca de 40 estrangeiros que acabaram 
de ser contratados para atuar em diversas áreas do Complexo Industrial 
Várzea Grande. O projeto foi idealizado tendo em vista o papel social da 
empresa na comunidade, sendo feito por meio de uma parceria com a 
Pastoral do Migrante que atende refugiados de vários países. 

F - Everywhere Initiative
Três startups brasileiras foram selecionadas para a etapa semifi nal da 
terceira edição do Visa Everywhere Initiative, competição entre fi ntechs 
que tem presença na América Latina e no Caribe. A startup vencedora 
desta etapa receberá um prêmio de US$ 50.000 e a oportunidade de 
colaborar com a Visa na região, recebendo sessões de mentoria com 
especialistas e visibilidade com investidores e com parceiros do ecos-
sistema de pagamento. As brasileiras selecionadas para participar da 
próxima fase, que acontece durante a edição 2019 do Finnosummit, 
em Miami, no dia 8 de novembro, são: DinDin, Zen Finance e Zrobank. 
(https://www.visa.com.br/sobre-a-visa/visa-everywhere-challenge.html). 

A - Ação da Saúde
O Centro Universitário FMU realiza nesta sexta-feira (18), a 18ª edição 
da Ação da Saúde, um dia de atendimentos totalmente gratuitos que 
visam a prevenção de doenças e a promoção da saúde e da qualidade de 
vida. É aberta a toda a comunidade, sem necessidade de inscrição prévia. 
Entre as ações: exame de glicemia e dosagem de colesterol; tipagem 
sanguínea e fator Rh; exame de Papanicolau; aferição de pressão arterial; 
ariculoterapia; coleta de medicamentos vencidos e dezenas de outras 
atividades. Basta comparecer, das 8h às 17h, no campus Santo Amaro, 
na Av. Santo Amaro, 1239. Envolvimento de professores e alunos dos 
cursos de graduação da Escola de Ciências da Saúde da FMU.

B - Música Raiz
Pode juntar a turma, acender a churrasqueira e trocar as cordas da viola. 
Algo pra lá de bom está por vir e agitar a música caipira e as rodas - de 
viola. A Casa dos Caipiras, empresa voltada para o desenvolvimento 
da cultura raiz e música caipira sediada em Pardinho (SP), a Capital 
da Música Raiz, promove o concurso “Novos Talentos da Música Raiz”, 
que busca jovens músicos do gênero entre 16 e 35 anos, sejam duplas 
ou violeiros-solo, de todo o Brasil. Inscreva-se gratuitamente no site 
(www.novostalentos.casadoscaipiras.com.br). E envie o link de sua 
apresentação musical, com duração de até cinco minutos e cadastrado 
nas plataformas YouTube ou Vimeo, em alta qualidade de áudio e imagem 
(de 720p para mais).  

C - Comunidades de Compras 
A Cashback World, uma das maiores Comunidades de Compras do mundo, 
acaba de fi rmar parceria com a UP Brasil, subsidiária da multinacional fran-
cesa UP, uma das maiores empresas de benefícios do mundo, e apresenta 
o novo Cartão Cashback World UP Combustível, recarregável, inclusive via 
cartão de crédito. A cada compra (carga), o consumidor receberá 3% de 
Cashback, além de Shopping Points. Essa parceria traz aos clientes muitas 
vantagens, além de Cashback em abastecimento nos principais postos de 
combustível, espalhados pelo Brasil. Basta se cadastrar gratuitamente pelo 
site (http://www.cashbackworld.com/br/registration/public). Pelo próprio 
site solicite o cartão Cashback World UP Combustível. 

G - Campeonato de Inovação
A seguradora Zurich lançou a segunda edição do seu Campeonato de 
Inovação, voltado para startups e empreendedores de todo o mundo, que 
contam com tecnologias comercialmente viáveis e modelos de negócios 
inovadores. Com o tema “Protegendo a Próxima Geração”, o concurso tem 
um foco claro em buscar soluções sustentáveis para problemas globais e 
que contribuam positivamente para a sociedade, com ideias em torno de 
prevenção e mitigação de riscos que possam ser aplicados em áreas como 
saúde, mobilidade, viagens, riscos cibernéticos, previdência e mudanças 
climáticas. Inscrições estão abertas no site (zurich.innovationchallenge.com).

H - Meios de Pagamentos
Palestras sobre como o varejo, tecnologia e meios de pagamentos 
devem se integrar, será o tom da 4ª edição do Next Supermarket Ge-
neration, evento de tecnologia promovido pela Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) que acontece no próximo dia 23 (quarta-feira), 
no Golden Hall/WTC. Serão 15 palestras envolvendo temas como ‘A 
Evolução dos Meios de Pagamento’, ‘Privacidade LGPD’, ‘A perspectiva 
Amazon Web Services’, ‘Fatores-chave de sucesso para uma operação 
de e-commerce’ e ‘A Evolução dos Meios de Pagamento’. inscrições e 
mais informações:(http://www.eventonext.com.br/).

I - Fomento Comercial
Em um momento que se aposta no crescimento econômico do País, 
acontece no Tivoli Mofarrej o XIV Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial, amanhã (17) e sexta-feira (18). Contará com palestrantes 
(jurista Ives Gandra Martins, o senador Jorginho Mello, e o painel sobre 
“Inovações Tecnológicas e o Mercado de Recebíveis”). Os participantes 
terão ainda a oportunidade de compartilhar dos enriquecedores debates 
sobre o atual estágio de desenvolvimento e as perspectivas da economia 
brasileira e sobre a evolução do fomento comercial no Brasil. Para infor-
mações e inscrições: (http://www.anfac.com.br/congresso/inscricoes).

J - Vagas Abertas 
A ilegra, empresa global de design, inovação e software, está com mais 
de 100 posições abertas nas unidades de Porto Alegre e São Paulo. As 
oportunidades são para Desenvolvedores Front End e Back End, Quality 
Analyst, Agile Coach, UX Researcher, UX Designer, Digital Services 
Leader e DevOps Pre Sales Engineer. As vagas englobam diversos níveis 
de senioridade, contando com oportunidades de estágio e posições para 
profi ssionais seniores. Além destas, também existem vagas para acelera-
ção de talentos que buscam se desenvolver em determinada tecnologia 
e alavancar suas carreiras dentro do mercado de TI. Os interessados 
devem se inscrever para as vagas pelo site: (ilegra.gupy.io/).
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Uma agenda de 
inovação para 

empresários brasileiros
No meio da discussão 

sobre novas tecnologias, 

desafi os e oportunidades 

para empresários, 

qual é a acessibilidade 

deste novo mundo para 

empresas pequenas e 

médias? 

Uma visão cartesiana 
impõe uma limitação 
inicial a este mercado, 

que possui orçamentos me-
nores para investimentos em 
projetos de inovação. Menor 
receita, menor orçamento. Mas 
isso está no rol de necessidades 
reais e de forma consciente? A 
transformação digital é para 
todos ou para quem tem acesso 
ao capital em larga escala?

Consideremos os modelos 
de receita exponencial de 
startups e empresas calcadas 
em tecnologia, com acesso 
ao cliente universal e quase 
ilimitado, em que os recursos 
para provimento do serviço 
estão sob domínio do próprio 
mercado e são compostos de 
informação sobre desejos e 
necessidades desse mesmo 
cliente. 

Propositadamente, uso o 
exemplo mais conhecido: os 
aplicativos de transporte. São 
empresas que surgiram de 
empreendedores e acabam se 
tornando unicórnios. Qualquer 
pequeno empresário deseja 
tornar sua empresa grandiosa.

O número de empresas com 
estas características ainda é 
reduzido por algumas razões: 
mercado inadequadamente 
explorado e clientes com 
necessidades a serem satis-
feitas; pouquíssimas empresas 
com potencial de sucesso em 
escala exponencial, por (falta 
de) velocidade para entrar no 
mercado ou por investimentos 
já realizados. 

O mercado empreendedor 

brasileiro é rico em atividades 
industriais com grande capital 
investido. Como permitir que 
as empresas sobrevivam às 
transformações? Quais são 
as opções de uma pequena e 
média empresa (PME) para 
crescer? 

Será que uma grande empre-
sa não tem mais riscos e mais 
a perder ao fazer movimentos 
maiores de mudança? Em 
outras palavras, mover um 
transatlântico é muito mais 
difícil do que uma PME. Em 
interações com o mercado, 
vemos que o maior desafi o é 
conhecimento. Tanto do em-
presário, para entender como 
este novo mundo funciona, 
quanto na ausência de mão de 
obra qualifi cada. 

A velocidade é muito im-
portante e precisa ser de-
senvolvida a partir de fatores 
de capacitação. Em primeiro 
lugar, o modelo mental ade-
quado. Baseados em nossa 
pesquisa “Retratos de Família”, 
as empresas de menor porte, 
familiares, oferecem menos 
atrativos para aquisição e re-
tenção de talentos.

Em segundo lugar, está o 
investimento em novas com-
petências e aquisição de perfi s 
de talentos rejuvenescidos. As 
novas competências devem 
se pautar por buscar real co-
nhecimento das necessidades 
do mercado-alvo da empresa 
e como este mercado poderá 
ser melhor atendido, ampliado 
e fi delizado.

O empreendedor precisa 
cuidar da agenda de pessoas, 
atraindo gente adequada. O 
foco em atrair pessoas corretas 
é remédio para vários desafi os, 
inclusive a possível ignorância 
sobre toda esta transformação 
que poderá impactar suas 
receitas de forma implacável.

(*) - É sócio de Mercados
Regionais da KPMG no Brasil}

(www.kpmg.com.br).

Fernando Aguirre (*) 

Queixas: “oferta ou prestação de informação a respeito de 

produtos e serviços de forma inadequada”.

O banco Pan fi cou em pri-
meiro lugar no ranking de 
reclamações contra institui-
ções fi nanceiras no terceiro 
trimestre, informou ontem 
(15), o Banco Central (BC). 
Foram consideradas as insti-
tuições com mais de 4 milhões 
de clientes. No período, o BC 
recebeu 646 queixas conside-
radas procedentes contra o 
banco, sendo a maioria rela-
cionada à “oferta ou prestação 
de informação a respeito de 
produtos e serviços de forma 
inadequada (125)”.

Para elaborar o ranking, 
as reclamações procedentes 
são divididas pelo número de 
clientes da instituição fi nan-
ceira que originou a demanda 
e multiplicadas por 1 milhão. 
Assim, é gerado um índice, 
que representa o número de 
reclamações do banco para 
cada grupo de 1 milhão de 
clientes. O resultado é, portan-
to, avaliado pela quantidade 
de clientes de cada instituição 
fi nanceira. Com esse cálculo, o 
Pan fi cou com índice 149,58.

A 6ª Rodada de Partilha de 
Produção de Petróleo, marcada 
para 7 de novembro, terá um 
número recorde de empresas 
habilitadas para participar 
desde o início das licitações no 
regime de partilha da produção, 
em 2013. Serão 17 companhias, 
uma a mais do que na 4ª Rodada, 
que detinha o recorde anterior. 
Entre as empresas aprovadas 
para participar da rodada estão 
a brasileira Petrobras e estran-
geiras como Shell, BP, Chevron, 
Petronas, ExxonMobil e Repsol 
Sinopec.

As rodadas de partilha defi -
nem as empresas que poderão 
explorar e produzir petróleo e 
gás em blocos com reservatórios 
na camada pré-sal. Na 6ª Rodada 
serão oferecidas cinco áreas: 
quatro na Bacia de Santos e uma 
na Bacia de Campos. A Petrobras 
atuará como operadora com um 
mínimo de participação de 30% 
nas áreas de Aram, Sudoeste de 
Sagitário e Norte de Brava. As 
próximas duas rodadas de par-
tilha de produção estão previstas 
para 2020 (7ª Rodada) e 2021 (8ª 
Rodada) (ABr).

Pedidos de 
recuperação 

judicial têm alta
Os pedidos de recuperação 

judicial tiveram alta de 4,4% 
em setembro em comparação 
com o mesmo mês de 2018. 
Segundo levantamento da 
Serasa Experian foram reali-
zadas 94 solicitações no mês 
passado e 1.030 nos primeiros 
nove meses do ano. O número 
representa uma queda de 
3,9% no acumulado de ja-
neiro a setembro em relação 
ao mesmo período de 2018, 
quanto foram feitos 1.072 
pedidos de recuperação.

O número de falências está 
próximo da estabilidade, 
com alta de 0,8% em setem-
bro em relação ao mesmo 
mês de 2018, com 126 casos. 
No acumulado de janeiro a 
setembro também foi regis-
trado um aumento de 0,8% 
nas falências, totalizando 
1.100 casos.

De acordo com o econo-
mista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, as difi culdades das 
empresas refl etem a alta na 
quantidade de consumidores 
que não têm conseguido 
pagar suas contas. “A inadim-
plência afeta diretamente a 
vida econômica dos brasilei-
ros, uma vez que estes não 
conseguem honrar seus com-
promissos fi nanceiros com as 
empresas – o que representa 
problemas no fl uxo de caixa 
destas últimas” (ABr).

O documento assinado na 
segunda-feira (14) pelo 
presidente da Repúbli-

ca, Jair Bolsonaro, defi ne tra-
balho temporário como “aquele 
prestado por pessoa física 
contratada por uma empresa 
de trabalho temporário que 
a coloca à disposição de uma 
empresa tomadora de serviços 
ou cliente, para atender à ne-
cessidade de substituição tran-
sitória de pessoal permanente 
ou à demanda complementar 
de serviços”.

O decreto diz ainda que ao 
trabalhador temporário são 
assegurados direitos como: 
remuneração equivalente 
àquela percebida pelos empre-
gados da mesma categoria da 
empresa tomadora de serviços 
ou cliente, calculada à base ho-
rária, garantido, em qualquer 
hipótese, o salário-mínimo 
regional; pagamento de férias 
proporcionais, calculado na 
base de um doze avos do últi-
mo salário percebido, por mês 
trabalhado.

A jornada de trabalho será 

Para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente

ou à demanda complementar de serviços.
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Publicado decreto que 
regulamenta o trabalho temporário

O decreto que regulamenta o trabalho temporário foi publicado no DOU de ontem (15)

de, no máximo, 8 horas diárias, 
podendo ter duração superior 
a 8 horas na hipótese de a em-
presa tomadora de serviços ou 
cliente utilizar jornada de tra-
balho específi ca. “As horas que 
excederem à jornada normal 
de trabalho serão remuneradas 
com acréscimo de, no mínimo, 

50%, e assegurado o acréscimo 
de, no mínimo, 20% de sua 
remuneração quando trabalhar 
no período noturno”.

Sobre a empresa prestadora 
de trabalho temporário, o de-
creto diz que ela fi ca obrigada 
a apresentar à fi scalização, 
quando solicitada, o contrato 

celebrado com o trabalhador 
temporário, a comprovação 
do recolhimento das contri-
buições previdenciárias e os 
demais documentos compro-
batórios do cumprimento das 
obrigações estabelecidas pelo 
decreto que regulamenta a 
atividade (ABr).

Banco Pan, BMG e Bradesco 
lideram ranking de reclamações

Em segundo lugar nas quei-
xas, vem a BMG, com índice 
82,22 e 376 reclamações. E, em 
terceiro, o Bradesco, com índi-
ce 24,16 e 2.409 reclamações. 
O banco Pan tem 4.318.631 
clientes, o BMG, 4.566.863, e o 
Bradesco, 99.684.907. No total, 
o Banco Central recebeu 12.837 
reclamações contra todas as 
instituições fi nanceiras.

A maioria das reclamações 
é relacionada com a oferta ou 
prestação de informação a res-
peito de produtos e serviços 
de forma inadequada (2.347) 
e irregularidades relativas à 
integridade, confi abilidade, 
segurança, sigilo ou legitimi-
dade das operações e serviços 
relacionados a cartões de 
crédito (1.742) (ABr).

Partilha e produção da ANP 
tem recorde de empresas


