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

Adriano Brero Lopes – Literare – O líder 
e treinador há muito tempo, de vendedores e 
gestores de vendas, resolveu mostrar ao mun-

do seus métodos, que segundo suas páginas, levam um 
traço de efi ciência. Colaboradores de grandes empresas, 
nacionais e multinacionais, atestam sua qualidade. Em mo-
mentos de indecisão e ou queda nas vendas, nada melhor 
que reciclar-se, ou buscar entender novas ferramentas 
decisórias, que permitirão êxito. O leitor terá direito a 
treinamento grátis, on line. Boas vendas!

Venda Recorrente: Um 
método de vendas prático para 
sobreviver à indústria 4.0 

Naila Barboni Palú – Uma princesa capitã, 
brava, valente, repentinamente vê sua vida 
revirada, quando um golpe perpetrado por 
um membro de sua família , ceifou a vida de 
seu pai e por consequência seu futuro trono. 

Iniciou então uma verdadeira saga para punir assassinos 
e retomar seu lugar de direito. Nas idas e vindas de sua 
batalha, deve enfrentar um perigoso, desconhecido e 
traiçoeiro obstáculo: magia!! Um romance não só bem 
urdido, como sua edição recebeu da autora, profi ssional 
do ramo, um tratamento impecável, de altíssimo grau 
e raro esmero. Até um mapa, da região acompanha em 
separado. Bom para ler, tanto quanto um ótimo presente. 
Leva jeito para cinematografi a. 

A Princesa Guerreira

Eliandro Rocha – Thiago Lopes (Ilustr) – 
Callis – Uma estória realmente linda, com fi nal 
inesperado. Imaginem um príncipe que não 
deseja tornar-se encantado. Apresenta seus 
motivos ao Rei que os ignora. Na escola se dá 

mal. Escolheu a profi ssão de alfaiate. Ficou famoso. Sua 
“vidinha” ia bem, até conhecer uma princesa diferente. 
Ai sim, dá-se o encanto. Personalidade, valentia e boa 
superação. Com certeza a garotada gostará, tanto quanto 
adultos também. 

Escola de Príncipes Encantados

Remisson Aniceto – Patuá – Recém saído 
da gráfi ca, concebida pelo visto, sob forte emo-
ção, essa obra recebeu ins.....piração de seres 
voltados para novos e prazerosos momentos. 
Curtos e gostosos contos, aliados a poemas, 
voltados para todos os perfi s e inclinações de 

leitores, levarão prazer até aos mais críticos. O cáustico 
alinha-se ao hilário, tanto quanto alguns existencialistas, 
para levar alegria e satisfação a quem os manuseia. En-
tretenimento garantido!

Para Uma Nova Era 
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

 Juliano de Oliveira Leonel e Yuri Felix – 
Empório Modara – Respeito à pessoa, direito 
inalienável à liberdade, princípio da legitimida-
de aliado à outros considerandos , todos neces-
sários à uma clara e devida prática da justiça, 

são princípios basilares de um sistema sóbrio, equilibrado, 
que naturalmente levarão à plena e necessária justiça. 
Nesta obra os dois mestres e defensores da equanimida-
de demonstram como funciona, com detalhada riqueza, 
passos, meandros  e bastidores do milenar “espetáculo”, 
que resultará em liberdade ou prisão do acusado. Escrita 
de maneira simples, obra ímpar de extrema necessidade 
para estudantes, profi ssionais de direito e ou leigos inte-
ressados. Esclarecedora!

Tribunal do Júri: Aspectos 
processuais

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

9

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2019

CONTRATAR A ESPOSA COMO FUNCIONÁRIA
Empresário individual pode contratar conjugue como funcionária? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE PAGAR SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE FORMA RETRO-
ATIVA EM UM ÚNICO MÊS? 

Esclarecemos que não há previsão para pagamento de salário de 
substituição de uma única vez, por se tratar de salário deve ser pago 
de forma mensal enquanto durar a substituição.

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS HORISTAS
Como a empresa deve proceder na contratação de funcionários horistas, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ASSINATURA DIGITAL NOS DOCUMENTOS TRABALHISTAS
Existe legislação que trata de assinatura digital para documentos traba-
lhistas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DURANTE O AVISO PRÉVIO
Funcionário durante o aviso prévio faltou em um sábado, onde o traba-
lho é de 04 horas, como proceder no desconto? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTAGIÁRIA PEDE DEMISSÃO
Pedido de demissão de estagiária com menos de um ano, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ULTRAPASSAR O HORÁRIO DE SAÍDA
Funcionário que ultrapassar 15m depois do horário, pode solicitar horas 
extras? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® OUTUBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Alexandre Pierro (*)

É inegável que o mundo vem se transformando a uma velocidade 
cada vez maior. 

Com novos modelos de negócios e tecnologias exponenciais, gerir 
uma empresa com foco no amanhã tem sido uma tarefa cada vez-
mais desafi adora. Velhos manuais já não servem para muitas coisas. 
Nesse sentido, não nos resta outra alternativa a não ser buscar novos 
horizontes e possibilidades. Descontruir antigos modelos mentais e 
partir em busca de novas oportunidades é uma tarefa cotidiana para 
todos os líderes e gestores. Por isso, manter-se bem informado é tão 
importante.

Contudo, por mais conteúdo relevante que você tenha acesso, ainda 
fi ca difícil fazer a inovação acontecer na prática. Muitas vezes, os cases 
de sucesso acabam funcionando mais como fonte de depressão do 
que de inspiração, tamanha a difi culdade de transformar ideias em 
resultados. Temos a sensação de que todas as outras empresas são 
capazes de inovar, menos a nossa.

A fi m de acabar com essa sensação, foi publicada recentemente 
na Europa uma norma ISO de inovação, a 56.002, com o objetivo de 
padronizar terminologias, ferramentas, processo, métricas, métodos 
e interações na implementação da inovação dentro das organizações. 
Num primeiro momento, pode parecer contraproducente, mas o fato 
é que nada acontece dentro de uma empresa, independentemente 
de porte ou segmento, se não houver um processo.  

Partindo do princípio que apenas ter um mindset inovador não é 
sufi ciente para gerar inovação, a ISO, que é uma organização sem fi ns 
lucrativos sediada na Suíça, passou 11 anos estudando as melhores 
práticas em inovação nos 163 países membros. O Brasil foi um dos 
países que contribuiu e, tenho muito orgulho de ser um dos membros 
do comitê da ABNT-CEE130 que ajudou na formatação dessa norma.

Diferentemente de outras normas ISO, que pregam requisitos, a 
56.002 aponta diretrizes, sugerindo caminhos possíveis para cada 
empresa, de forma individualizada. Em inovação não há receita 
de bolo. O que serve para uma empresa, não necessariamente 
serve para outra. Há ainda a vantagem da integração com outras 
normais de classe mundial, como a ISO 9.001 e a ISO 14.001, 
o que garante melhores práticas com a gestão de qualidade e 
meio ambiente.

A ISO 56.002 está ancorada em oito pilares: gestão de risco, geração 
de valor, direcionamento estratégico, liderança visionária, cultura 
adaptativa, resiliência, gestão de insights e gestão por processos. O 
maior desafi o está em criar uma cultura de inovação, fazendo com que 
as inovações aconteçam de forma sistematizada, e não esporádica. 
Precisamos primeiro desenvolver o mindset da inovação para depois 
criar processos que garantam a sua efi cácia.

O intuito da norma não é engessar o processo, mas sim defi nir 
diretrizes para inovar através de um sistema de gestão que abarque 
toda a infraestrutura de uma empresa e a possibilite retirar de seu 
ambiente interno e externo ideias inovadoras que impulsionem seu 
crescimento. As vantagens envolvidas são inúmeras, dado que as 
empresas demandam cada vez mais inovação, diante da alta compe-
tividade e complexidade do mercado.

As empresas que implementam esse modelo de gestão, se tornam 
referência dentro de seu mercado por terem um sistema de gestão 
voltado à inovação. A norma ajuda a controlar os processos, extraindo 
o melhor de cada fase e ampliando o engajamento dos colaboradores, 
sem deixar passar oportunidades. O resultado é uma ampliação con-
siderável do marketshare da empresa e o aumento do valor agregado 
de seus produtos.

A gestão da inovação é hoje, o que a qualidade foi há alguns anos. 
Vivemos em um mundo onde a incerteza é a única certeza, e lidar 
com isso demanda uma ferramenta poderosa de gestão. Sem isso, 
estamos fadados ao ostracismo. A maleabilidade ordenada da inovação 
é a chave de uma boa gestão, alinhada com o futuro.

(*) - É engenheiro mecânico e bacharel em física nuclear aplicada pela USP com 
pós-MBA em inovação. É um dos responsáveis pela formatação da recém-publi-

cada ISO 56.002, de gestão da inovação (www.gestaopalas.com.br). 

Ao todo, somam-se agora 
quatro ações contra a lei 
no Supremo. As outras 

foram abertas pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), que contestou 11 
artigos, e pela Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais 
de Tributos dos Municípios e 
do Distrito Federal (Anafi sco), 
que contestou três artigos. O 
relator é o ministro Celso de 
Mello.

Nas quatro ações foram 
pedidas liminares (decisões 
provisórias) para que a lei 
seja suspensa de imediato. A 
Ajufe contesta seis artigos da 
lei, entre os quais três artigos 
que haviam sido vetados pelo 
presidente Jair Bolsonaro, mas 
cujos vetos foram derrubados 
pelo Congresso Nacional. Entre 
os dispositivos, um dos mais 
criticados pelos juízes federais 
está o artigo 9, que prevê pena 
de um a quatro anos de prisão 
para o juiz que “decretar me-
dida de privação da liberdade 
em manifesta desconformidade 
com as hipóteses legais”.

Para o presidente da Ajufe, 
Fernando Mendes, a “norma 
apenas traz insegurança jurí-
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Juízes e procuradores contestam 
Lei de Abuso de Autoridade no STF
A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com 
mais uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a nova Lei de Abuso de Autoridade, 
aprovada mês passado no Congresso Nacional

Ao todo, somam-se agora quatro ações contra a lei no Supremo.

dica e cria mecanismos para 
que a defesa possa exercer 
pressão desnecessária contra 
os magistrados”. No pedido ao 
Supremo, a associação, porém, 
diz não ser contra uma legisla-
ção que discipline o assunto, 
pois “o abuso de autoridade é 
prática inaceitável”, mas que 
isso deve se dar “pelos meios 
adequados e em subserviência 
às disposições constitucionais 

e aos princípios mais elevados 
que orientam o Estado Demo-
crático de Direito”.

No caso das associações de 
procuradores, são contestados 
oito artigos da lei. Segundo o 
advogado Aristides Junquei-
ra, ex-procurador-geral da 
República e que representa 
as entidades, os tipos penais 
criados “são extremamente 
vagos, imprecisos, indetermi-

nados e abertos, possibilitando 
as mais diversas interpretações 
do que, ao fi nal, constituiria 
crime de abuso de autoridade”. 
“Talvez não se tenha visto ten-
tativa mais ousada de ataque 
às instituições democráticas 
e retaliação ao trabalho de 
combate à corrupção realizado 
pela polícia, Ministério Público 
e Poder Judiciário”, acrescenta 
a peça inicial da AFI (ABr).

O Parlamento de Cuba aca-
ba de eleger o atual líder do 
país, Miguel Díaz-Canel, como 
o novo presidente da Repúbli-
ca, em eleições que cumprem 
a nova Constituição Nacional. 
A modificação da estrutura 
de poder, aprovada em abril, 
restitui o cargo que havia sido 
eliminado em 1976. Com 59 
anos, Díaz-Canel atuava como 
presidente dos Conselhos 
de Estado e Ministros desde 
2018, quando assumiu como 
sucessor de Raúl Castro. 

Durante seu primeiro man-
dato de cinco anos, ele terá 
poderes mais amplos e não 
ficará mais dependente da 
aprovação do Conselho de 
Estado. O vice-presidente 

Miguel Díaz-Canel é eleito 1º presidente de Cuba após 43 anos
eleito foi Salvador Valdés, de 
74 anos, enquanto Esteban 
Lazo, de 75, foi ratificado 
como chefe do Parlamento 
e também liderará o Conse-
lho de Estado. Já Ana María 
Mari Machado foi escolhida 
como vice-presidente da 
Assembleia e Homero Acosta 
Alvarez como secretário.

O Conselho de Estado, até 
o momento com 31 membros, 
incluindo seis vice-presiden-
tes, foi reduzido para 21, 
com quatro novos membros. 
Em seu primeiro discurso 
como mandatário de Cuba, 
Díaz-Canel ressaltou que “as 
prioridades do governo são as 
exportações, o investimento 
estrangeiro, a construção de 

casas, a produção de alimen-
tos, o turismo, o transporte 
e as fontes renováveis de 
energia”. 

As eleições precederam 
uma sessão extraordinária 
do Parlamento, na qual Díaz-
Canel estimou que a crise do 
combustível, que afetou o país 
e foi anunciada no início de se-
tembro, já havia passado por 
uma fase crítica. O novo pre-
sidente ainda explicou que os 
“efeitos” dessas ações foram 
“inferiores ao esperado” e que 
elas foram capazes de evitar 
os “apagões” elétricos. Além 
disso, o cubano afirmou que 
o país não ficou “paralisado” 
nesse período. 

O cargo de presidente da 
República foi extinto em Cuba 
há 43 anos, quando foi criado 
o sistema do Poder Popular, 
liderado pelo presidente dos 
Conselhos de Estado e mi-
nistros, ocupado por Fidel 
Castro (1976-2008) na época. 
Depois que Castro adoeceu, 
Raúl Castro (2008-2018) 
foi escolhido nas eleições 
de 2008 e reeleito no pleito 
seguinte. Atualmente, ele 
é o primeiro secretário do 
Partido Comunista de Cuba, 
que, por Constituição, é o 
corpo governante do sistema 
socialista da ilha (ANSA).

Como preparar uma 
empresa para o futuro?


