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“Os comunistas 
são as pessoas 
que leram Marx e 
Engels; os anti-
comunistas são os 
que entenderam”.
Ronald Reagan (1911/2004)
40º presidente dos Estados Unidos
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Um estudo inédito 
divulgado na sexta-
-feira (29), pelo IBGE 

revela que as regiões Sudes-
te e Sul do país concentram 
a maior parte das áreas 
suscetíveis a deslizamentos. 
Intitulado ‘Suscetibilidade 
a Deslizamentos do Brasil: 
Primeira Aproximação’, o 
mapeamento foi feito levan-
do em conta a geologia, a 
geomorfologia, a pedologia, 
a cobertura e o uso da terra, 
a vegetação, a declividade e 
a pluviosidade.

O Brasil tem 5,7% do seu 
território com suscetibilida-
de muito alta a deslizamen-
tos. Outros 10,4%, alta sus-
cetibilidade. Quando se olha 

Regiões Sudeste e Sul 
concentram áreas com 
risco de deslizamento

para cada região, no entanto, 
os dados são bem discrepan-
tes. Enquanto 23,2% das áreas 
do Sudeste têm suscetibilida-
de muito alta a deslizamento 
e 24,6% suscetibilidade alta, 
no Norte esses percentuais 
são respectivamente de 1,6% 
e 6%. O mapeamento mostra 
a Região Sul na segunda po-
sição, atrás do Sudeste. 

Ela tem 15,6% do território 
com suscetibilidade a desliza-
mento muito alta e 24,5% sus-
cetibilidade alta. Já o Centro-
-Oeste e o Nordeste registram, 
respectivamente, 3,6% e 3,8% 
de áreas com suscetibilidade 
muito alta e 8,2% e 10,1% de 
áreas com suscetibilidade alta. 
A declividade foi a variável que 

teve o maior peso na constru-
ção do mapa. 

“Sul e Sudeste concentram 
as maiores áreas de susceti-
bilidade alta ou muito alta a 
deslizamento, por serem re-
giões serranas ou planálticas 
edifi cadas em terrenos geoló-
gicos de grande mobilidade e 
fragilidade crustal”, destaca o 
órgão. O Rio de Janeiro, com 
53,9% de seu território; Espí-
rito Santo com 44,9%, e Santa 
Catarina com 33,7%, foram os 
estados que mais se mostraram 
altamente suscetíveis.

O clima tropical e a alta 
pluviosidade, faz com que o 
Brasil apresente um conjunto 
de fatores que favorece, em 
algumas regiões, o desenca-

O clima tropical e a alta pluviosidade apresente um conjunto de fatores que favorece

fenômenos de deslizamentos.

deamento de fenômenos de 
deslizamentos. “Soma-se a 

esse cenário uma dinâmica 
de uso e ocupação da terra 

muitas vezes desordenada”, 
acrescenta o órgão (ABr).

O governo publicou na sexta-
-feira (29) no Diário Ofi cial da 
União uma medida provisória 
(MP) que institui o auxílio 
emergencial a pescadores de 
municípios afetados pelas man-
chas de óleo que atingiram o 
litoral brasileiro. O auxílio é de 
R$ 1.996,00 e o pagamento será 
feito em duas parcelas iguais. 

A MP defi ne que o pagamento 
contemplará pescadores de 
municípios listados no site do 
Ibama. Atualmente são 126 mu-
nicípios afetados pelas manchas 

de óleo, em 803 localidades.
O pagamento do auxílio será 

devido ainda que o benefi ciário 
tenha direito a outro valor pago 
pela União no mesmo período e 
seu recebimento não impedirá 
o recebimento cumulativo de 
benefícios fi nanceiros de outras 
políticas públicas. 

Até o momento, a origem 
do óleo não foi identifi cada. O 
impacto da contaminação para 
a saúde humana e a economia 
das cidades litorâneas ainda é 
incalculável (ABr).

Atualmente são 126 municípios afetados pelas manchas de óleo, 

em 803 localidades.

Ainda dá tempo de par-
ticipar da campanha Papai 
Noel dos Correios. Vários 
estados prorrogaram o pe-
ríodo de adoção das cartas 
das crianças. O site (http://
www2.correios.com.br/hot-
sites/papainoeldoscorreios/
default.cfm) apresenta a lista 
com os endereços dos postos 
de atendimento, telefones, 
horários de funcionamento.

Os Correios recebem as car-
tinhas de crianças que enviam 
seus pedidos diretamente 
ao Papai Noel. Após lidas e 
selecionadas, as cartas são 

disponibilizadas nas unida-
des da empresa. Este ano, os 
Correios devem disponibilizar 
aproximadamente 800 mil 
cartas para adoção. 

A campanha é promovida há 
30 anos. De acordo com a em-
presa, já foram atendidas mais 
de 6 milhões de cartinhas. A 
campanha une esforços de 
empresas, empregados e vo-
luntários da sociedade para 
atender, dentro do possível, 
aos pedidos de presentes da-
queles que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social (ABr).

Cartas das crianças estão disponíveis nos

postos de atendimento.

Banido do futebol
O ex-presidente da CBF, Ricardo 

Teixeira, foi banido para sempre na 
sexta-feira (29) do futebol pela Fifa 
por ter violado o código de ética da 
entidade. Teixeira foi considerado 
culpado das acusações de propina 
durante a preparação do Brasil para 
receber a Copa do Mundo de 2014. 
Além disso, o cartola foi multado em 
1 milhão de francos suíços (R$ 4,2 
milhões). A defesa do ex-dirigente 
vai recorrer da decisão. Teixeira foi 
presidente da CBF entre 1989 e 2012. 

Após quase dois meses de 
protestos no Iraque, o primeiro-
-ministro Adel Abdul-Mahdi 
anunciou sua renúncia na 
sexta-feira (29), provocando 
uma onda de euforia entre 
os manifestantes reunidos na 
Praça Tahrir, centro de Bagdá. 
A decisão chega um dia depois 
de mais de 40 pessoas terem 
morrido durante a repressão 
aos protestos e horas após a 
maior autoridade xiita do país, 
o grande aiatolá Ali al-Sistani, 
ter pedido para o Parlamento 
trocar o premier.

Abdul-Mahdi disse em um 
pronunciamento que ouviu 
“com grande preocupação” 
o sermão de Sistani e que 
apresentará sua renúncia 

Iraquianos comemoram renúncia de Abdul-Mahdi.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, anun-
ciou na sexta-feira (29) que o 
governo vai disponibilizar R$ 
125 milhões em recursos extras 
para as universidades federais, 
sendo que 65% dos recursos se-
rão destinados para a aquisição 
de painéis solares e o restante 
para a conclusão de obras 
paradas ou em andamento. 
“Estamos liberando recursos 
para investimentos em energia 
fotovoltaica renovável e isso 
vai liberar orçamento na veia 
para as universidades”, disse 
o ministro.

Ministro da Educação, 

Abraham Weintraub.

É preciso incentivar o diagnóstico precoce para salvar vidas.

Diego Nigro/Reuters

Elza Fiúza/Arquivo/ABr
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Ao comemorar o Dia Mundial 
de Luta Contra a Aids, celebrado 
neste domingo (1), o Ministério 
da Saúde fez um alerta: 135 mil 
pessoas no Brasil convivem com 
o vírus HIV e não sabem. Na 
avaliação do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, houve 
ganhos importantes nos últimos 
anos, mas ainda há uma série 
de desafi os. 

”Temos uma epidemia esta-
bilizada em torno de 900 mil 
pessoas com casos de Aids, 
e podemos observar uma 
epidemia, principalmente em 
homens jovens, na faixa etária 
de 25 a 39 anos. É com essa 
população que precisamos tra-
balhar prioritariamente”, disse.

De acordo com os dados, 

Cerca de 135 mil pessoas convivem 
com HIV no país e não sabem

contaminados continua subin-
do no país: há um ano, eram 
866 mil pessoas. Somente no 
ano passado, foram notifi cados 
43,9 mil novos casos.

Ao ressaltar que o Brasil 
oferece acesso universal ao 
tratamento, não só de Aids, 
mas também HIV, o ministro da 
Saúde comemorou a redução 
nos casos e, também, na mor-
tandade causada pela doença. 
Foram evitados quase 12 mil 
registros de Aids entre 2014 e 
2018, e houve queda de mor-
talidade em 22,8% no período 
de cinco anos. HIV e Aids têm 
diferença. A primeira situação é 
quando a pessoa é portadora do 
vírus. Na segunda, o infectado 
já desenvolveu a doença (ABr).

das 900 mil pessoas com HIV, 
766 mil foram diagnosticadas, 
594 mil fazem tratamento com 

antirretroviral e 554 mil não 
transmitem o HIV. O balanço 
aponta ainda que o número de 

Auxílio emergencial a 
pescadores afetados 
por manchas de óleo

Campanha Papai Noel 
dos Correios segue
em vários estados

Premier do Iraque não 
resiste a protestos e 

renuncia

MEC vai liberar R$ 125 
milhões adicionais 
para universidades

ao Parlamento. O primeiro-
-ministro está no poder há 13 
meses, após um acordo entre 
diferentes blocos políticos, mas 
se viu acossado por uma revolta 
popular contra o desemprego, a 
corrupção e a baixa qualidade 
dos serviços públicos.

Em seu tradicional sermão 
de sexta-feira, Sistani havia 
dito que o Parlamento deveria 
“reconsiderar suas opções”, 
dando o golpe de misericórdia 
no premier. Apesar da alegria 
nas ruas com a renúncia de 
Abdul-Mahdi, os protestos mi-
ram toda a classe política que 
comanda o Iraque desde a queda 
de Saddam Hussein, em 2003.

As manifestações começa-
ram em 1º de outubro e, desde 
então, quase 400 pessoas já 
morreram, sobretudo jovens 
atingidos pelas forças de se-
gurança. “Não vamos parar 
no primeiro-ministro, ainda 
temos muito pelo que lutar”, 
disse a manifestante Amira, 
de 25 anos. Ex-ministro das 
Finanças e ex-vice-presidente, 
Abdul-Mahdi era visto como 
independente e foi o primeiro 
chefe de governo de fora do 
Partido Islâmico Dawa, em 12 
anos (ANSA).

Os recursos serão distri-
buídos para todas as 63 uni-
versidades federais, que em 
média receberão cerca de R$ 
2,5 milhões. Mas, segundo o 
secretário de Ensino Superior, 
Arnaldo Lima, terão acesso a 
um volume maior de recursos 
as universidades que estiverem 
melhor classifi cadas em um 
ranking do ministério que ava-
lia a qualidade e desempenho 
e que tenham o menor custo 
por aluno. 

O objetivo é benefi ciar as 
universidades que possuem 
menores condições orçamen-
tárias de realizar esse tipo de 
investimento. A estimativa 
do Ministério da Educação é 
que após a implantação dos 
painéis haja uma redução 
média nas contas de luz das 
universidades de até 25,5 
milhões por ano.

Durante a coletiva de impren-
sa para anunciar a liberação 
dos recursos, o ministro disse 
ainda que o Brasil não vai mais 
participar das reuniões do Mer-
cosul, grupo que reúne Brasil, 
Argentina, Uruguai, Paraguai 
e Venezuela, que tratam de 
educação. A decisão foi moti-
vada por não haver “resultados 
concretos” das reuniões. Para 
Weintraub, a realização de 
reuniões bilaterais são mais 
efetivas (ABr). 
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Nos 50 anos da 
internet, os vídeos 
dominam as telas

A internet, que começou 

sua atividade com a 

transmissão de uma 

mensagem de texto, 

defi nitivamente, se 

rendeu ao vídeo como 

conteúdo que mais gera 

engajamento

Em 2019, comemoramos 
os cinquenta anos da 
Internet, cuja história 

teve início em outubro de 1969, 
a partir da primeira troca de 
informações à distância reali-
zada por uma rede de dados, 
denominada Arpanet, que 
interconectou a Universidade 
de Los Angeles e o Instituto 
de Pesquisa de Stanford. A 
operação consistia no envio 
remoto da palavra “login”, mas, 
devido a uma falha do sistema, 
ao fi m da viagem, foi capaz de 
transmitir apenas a primeira 
sílaba “lo”. 

Um feito que, nos dias atuais, 
parece absolutamente banal, 
foi um marco histórico de 
uma revolução tecnológica 
e sociocultural que segue 
transformando em ritmo veloz 
a comunicação, o consumo 
de dados, produtos e serviços 
e, sobretudo, as relações hu-
manas do século XXI. Cinco 
décadas depois daquele “proto 
e-mail”, podemos dizer que se 
fosse hoje, os pesquisadores 
provavelmente estariam fa-
zendo uma live, publicando 
um story ou compartilhando 
um link do Youtube. 

De toda forma, o texto teria 
dado lugar ao vídeo - formato 
que hoje domina a internet, 
especialmente as redes sociais, 
como o Youtube, que registra 2 
bilhões de usuários em sua pla-
taforma, segundo dados da We 
Are Social. Pesquisa recente 
da Comscore, líder mundial na 
medição de audiências digitais, 
mostra que o vídeo realmente 
caiu no gosto das pessoas. 

No Brasil o Youtube é a rede 
social com mais alcance, che-
gando a 94,8% dos internautas, 
deixando para trás o Facebook, 
em segundo lugar com 91,8%. 
Mas na rede de Zuckerberg, os 
videos estão dando o que falar: 
embora ainda representem 

12% dos conteúdos postados, 
eles geram mais comentários 
(24% das interações) e likes 
(14% das interações). Entre 
os posts estáticos regulares, 
16% são comentários e 10% 
são likes.

As empresas brasileiras já 
estão atentas a esta tendência, 
que vem dando a direção para 
as ações de marketing. De 
Janeiro a agosto de 2019, as 
marcas nacionais publicaram 
481 mil vídeos nas redes so-
ciais (Facebook, Instagram e 
Twitter), um aumento de 14% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. Quem fez a 
conta foi a Shareablee, empre-
sa americana de mensuração 
de mídia e monitoramento de 
redes sociais. 

O Brasil domina as ações 
em vídeo na América Latina, 
representando 45% do total de 
material publicado na região. 

O Instagram é um caso 
interessante. A rede que nas-
ceu para publicação de fotos 
mostra cada vez mais conteúdo 
em vídeo, seja no feed ou nos 
stories. Isso sem falar na IGTV, 
plataforma exclusiva para 
vídeos lançada em 2018. 

A rede recebe atualmente 
16% dos vídeos postados nas 
redes sociais. Parece pouco, 
porém eles respondem por 
63% das interações, enquanto 
no Facebook conseguem 31% 
das ações. O engajamento do 
conteúdo em vídeo do Insta-
gram foi o que mais cresceu 
entre as redes sociais, regis-
trando aumento de 170% este 
ano no Brasil.

Para quem está pensando 
em novos conteúdos para dar 
uma agitada nos canais sociais, 
os vídeos não podem fi car de 
fora da estratégia de marketing 
digital. Vale a pena também 
investir em canal próprio no 
Youtube, onde os haters são 
esparsos. Das reações nesta 
rede, 94,9% são positivas. 

A propósito, quer comemo-
rar os 50 anos da internet? 
Gravar um vídeo dando os 
parabéns pode ser um bom 
jeito de participar da festa. 

(*) - É diretor geral da
Comscore no Brasil.

Eduardo Carneiro (*)
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News@TI
Demanda por profi ssionais de tecnologia faz 
empresas investirem em treinamento
@Com demanda anual de cerca de 70 mil profi ssionais e apenas 

46 mil formados no mesmo período, a previsão da Brasscom 
(Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação 
e Comunicação) é que o mercado de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Brasil apresentará um défi cit de 290 mil profi s-
sionais em 2024. As empresas enfrentam um cenário cada vez mais 
difícil para contratar, e algumas delas, inclusive startups, recorrem 
a programas de formação internos ou parcerias com universidades. 
A ilegra, empresa global de design, inovação e software, criou o 
Jovens Talentos, um programa de estágio da empresa que prepara 
o profi ssional do zero para o mercado. O 7waves, aplicativo que 
auxilia as pessoas a defi nirem metas para alcançar seus objetivos 
de vida, desenvolve iniciativa semelhante. A startup não prioriza a 
experiência, e aposta na parceria com universidades para contra-
tação de estudantes de graduação e pós-graduação para identifi car 
profi ssionais que tenham o perfi l de aderir aos valores da empresa 
e vontade de aprender.

Duas startups brasileiras irão ao Japão para a 
competição global da NTT Data e everis - Open 
Innovation Contest
@A NTT DATA e a everis, consultoria multinacional de negócios e 

tecnologia do grupo NTT Data, anunciaram ontem uma decisão 
inédita: duas startups brasileiras Looqbox e Mindify foram eleitas 
pelo júri, composto por especialistas das duas empresas e de outras 
grandes companhias nacionais, as ganhadoras do 10° Concurso 
de Inovação Aberta (Open Innovation Contest). Com esta decisão 
comunicada ontem durante o CASE, maior evento de startups do 
País, as duas microempresas inovadoras nacionais receberão o apoio 
de uma equipe exclusiva de consultores, tecnólogos e especialistas 
técnicos e de negócios da NTT Data e da everis, que trabalharão em 
conjunto para auxiliar na viabilização e aperfeiçoamento de seus 
negócios. Serão também as representantes do Brasil na versão fi nal 
do Open Innovation Contest no dia 23 de janeiro de 2020, no Japão, 
onde concorrerão com outras startups de negócios de 15 cidades 
de 13 países.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Boletos não pagos se apresentam 
como um dos principais desafi os 

do e-commerce
Felipe Rodrigues (*)

 

Comandar um e-commerce exige es-
tratégia, esforço e mão na massa. Há 
tempos caiu por terra a ideia de que 

basta criar um site, colocar lá os produtos 
que se quer vender e esperar os clientes 
aparecerem. É preciso planejamento e 
estratégia antes do início das atividades, 
durante e no pós-vendas.

Falando especifi camente sobre o proces-
so de vendas, é importante que os lojistas 
acompanhem de perto todos os processos. 
Um problema, por menor que seja, nos 
processos da loja online pode acarretar 
prejuízos para a operação. Um exemplo 
interessante está no fi nal da jornada de 
compra. É sabido que cerca de 50% dos 
consumidores optam por efetuar os paga-
mentos das compras realizada pela internet 
utilizando a modalidade boleto bancário. 
Isso, por si só, não é um problema. Po-
rém, cerca de 60% dos consumidores que 
escolhem a opção acabam não quitando o 
boleto, ou seja, a venda não é concretizada!

Imagine que o procedimento padrão 
entre os e-commerces é oferecer 3 dias 
úteis como prazo para pagamento dos 
boletos que são emitidos com o valor da 
compra. Isso signifi ca que, durante esses 
3 dias úteis, o produto que foi selecionado 
pelo consumidor fi ca separado aguardando 
a confi rmação do pagamento para só então 
ser encaminhado ao endereço do compra-
dor. Isso também signifi ca que durante esse 
período, o produto não estará disponível 
em estoque.

No caso dos pequenos e médios e-
-commerces isso pode representar um 
problema sério, tanto sob o ponto de vista 
da indisponibilidade do produto em estoque 
por esse período – acarretando perda de 
vendas – quanto pelo mecanismo de retor-
no do produto ao estoque, atualização de 

disponibilidade do mesmo em sistema, etc, 
no caso de uma venda não concretizada.

Uma forma de tentar adiantar esse pro-
cesso ou pelo menos fazer com que o cliente 
não esqueça do boleto em aberto é adotar 
ferramentas de recuperação de vendas. 
Elas já estão no mercado e são acessíveis 
a todos os portes de e-commerces. Por 
meio delas, fi ca simples confi gurar, por 
exemplo, um e-mail marketing ou SMS que 
vá “lembrar” o cliente de que o boleto já 
está disponível para pagamento ou que o 
documento expira dentro de alguns dias. 
Também fi ca fácil relembrar o consumidor 
de que o produto pode ser entregue den-
tro de alguns dias, assim que o boleto for 
quitado. Ainda, é possível propor a troca 
de meio de pagamento, substituindo o 
boleto por cartão de crédito, por exemplo.

Claro, a comunicação nestes casos pre-
cisa ser amigável a fi m de que os clientes 

Sanders Digital

não encarem como uma cobrança, mas 
realmente como um lembrete simpático. 
Para isso, pode ser interessante adicionar 
algum conteúdo relevante, que aponte 
possíveis usos e combinações do produto 
que está sendo adquirido. Também pode 
ser oferecido um cupom de desconto, frete 
grátis ou outra alternativa que mostre o 
quanto a empresa valoriza aquele cliente 
e a compra que ele está fazendo.

É importante não tirar da memória que 
muito além de realmente converter aquela 
venda específi ca, o que vale mesmo é ofe-
recer ao cliente uma experiência positiva 
e marcante, cativando-o a comprar nova-
mente na sua loja. No fi nal das contas, o 
relacionamento do e-commerce com o 
consumidor é o que está em jogo.

(*) É especialista em e-commerce, sócio-fundador 
do Enviou e do Meu DimDim, respectivamente, suíte 
de ferramentas que ajudam as lojas online a vender 

mais e plataforma especializada em cashback.

De acordo com o estudo “O perfi l do e-commerce brasileiro 2018”, feito pela BigDataCorp para o 
PayPal Brasil, cerca de 75 mil novas lojas online nasceram no país no ano passado. Isso signifi ca que 
205 novos e-commerces foram abertos por dia! O número impressiona.

Como implantar uma cultura colaborativa
na minha empresa?

Entre os pilares que sustentam o atual 
ambiente de negócios, certamente, a ino-
vação se tornou um ponto chave para o 
crescimento de qualquer empresa. Deste 
modo, quando pensamos em inovar, o 
termo abrange desde a implementação 
de tecnologias disruptivas, até uma 
transformação em toda a cultura e gestão 
organizacional.

Nesse sentido, para o desenvolvimento 
de um mindset inovador, uma das estraté-
gias mais aplicadas entre os gestores nos 
últimos anos é a adoção de uma cultura 
colaborativa, em que todos os profi ssionais 
estão sintonizados e prontos a colaborar 
com atitudes, ideias e opiniões que agre-
guem valor ao negócio.

Para se ter uma dimensão, a consultoria 
PWC realizou um estudo apontando que, 
anualmente, a economia colaborativa 
movimenta uma média de US$ 15 bilhões 
em todo o mundo. Para os próximos seis 
anos, as projeções são de que esse valor 
alcance cerca de US$ 35 bilhões.

Posto isso, é importante destacar que, 
a cultura colaborativa, se bem gerida, 
além de lucro para a economia, pode 
trazer ganhos inumeráveis à empresa, 
tornando o ambiente cada vez mais 
harmônico, alinhado e eficiente. O au-
mento do engajamento e produtividade 
entre os profissionais, por exemplo, 
merece destaque, uma vez que, com 
essa prática, todo o time passa a atuar 
em conjunto, trazendo ideias “fora da 
caixa”. Dessa maneira, toda a empresa 
tende a ganhar.

Para tanto, nesse processo, o gestor tem 
um papel essencial, visto que ele será o 
responsável por dar o pontapé inicial e 
promover essa mudança de mentalidade. 
Sendo assim, é importante que ele atue 
com liderança, buscando por estratégias 
que tornem essa prática efi ciente, sempre 

e descontraindo, a fi m de desconstruir 
a percepção daquele local cercado de 
pressão e monotonia. Com isso, o time terá 
mais liberdade para se dialogar e trocar 
ideias produtivas que, por conseguinte, 
possibilitarão ainda mais inovação para 
o negócio.

Por fi m, é importante tornar todo esse 
processo de colaboração uma atividade 
contínua, uma vez que o universo cor-
porativo se reinventa dia após dia. É 
papel do gestor, ainda, monitorar como 
a equipe está recebendo e lidando com 
essas mudanças, para que a empresa 
sempre esteja alinhada aos mesmos pro-
pósitos; e os colaboradores, contribuindo 
progressivamente para seu sucesso e da 
companhia!

(Fonte: Fernando Brolo é Partner Sales na 
LogiThink, empresa a serviço da reinvenção 

da tecnologia. A companhia é o novo nome do 
braço tecnológico do Grupo b2fi nance, que atua 

com Auditoria e Outsourcing e é associada à 
KRESTON, uma das maiores autoridades do 

mundo no assunto.).

estimulando o time com uma relação de 
proximidade, com diálogo, criatividade e 
respeito.

Alcançando o sucesso com uma cultura 

colaborativa

Quando pensamos em como construir 
uma cultura pautada na colaboração, acre-
dito que o primeiro passo é entendermos a 
dinâmica dos nossos negócios, valorizando 
as diferenças e atributos de cada um e 
enfatizando os pontos fortes e a maneira 
com que cada integrante da equipe pode 
contribuir para o negócio.

Com isso distinguido, é hora de inspirar! 
Se o líder não conseguir estabelecer um 
objetivo em comum entre toda a equipe, 
motivando-os, toda a construção de uma 
nova mentalidade será inefi ciente. Dessa 
maneira, uma boa estratégia é traçar metas 
e recompensas, despertando o desejo de 
cooperação de todos.

Além disso, é importante que o gestor 
proporcione a seus profi ssionais um novo 
ambiente de trabalho que seja moderno 
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shows ao vivo, a cidade de Milão, na Itália, recebe entre os dias 
30 de novembro e 8 de dezembro, a 34ª edição de um dos maiores 
mercados de Natal do mundo. Com o lema “Prazer em conhecê-lo”, 
durante nove dias, mais de três mil artesãos de cerca de 100 países 
ao redor do mundo vão se reunir no espaço Rho Pero. O evento 
terá entrada gratuita, mas o visitante precisa obter um passe, que 
pode ser baixado sem custos no site (https://pass.artigianoinfiera.
it/), após um rápido registro.

E - Retirada de Resíduos
A BASF promove no próximo dia 7, na Represa Billings e Prainha Riacho 
Grande, o ‘Dia D” para recolhimento de resíduos e combate ao descarte 
incorreto de lixo. O evento marca o Dia Internacional do Voluntário, 
celebrado em 5 de dezembro. No total, 10 cidades localizadas no Brasil 
e Argentina farão ações de limpeza de espaços públicos e retirada dos 
resíduos descartados de forma indevida no meio ambiente. A BASF dis-
ponibilizará uma infraestrutura para a coleta, oferecendo aos voluntários 
equipamentos de proteção individual e sacos de lixo para acondicionar 
os itens. A população está convidada a participar da ação, que terá 
início às 8h. Basta se cadastrar pelo website (https://www.sympla.com.
br/dia-d-contra-o-lixo__711730). 

F - Busca por Empreendedores 
A Canada Intercambio realiza nesta terça-feira (3), das 19h às 22h, 
no Escritório Canada Intercambio (Av. Angélica, 321), a ExpoCanada 
em São Paulo. Um dos objetivos é a busca por empreendedores para 
representar a empresa. Vale lembrar que não se trata de franquia, pois 
não há valor de investimento inicial e nem cobrança de quaisquer taxas. 
O empreendedor ganhará com o desenvolvimento de seu negócio. É 
um novo para expandir sua presença em território nacional. Em 2018, 
a empresa faturou CAD$ 5 milhões e a perspectiva é fechar o ano com 
20% de aumento em vendas. Inscrições: (www.expocanada.com.br).

G - Energia em Transição 
A FGV organiza, nesta terça-feira (3), o seminário “Energia em 

A - Dia de Solidariedade 
No próximo dia 7, sábado, todas as lojas das bandeiras Assaí, Compre 
Bem, Extra Hiper, Extra Supermercado, Mercado Extra, Minuto Pão de 
Açúcar, Mini Extra e Pão de Açúcar, de todo o país, participam do Dia de 
Solidariedade de 2019, que objetiva arrecadar mais de 1200 toneladas 
de alimentos que serão distribuídos a instituições parceiras do Instituto 
GPA. A ação faz parte da Agenda Solidária, um calendário de ações 
durante o ano em que os clientes, fornecedores e colaboradores são 
convidados para serem solidários e doarem alimentos para instituições 
sociais. Saiba mais em (www.institutogpa.org.br). 

B - Geração Solar
A regulamentação proposta pela Aneel, que prevê taxar em 60% o setor 
de geração distribuída solar fotovoltaica pode inviabilizar a produção 
de energia limpa e renovável no Brasil. É o que apontam três diferentes 
estudos que analisaram a revisão da Resolução Normativa 482 realizados 
por pesquisadores da FGV e representantes do setor e acadêmicos da 
Universidade da Califórnia. Os estudos mostram que, desde o início 
da operacionalização, já foram investidos R$ 7 bilhões com a geração 
distribuída e criados mais de 100 mil empregos diretos.  

C - Paradisíaco Destino
Na noite da última quinta-feira (28), a Ilha da Madeira foi mais uma vez 
reconhecida como o melhor destino insular do mundo, durante cerimônia 
de gala dos World Travel Awards, realizada em Omã. Esta é a quinta 
vez consecutiva que o destino português recebe o prêmio considerado 
o óscar do turismo internacional. O arquipélago português conta com 
belíssimos cenários de natureza e muitos atrativos turísticos. A mais nova 
distinção reforça a excelência da oferta de turismo da ilha, sua principal 
atividade econômica, contando com excelentes hotéis, restaurantes e 
atrações, gastronomia típica deliciosa e população hospitaleira. Saiba 
mais em (http://bit.ly/MadeiraMelhorIlha2019).

D - Mercado de Natal
Com diversas comidas típicas, ideias de presentes de Natal e 

Transição - Infraestrutura e Distribuição de Combustíveis Marítimos 
no Brasil em Conformidade com a IMO 2020”. A necessidade de 
renovação da infraestrutura de combustíveis marítimos brasileira 
e de aumento da competitividade aos portos nacionais ganha outra 
dimensão frente à normativa da International Maritime Organization, 
que limitará a 0,5% o percentual de enxofre nos combustíveis a partir 
do dia 1º de janeiro de 2020. O seminário visa discutir esse processo 
e sua implementação. As inscrições para o evento estão disponíveis 
no link: (http://bit.ly/2KwCqsT). 

H - Governança Esportiva
Na próxima quinta-feira (5), das 8h às 20h, no Maksoud Plaza, o Grupo 
GS& Gouvêa de Souza vai promover seu primeiro evento focado em 
negócios e governança esportiva. O evento reunirá os principais líderes 
e executivos do esporte para comentar os novos caminhos para a gestão 
e governança do esporte brasileiro. O encontro também vai apresentar 
o Movimento Esporte Brasil, que nasce com o objetivo de unir toda a 
rede produtiva do esporte nacional em iniciativas que buscam acelerar 
a evolução do esporte brasileiro. Inscrições no link: (https://lp.rlkpro.
com/l/wM0jfeABF1150).

I - Estágio Internacional
Com objetivo de ampliar as oportunidades dos estudantes estrangeiros 
que chegam ao País, será lançado nesta terça-feira (3) o CIEE Global 
Connection, novo programa de Estágio Internacional do Centro de 
Integração Empresa-Escola - CIEE. No evento de lançamento estão 
previstos painéis sobre a importância da pluralidade e a crescente de-
manda do mercado por equipes multiculturais. Estão confi rmadas as 
presenças de representantes de empresas como KPMG e WTC Lisboa, 
além da diplomata Irene Vida Gala e alunos já inscritos no programa. O 
evento é gratuito e destinado a empresas. Inscrições podem ser feitas 
pelo link (www.sympla.com.br).

J - Transformação Digital 
A ST3Tailor, uma das empresas pioneiras em Tecnologia da Informação no 
Brasil, em parceria com a IBM, convida para o webcast gratuito “Caminhos 
e desafi os atuais da transformação digital”, que será realizado no dia 4 
de dezembro, às 11h00. No centro das discussões estarão os impactos da 
transformação digital no dia a dia das empresas, principalmente aqueles 
que refl etirão na experiência do cliente, na automação das operações e 
consequentemente no desempenho dos negócios e posicionamento de 
mercado. Para assistir ao webinar, basta inscrever-se no site: (http://
www.st3tailor.com.br/digital-lounge-2019/). 

shows ao vivo, a cidade de Milão, na Itália, recebe entre os dias 
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mercados de Natal do mundo Com o lema “Prazer em conhecê lo”

A - Dia de Solidariedade 
No próximo dia 7, sábado, todas as lojas das bandeiras Assaí, Compre 

Incentivo ao colaborador: 
chave de sucesso da empresa 
Segundo estudo feito 

pela Associação de 

Marketing Promocional, 

mais de 68% das 

empresas brasileiras já 

utilizam ferramentas de 

incentivo para retenção 

de talentos

Esse dado reforça ainda 
mais que a motivação 
interna é um dos pontos 

mais importantes para o cres-
cimento empresarial. Quando 
os empreendedores e gestores 
proporcionam aos colaborado-
res estímulos diferenciados na 
carreira, consequentemente 
eles se sentem realizados e par-
te do time, corroborando com o 
aumento da produtividade. Por 
outro lado, ambientes de tra-
balho dominados pela pressão 
na excelência dos resultados, 
provoca medo ou insatisfação 
dentro da organização. 

Em diversas situações, algu-
mas empresas acabam fazendo 
mal-uso dos investimentos 
que poderiam ser úteis para 
ações motivacionais, dinâmi-
cas comportamentais, entre 
outros, criando gargalos que 
impossibilitam o objetivo dos 
gestores de aproximar funcio-
nários e empresa. 

Uma pesquisa realizada pela 
Right Management, especia-
lista global em carreiras, com 
mais de 30 mil pessoas - sendo 
10 mil brasileiras - aponta 
que profi ssionais motivados 
são 50% mais produtivos. O 
tratamento do colaborador 
e a valorização oferecida é o 
que mais inspira e empenha 
o esforço de cada profi ssional 
pela empresa, independente 
da área de atuação. 

Com objetivo de melhorar 
cada vez mais o índice de sa-
tisfação dos trabalhadores, o 
marketing de incentivo surgiu 
para encorajar que todos rea-

lizem suas funções e estejam 
engajados com o propósito do 
negócio, criando um ambiente 
mais saudável, dinâmico e 
efi ciente. 

Ao contrário do que muitos 
pensam, a realização profi s-
sional é algo intransferível e 
cada um tem seus planos e 
desejos, sendo assim, pensar 
em uma ação que possibilite 
diferentes recompensas é o 
melhor caminho. Nestes casos, 
é imprescindível que a lideran-
ça e gerência estejam próximos 
de suas equipes e tenham um 
olhar mais analítico para en-
tender e conhecer todas suas 
características. 

Um ponto que acredito que 
seja essencial esclarecer, é que 
a grande maioria das pessoas 
acreditam que o programa 
de incentivo está relacionado 
somente ao dinheiro, mas a 
ideia tem sido cada vez mais 
focada em aproximar de forma 
emocional cada colaborador, 
proporcionando diferentes 
experiências. 

Um outro levantamento 
realizado pela Associação de 
Marketing Promocional (Am-
pro), mostra que hoje em dia 
pelo menos 96% das empre-
sas consideram importante a 
premiação dos funcionários e 
87% associam a felicidade às 
premiações ofertadas. Esses 
dados reforçam que os gesto-
res já enxergam as campanhas 
de incentivo como estratégias 
não só de curto prazo. 

Por fi m, costumo sempre 
dizer que a motivação anda ao 
lado do anseio na conquista de 
algo, portanto é preciso muita 
persistência para alcançar os 
objetivos da empresa e do 
funcionário. E aí, me diz o que 
você tem feito para se sentir 
satisfeito?! 

(*) - É CEO da Incentivar.io, primeiro 
software de incentivo do Brasil.

Rodolfo Carvalho (*)

Trade turístico 
celebra ‘A Hora 
do Turismo’

“Um dia importante para o 
turismo do Brasil”. Este foi o re-
sumo declarado por represen-
tantes de diversos segmentos 
turísticos e por parlamentares, 
após a assinatura da MP 907 
pelo presidente da República 
Jair Bolsonaro. Intitulada “A 
Hora do Turismo”, a MP, que 
trata sobre benefícios fi scais 
para diversos ramos do setor e 
a transformação da Embratur 
em Agência de Promoção Inter-
nacional, foi apresentada pelo 
Ministério do Turismo.

Para a presidente da ABAV 
Nacional, Magda Nassar, a me-
dida é uma vitória não só para 
as agências e operadoras, mas 
para o turismo como um todo. 
“Essa parceria do Ministério 
do Turismo com a iniciativa 
privada e todas as associações 
vai render muitos frutos ainda”.

Ainda no mesmo segmento, o 
presidente da Braztoa, Roberto 
Haro Nedelciu, complementou 
que a tarifa proposta de 7,9% 
não pôde ser menor porque teve 
que seguir a Lei de Diretrizes 
Orçamentária, feita pela gestão 
anterior e ressaltou que o MTur 
e o próprio governo federal 
concordam em rever esse valor 
e até mesmo zerar esse imposto 
cobrado no Brasil para que o tu-
rismo siga crescendo e gerando 
empregos (AI/Mtur). 

Os preços dos produtos das 
indústrias extrativas e de trans-
formação aumentaram 0,64% 
em outubro na comparação 
com setembro. É o terceiro 
mês consecutivo com variação 
positiva, segundo o Índice de 
Preços ao Produtor (IPP), do 
IBGE. O crescimento acumu-
lado no ano é de 3,65%.

No IPP é medida a evolução 
dos preços de produtos na porta 
da fábrica, sem impostos e fre-
tes. O levantamento é feito com 
a indústria extrativa e com 23 
setores da indústria de transfor-
mação. Os maiores aumentos 

em outubro ocorreram no refi no 
de petróleo e produtos de álco-
ol, de 4,04%, e na indústria de 
alimentos, 2,12%. As maiores 
quedas foram registradas nas 
indústrias extrativas, de 4,76%, 
e de papel e celulose, 1,89%.

No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação de preços foi 
de 0,37%. As quatro maiores 
variações nesse período ocor-
reram em outros produtos quí-
micos, queda de 11,99%; papel 
e celulose queda de 11,37%; 
farmacêutica, alta de 11,02%, e 
outros equipamentos de trans-
porte, alta de 9,08% (ABr).

A Caixa iniciou a oitava etapa do calendário de paga-
mento do Saque Imediato do FGTS. Os trabalhadores 
nascidos no mês de agosto podem sacar até R$ 500 
de cada conta ativa ou inativa do FGTS, em mais de 
54 mil pontos de atendimento espalhados pelo país. 
Cerca de 4,6 milhões de pessoas serão alcançadas nesta 
nova etapa, com a disponibilização de R$ 1,68 bilhão.

 Entre 13 de setembro e 26 de novembro foram 

atendidos cerca de 46,3 milhões de trabalhadores, que 
receberam R$ 20,1 bilhões do Saque Imediato do FGTS. 
Cerca de 48% dos 96 milhões de trabalhadores com saldo 
no FGTS já sacaram aproximadamente 50% dos R$ 40 
bilhões previstos para a ação. A maior ação de pagamento 
já realizada no país registrou, entre 5 de agosto e 26 de no-
vembro, mais de 400 milhões de atendimentos nos canais 
físicos e digitais da Caixa Econômica Federal (AI/Caixa).

A diretoria da ANP aprovou 
a inclusão, na oferta perma-
nente, de 173 blocos e da área 
com acumulação marginal 
Juruá, na Bacia do Solimões. 
Esse modelo de licitação 
mantém a oferta contínua de 
um portfólio de áreas para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural. A ver-
são atual, publicada em maio, 
contempla 600 blocos com 
risco exploratório e 14 áreas 
com acumulações marginais.

De acordo com a agência re-
guladora do setor, 149 dos 173 
novos blocos já estavam em 
estudo e tinham conseguido, 
recentemente, manifestação 
de viabilidade ambiental, Os 
outros 24 são blocos ofertados 
e não arrematados na 16ª Ro-
dada de Licitações, realizada 
no último 10 de outubro. Após 
as alterações, o novo edital vai 
oferecer 740 blocos, sendo 
567 remanescentes do edital 
anterior, 173 novos e três áreas 

O novo edital vai oferecer 740 blocos.

As estatísticas fiscais 
foram divulgadas na 
sexta-feira (29) pelo 

Banco Central (BC). Esse é 
o maior resultado para o mês 
desde outubro de 2016, quando 
o superávit primário chegou a 
R$ 39,589 bilhões. O resultado 
primário é formado pelas des-
pesas menos as receitas, sem 
considerar os gastos com juros. 

Em outubro de 2018, também 
houve superávit: R$ 7,798 bilhões. 
No mês passado, o Governo Cen-
tral (Previdência, BC e Tesouro) 
registrou superávit primário de 
R$ 8,545 bilhões. Os governos 
estaduais registraram défi cit de 
R$ 53 milhões e os municipais, 
saldo negativo de R$ 163 milhões. 

As empresas estatais fede-
rais, estaduais e municipais, ex-
cluídas as dos grupos Petrobras 
e Eletrobras, apresentaram 
superávit primário de R$ 1,115 
bilhão no mês passado. Em dez 
meses, o setor público registrou 
défi cit primário de R$ 33,047 bi-
lhões, contra R$ 51,523 bilhões 
em igual período de 2018.

Em 12 meses encerrados em 

Esse é o maior resultado para o mês desde outubro de 2016.
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Contas públicas têm saldo positivo 
de R$ 9,4 bilhões em outubro

O setor público consolidado, formado pela União, os estados e os municípios, registrou superávit 
primário de R$ 9,444 bilhões, em outubro

outubro, o défi cit primário fi cou 
em R$ 89,782 bilhões, o que re-
presenta 1,27% do PIB. A meta 
para o setor público consolida-
do é de um défi cit primário de 
R$ 132 bilhões neste ano. Os 
gastos com juros fi caram em 
R$ 20,330 bilhões em outubro, 
contra R$ 13,905 bilhões no 
mesmo mês de 2018. De ja-

neiro a julho, as despesas com 
juros acumularam R$ 304,517 
bilhões, ante R$ 317,246 bilhões 
em igual período ano passado.

A dívida líquida do setor pú-
blico (balanço entre o total de 
créditos e débitos dos governos 
federal, estaduais e municipais) 
chegou a R$ 3,961 trilhões em 
outubro, o que corresponde a 

55,9% do PIB. Em setembro, 
essa relação era menor: 55,3%. 
No mês passado, a dívida bru-
ta - que contabiliza apenas os 
passivos dos governos federal, 
estaduais e municipais - chegou 
a R$ 5,549 trilhões. Esse saldo 
correspondeu a 78,3% do PIB, 
abaixo do percentual registrado 
em setembro (79%) (ABr).

Inclusão de novas áreas 
petrolíferas em oferta permanente

com acumulações marginais, 
duas remanescentes e a nova 
área de Juruá.

A oferta permanente é com-
posta de disponibilidade contí-
nua de campos devolvidos ou 
em processo de devolução e de 
blocos exploratórios ofertados 
em licitações anteriores e não 

arrematados ou devolvidos 
à ANP. Para a agência regu-
ladora, isso permite que as 
empresas, especialmente as 
que ainda não atuam no Brasil, 
tenham oportunidade de estu-
dar as áreas sem a limitação 
de tempo que as rodadas tradi-
cionais proporcionam (ABr).

Saque imediato do FGTS para nascidos em agosto

Sobem os preços na indústria 
extrativa e de transformação
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Quando o Brasil
vai deslanchar na

liberdade econômica? 
Se dependesse somente 

de Paulo Guedes e de 

alguns outros membros 

do governo, o Brasil já 

estaria adiantado na 

diminuição da intrusão 

do estado no processo 

econômico

Contudo, nossa nação tem 
ainda muito a melhorar 
em termos da promoção 

de um ambiente de negócios 
competitivo, que dê lugar à 
autonomia para cada cidadão 
exercer sua vida econômica 
em paz. Segundo a edição mais 
recente do relatório Economic 
Freedom of the World, lança-
do pelo Fraser Institute do 
Canadá em setembro, nosso 
país beira o último escalão 
do ranking, aproximando-se 
muito mais de nações com 
uma economia fortemente 
controlada, como a Venezue-
la, do que de países com uma 
economia liberalizada, como a 
Nova Zelândia ou a Suíça. 

O ranking, que na versão 
atual avalia o grau de liberdade 
econômica em 162 economias, 
utiliza dados coletados por 
organismos públicos como o 
Banco Mundial. Ele refl ete, 
com certa defasagem, a situ-
ação do mundo em 2017. De 
2015 a 2017 (sendo 2017 a 
2019 o ano de publicação), é 
verdade que a tendência do 
Brasil foi melhorar. 

O Fraser Institute compara 
os países do mundo em termos 
de cinco critérios principais: 
tamanho do governo, sistema 
jurídico (e situação dos direi-
tos de propriedade), saúde 
monetária, abertura ao comér-
cio internacional e regulação. 
O que mais puxa o Brasil para 
baixo nessa comparação é 
a regulação e o tamanho do 
governo. Em termos de regu-
lação, que inclui leis e regras 
que travam o sistema fi nancei-
ro, o mercado de trabalho e a 
condução dos negócios no dia 
a dia, o nosso país se encontra 
em uma situação calamitosa. 

O Brasil foi, nos três estudos 
mais recentes, o penúltimo 
colocado em todo o mundo. 
Na edição atual do ranking, 
ele fi ca colado na Serra Leoa 
e ganha apenas da Venezuela. 
As regulações por aqui não 
existem para garantir a igual-
dade diante da lei, sustentando 
os direitos de propriedade e 
habilitando o funcionamento 
de uma economia saudável de 
mercado. 

Ao invés disso, elas criam 
obstáculos praticamente in-

superáveis aos pequenos, 
privilegiando os grandes que 
conseguem contornar com 
sucesso essas barreiras. O 
segundo critério que é um 
desafi o à construção de uma 
economia mais livre por aqui 
é o tamanho do governo, que 
mede gastos públicos, trans-
ferências, subsídios, presença 
das estatais e investimento 
público, bem como o ordena-
mento tributário. 

Não é segredo que o Brasil 
tem passado por uma crise fi s-
cal, e isso é refl etido no fato de 
o país ser o 120º colocado sem 
ter apresentado uma melhora 
substantiva nos últimos anos. 
O problema fi scal é agravado 
pelo volume de transferências 
e subsídios. Nosso sistema 
político se fundamenta no prin-
cípio da distribuição de favores 
e tem se mostrado difícil de ser 
transformado. 

Vencem as minorias bem 
organizadas, e não o povo como 
um todo. A desidratação da 
reforma da previdência é uma 
clara ilustração disso. Apesar 
desses fatos desanimadores, 
há um ponto menos negativo. 
Houve uma evolução consi-
derável nesses três anos no 
quesito da saúde monetária. 
Com a troca da Nova Matriz 
Econômica (e seus descuidos 
com a infl ação) por uma polí-
tica monetária de alto padrão 
sob a presidência Temer, o 
Brasil subiu de 103º no mundo 
em 2015 para 64º em 2016 e 
40º em 2017. 

Isso dá uma certa esperança 
de que, com ações concretas 
e boas decisões, seja possível 
transformar com competência 
o nosso país dentro de um 
período relativamente curto de 
tempo. A economia brasileira 
tem ainda que carregar um 
enorme fardo de um governo 
agigantado e de um sistema 
regulatório que privilegia 
os interesses estabelecidos, 
criando barreiras vergonhosas 
à formação de uma verdadeira 
economia de mercado. 

A Lei da Liberdade Econô-
mica, recentemente aprova-
da, esboça a boa vontade do 
governo atual em fi nalmente 
legalizar de fato o empre-
endedorismo no Brasil. Que 
ela seja bem implementada 
e transforme nosso sistema 
de privilégios em um sistema 
verdadeiramente inclusivo, 
pautado pela igualdade de 
todos diante da lei. 

(*) - É pesquisador do Centro 
Mackenzie de Liberdade Econômica, 
doutor em política pela Universidade 

de Exeter e vencedor do Michael 
Novak Award 2018.

Lucas G. Freire (*)

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse a 
empresários brasileiros, em 
um evento em Orlando, nos 
Estados Unidos, que “o Bra-
sil começa a receber um sopro 
renovador para a abertura 
econômica”. Ele destacou a 
determinação do Congresso 
em busca de reformas que 
tragam a retomada da capa-
cidade de investimento do 
Estado brasileiro e a melhoria 
do ambiente de negócios. 

“Parece haver uma compre-
ensão mais clara, por parte 
da sociedade e dos agentes 
econômicos, quanto à neces-
sidade de promover reformas 
que reduzam o gigantismo do 
Estado e promovam a retoma-
da do crescimento”, afi rmou o 
senador na Convenção de 40 
anos da Associação Brasileira 
de Distribuidores Honda. Davi 
estava acompanhado dos 
senadores Ciro Nogueira (PP-
-PI) e Kátia Abreu (PDT-TO).

No evento, o presidente da 
Honda para a América do Sul, 
Issao Mizoguchi, anunciou R$ 
500 milhões em investimentos 
na modernização da unidade 
Moto Honda da Amazônia, em 
Manaus, até 2021. A expecta-

“Parece haver uma compreensão mais clara da sociedade 

quanto à necessidade das reformas”, disse Davi.

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) destacou a 
importância da inovação para o desenvolvimento do 
país. Segundo o parlamentar, o Brasil ocupa apenas o 
lugar número 66 entre 129 países no Índice Global de 
Inovação de 2019, uma posição que classifi cou como 
muito pouco satisfatória. Para ele, ‘a primeira pedra 
no caminho’ dos projetos de pesquisa e inovação é 
a burocracia.

Izalci disse que, às vezes, importantes projetos 
de inovação deixam de ser fi nanciados por não se 
encaixarem em um edital ou porque a obtenção dos 

documentos e o cumprimento das exigências tomam 
mais tempo do que a pesquisa em si. Na concessão 
de créditos e recursos, não há critérios que avaliem 
o sucesso ao longo do tempo. Não há distinção entre 
iniciativas exitosas e aquelas que não estão alcançando 
resultado, criticou. 

“É perceptível que os avanços científi cos, sejam 
na área de saúde, sejam em qualquer outra área, 
melhoram muito a vida das pessoas. Mas não basta 
que nós esperemos que outros desenvolvam esse 
avanço” (Ag.Senado).
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Os parlamentares também 
devem votar 24 projetos 
que abrem créditos 

adicionais no Orçamento deste 
ano, no valor total de R$ 22,8 
bilhões.

O primeiro item da pauta 
de votações é o veto parcial 
que barrou alguns pontos do 
proeto da minirreforma par-
tidária e eleitoral.  A norma 
teve 45 dispositivos barrados 
pelo presidente. Sete já foram 
derrubados pelo Congresso e 
um foi mantido. Em seguida há 
o Veto que invalidou a preferên-
cia a mulheres marisqueiras no 
pagamento de indenizações em 
caso de desastres ambientais. 

Dos projetos de crédito, o de 
maior valor é o que destina R$ 
5,8 bilhões para os Ministérios 
da Infraestrutura, além de asse-
gurar transferências a estados 
e municípios. O dinheiro vai 
ser usado, por exemplo, para a 

A intenção é votar toda a pauta para abrir caminho para a aprovação do Orçamento para 2020.

Uma enquete realizada pelo 
DataSenado sobre a proposta 
que proíbe a cobrança de im-
postos sobre os produtos que 
compõem a cesta básica, mos-
trou que a maioria dos partici-
pantes concorda com o texto. 
92% acham que a cobrança 
deve ser proibida enquanto 6% 
acreditam que não deve. Além 
disso, 93% responderam que a 
cobrança de impostos difi culta 
o acesso da população aos itens 
da cesta básica.

De autoria do senador Jor-
ge Kajuru (Patriota-GO), a 
proposta tem como objetivo 
favorecer as famílias mais 
pobres, que pagam caro pelos 
produtos da cesta básica por 
conta dos tributos que incidem 
sobre eles. Segundo Kajuru, é 
injustifi cável que elas suportem 
a elevada carga de tributos 
praticada no Brasil, pois os 
impostos impedem o pleno 
acesso da população ao nível 
de consumo básico. 

“As famílias de baixa renda 
têm mais de 93% de seus 
rendimentos comprometidos 
com despesas de consumo, 
alimentação, habitação, alu-
guel, transporte, saúde, entre 
outros. Desse modo, qualquer 
medida que propicie a justa 
tributação sobre produtos 
essenciais repercutirá positiva-

Senador Jorge Kajuru é autor 

da proposta que desonera os 

produtos da cesta básica.

Modelo federativo 
do país ‘precisa de 
ajustes’

O senador Confúcio Moura 
(MDB-RO) afi rmou que, 130 
anos após a proclamação da 
República, é preciso fazer algo 
para garantir aos brasileiros 
acesso a serviços e direitos 
essenciais, como educação, 
saúde, emprego e renda. Pas-
sado aquele momento histórico, 
os brasileiros não viram vingar 
os princípios e vantagens do 
republicanismo. 

Ao contrário, acrescentou 
o senador, afi rmando que “o 
modelo federativo adotado no 
país não garantiu aos estados as 
condições para o atendimento 
à população. O resultado é a 
situação fi nanceira crítica de 
Minas, Rio e Rio Grande do 
Sul, entes que, no passado, se 
destacaram por suas forças eco-
nômica e política”, lamentou, ao 
lembrar que, para contornar a 
situação e ganhar força para 
enfrentar as difi culdades, os go-
vernadores estão se unindo, por 
meio de consórcios de estados.

“Ou a gente arruma essa casa 
logo, equilibramos a Federação 
e colocamos a pesquisa cientí-
fi ca, a inovação e a educação 
como a essência do republica-
nismo, da República verdadei-
ra, como conceito de República, 
ou estamos brincando, fazendo 
discursos ocos, vazios, sem 
sentido”, alertou (Ag.Senado).

As comissões de Assuntos 
Econômicos e de Agricultura do 
Senado fazem reunião conjunta 
na quarta-feira (4), para votar o 
relatório favorável do senador 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) ao 
projeto que cria um novo marco 
regulatório para a aquisição de 
terras e imóveis rurais por pes-
soas e empresas estrangeiras. 
O autor da proposta, senador 
Irajá (PSD-TO), acredita que 
a aprovação da matéria deve 
atrair R$ 50 bilhões por ano 
em investimentos estrangeiros 
para o agronegócio brasileiro. 

Para ele, a aprovação do projeto 
vai incentivar a geração de empre-
go e a industrialização do agrone-
gócio. Em seu relatório, Rodrigo 
afi rma que o capital estrangeiro 
será determinante para o sucesso 
dos empreendimentos rurais de 
grande escala. Os investidores 
serão atraídos por terras férteis, 
água e tecnologias já existentes à 
disposição do agronegócio brasi-
leiro. Pacheco lembra ainda que 
outros países de grande extensão 
territorial, como a Rússia, têm 
estimulado a compra de terras 
por estrangeiros.

A aprovação deve atrair R$ 50 bilhões por ano

em investimentos estrangeiros.

Câmara pode votar na 
terça novo marco legal 
do saneamento

O Plenário da Câmara aprovou 
o regime de urgência para o novo 
marco regulatório do saneamento 
básico. O relator da proposta, 
deputado Geninho Zuliani (DEM-
-SP), espera que o texto seja 
aprovado na próxima terça-feira 
(3), mas a medida não tem acordo 
entre os líderes e deverá sofrer 
resistência. O tema já foi objeto 
de MP que perderam a vigência 
sem votação em razão da falta 
de acordo.

O ponto principal do projeto é 
estabelecer prazo para licitação 
obrigatória dos serviços de sanea-
mento, em que empresas privadas 
e estatais competirão. Hoje, os 
prefeitos e governadores podem 
optar pela licitação ou por fi rmar 
termos de parceria direto com 
as empresas estatais. As estatais 
poderão renovar o termo, mas no-
vos contratos de programa serão 
proibidos após a publicação da lei.

Zuliani disse que a intenção 
é dar segurança jurídica para o 
investimento privado. “Falta di-
nheiro na saúde, na educação, e 
precisamos de R$ 600 bilhões de 
investimento em saneamento bá-
sico”, afi rmou. “Temos que trazer 
dinheiro de fora, dos fundos inter-
nacionais, e dos fundos nacionais. 
E, para atrair esse investimento, 
precisamos ter segurança jurídica, 
uma boa regulação”, emendou.

Para o deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA), a universalização do 
saneamento básico depende de 
investimentos privados. “São 100 
milhões de brasileiros que não 
têm o esgoto de suas casas tra-
tado. Eles convivem diariamente 
com o esgoto no fundo da sua 
casa, no seu quintal, contraindo 
determinados tipos de doença, 
encarecendo a saúde pública”, 
ressaltou (Ag.Câmara).
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Congresso se reúne na terça para 
votar vetos e créditos extras

O Congresso Nacional volta a se reunir na terça-feira (3), para concluir a votação de dois vetos do 
presidente da República a matérias aprovadas pelo Legislativo

adequação de um trecho da BR-
343 entre Teresina e Parnaíba, 
no Piauí.

Os outros projetos bene-
ficiam órgãos dos Poderes 
Executivo e Judiciário e do 

Ministério Público, além das 
estatais Companhia Docas do 
Espírito Santo, de São Paulo, 
Infraero, Empresa Gerencial 
de Projetos Navais, Itaguaçu 
da Bahia Energias Renováveis. 

A intenção do presidente do 
Senado e do Congresso, Davi 
Alcolumbre, é votar toda a 
pauta para abrir caminho para 
a aprovação do Orçamento para 
2020 (Ag.Senado).

Davi destaca reformas ao falar a 
empresários brasileiros nos EUA

tiva da empresa é a geração de 
mais de 100 mil empregos dire-
tos em toda a cadeia produtiva. 
“As mudanças que o Parlamen-
to fez e está fazendo na área 
econômica foram essenciais 
para garantir segurança jurídi-
ca. Confi amos na recuperação 
do setor e na estabilidade do 
país”, disse Mizoguchi.

A Honda atua no Brasil des-
de 1971. Em 1976, a empresa 
japonesa inaugurou a fábrica 
de motos, em Manaus. Desde 
então, a unidade produziu mais 
de 23 milhões de motos, além 

de quadriciclos e motores 
estacionários. 

Além da Previdência, Davi ci-
tou outras reformas estruturan-
tes da agenda econômica, como 
a tributária e a administrativa, e 
ainda a PEC Paralela, proposta 
já aprovada no Senado que per-
mitirá aos estados, municípios 
e DF implantar as novas regras 
previdenciárias. “Seguiremos 
trabalhando nas reformas, com 
o intuito de criar um ambiente 
favorável à prosperidade econô-
mica e à inclusão social”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Em votação o projeto que facilita 
venda de terras a estrangeiros

O projeto estava pronto para 
a votação na última quarta-feira 
(27), mas recebeu voto em se-
parado pela rejeição do senador 
Jaques Wagner (PT-BA), e, du-
rante a discussão, os senadores 
concordaram em aprimorar o 
relatório. Wagner argumentou 
que o cumprimento da função 
social da propriedade pelos es-
trangeiros que adquiram terra 
no Brasil, embora seja premissa 
indispensável, é insufi ciente 
para garantir a segurança ali-
mentar e a soberania territorial 

do país.
O relator afi rmou que estu-

dou muito o projeto e disse 
que a terra, diferentemente 
de outros recursos naturais, 
como minérios e petróleo, fi cará 
sempre no Brasil e estará sub-
metida a institutos de direito 
que corrigirão seu mau uso. 
Wagner salientou que não é 
contra a aquisição de terras por 
estrangeiros, mas que é preciso 
vincular essa venda a critérios 
que possam desenvolver o país 
(Ag.Senado).

Internautas são contra 
taxação da cesta básica

mente na renda disponível dos 
trabalhadores, o que valorizará, 
ainda que indiretamente, o 
salário mínimo”, defendeu ao 
apresentar a proposta.

Além disso, o senador ressalta 
que a saúde está diretamente 
relacionada com o uso de 
produtos de higiene e com a 
alimentação adequada. As-
sim, ao diminuir os tributos o 
governo estaria também dimi-
nuindo despesas com hospitais 
e medicamentos. A proposta 
encontra-se na CCJ do Senado, 
onde aguarda a designação de 
um relator (Ag.Senado).

A burocracia como ‘principal entrave’ à inovação
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Empresa amiga da Justiça

Os números 

apresentados pelo CNJ 

são assustadores e 

passam despercebidos 

inclusive pelos 

operadores do direito.

Ao mesmo tempo que 
se discute, muitas 
vezes sem o aprofun-

damento e conhecimento 
necessário, sobre lawtechs, 
ODR (Online Dispute Reso-
lution) - meios alternativos 
de solução de conflitos atra-
vés da internet, e sobre o 
futuro do mundo jurídico, um 
excelente programa iniciado 
pelo TJ-SP acabou passando 
despercebido por empresas e 
departamentos jurídicos nos 
últimos anos.

O Programa “Empresa 
amiga da Justiça” surgiu para 
fomentar diretrizes forneci-
das pelo Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ  como polí-
tica pública que oferece uma 
opção à excessiva judiciali-
zação dos conflitos em nossa 
sociedade , principalmente 
aqueles envolvendo relações 
de consumo. 

Com a adesão voluntária 
ao programa, a empresa as-
sinará termo fornecido pelo 
próprio TJ-SP, com duração 
mínima de dois anos, em que 
assumirá o compromisso de 
aumentar o número de acor-
dos relacionados aos temas 
já judicializados.

Caso, eventualmente, a 
empresa não possua muitos 
processos, as metas estarão 
relacionadas à adoção ou 
implementação de novos 
projetos que utilizem méto-
dos de autocomposição para 
auxiliar ainda mais na redu-
ção do número de conflitos 
perante o Judiciário.

Para que a empresa, por-
tanto, possa ser considerada 
efetivamente uma amiga da 
Justiça, esta precisará não 
apenas aderir ao programa, 
mas também permitir que 
o TJSP monitore semes-
tralmente o volume das 
mediações e conciliações 
realizadas através do envio 
do “Relatórios de Ações” 
contendo uma descrição exa-
ta das atividades que foram 
desenvolvidas para atingir a 
meta pactuada, quando da 
sua adesão ao programa.

Em contrapartida, as em-
presas que aderem ao pro-

grama recebem um selo “Par-

ceira do Programa Empresa 

Amiga da Justiça” que poderá 

ser usado em campanhas 

publicitárias, informes aos 

acionistas e publicações em 

geral. Certamente um dife-

rencial de marcado frente aos 

consumidores. Adicional-

mente, para as que cumprem 

as metas, o TJ-SP realizar um 

evento anual para entrega de 

certificados.

Os números apresentados 

pelo CNJ são assustadores 

e passam despercebidos in-

clusive pelos operadores do 

direito. Atualmente, o Judici-

ário tem 1 processo ajuizado 

para cada 2,6 cidadãos e um 

percentual baixíssimo de 

acordos que beira apenas 

12,3% dos casos, destacando 

que a Justiça do Trabalho, 

notadamente conhecida pelo 

volume de acordos, auxilia 

na “potencialização” deste 

percentual. 

Em outras palavras, o 

cenário é ainda pior. Nesse 

sentido, alinhado não apenas 

com a legislação vigente e 

com uma visão corporativa 

mais moderna, que não vê o 

departamento jurídico como 

custo, mas sim como parte 

integrante estratégica do 

business da empresa.

É interessante que as 

empresas e departamentos 

jurídicos avancem com os 

projetos de conciliação que 

visam à redução da exces-

siva judicialização, sendo o 

programa “Empresa amiga 

da Justiça” um excelente 

começo para as empresas 

que atuam no Estado de São 

Paulo. 

(*) - Sócia fundadora do FF 
Advogados, esponsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário e família 
(elisa.fi gueiredo@ffl  aw.com.br).

(**) - Advogado do FF Advogados 
responsável pelas áreas de 

Contencioso cível, arbitragem e 
imobiliário (bruno.maglione@ffl  aw.

com.br).

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Bruno Maglione (**)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/11 a 02/12 de 2019 Página 5
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ENCERRAMENTO DA EMPRESA
Como proceder com funcionário afastado por doença no caso de 
encerramento da empresa? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER PARA CALCULAR AS FÉRIAS DO FUNCIO-
NÁRIO INTERMITENTE?

A legislação é omissa quanto ao tratamento de férias para o inter-
mitente. Assim, entende-se que as férias serão gozadas por 30 dias 
corridos, sendo possível o fracionamento conforme artigo 134 § 1º 
da CLT, desde que pela empresa solicitado e pelo trabalhador aceito, 
observado o período mínimo.

CONCESSÃO DE FÉRIAS
Empresa que tem carga horária de segunda à sexta de 8h/diárias, 40h 
semanais, não trabalha no sábado, o início das férias poderá ser contado 
a partir da quinta ou deverá ser na quarta? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATOU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Empresa contatou serviço de manutenção duas vezes por semana, 
entretanto recebe o serviço sempre pelo mesmo técnico, pode criar vín-
culo empregatício? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO NO CARGO DE GERENTE COM CARGO DE CONFIANÇA, 
DEVE RECEBER PELOS DOMINGOS E FERIADOS TRABALHADOS?

Sim, haverá o direito a percepção dos RSR e feriados para gerentes regi-
dos pelo artigo 62 da CLT, vez que o trabalho em feriado não faz parte 
do capítulo de jornada de trabalho previsto a partir do artigo 57 da CLT.

QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA
Qual quantidade de profissionais de saúde e segurança a empresa 
acima de 501 até 1000 empregados grau risco 3 precisa apresentar, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007843-16.2016.8.26.0009. O 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila Pudente, Estado de São Paulo, Dr. 
Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCEL ALEXANDRE 
DE SOUZA, CPF. 309.488.898-45, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
Cível por parte de Circulo dos Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente - Colégio João XXIII, 
alegando em síntese: objetiva a condenação do réu ao pagamento de R$ 8.788,35 (Julho/2016), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente ás 
mensalidades do ano de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108932-
03.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ 
GABRIEL MOYSÉS FILHO (CPF 285.519.628-09) que CONDOMÍNIO EDIFICIO PALAIS 
ROYAL, lhe ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$20.460,44 (Set/2016), 
oriundos de Taxas Condominiais e Fundo de Reserva inadimplidas, do Apartamento nº 113, 
localizado no 11º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua 
Vitoantonio Del Vecchio, nº 534, Subdistrito Mooca. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 
dias embargue, ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja 
feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013297-
97.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL 
URENHA JÚNIOR, CPF. 065.748.058-48, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social 
Região Adm. Paulistana, para cobrança de R$ 19.427,10 (Dez/2018), decorrentes das 
mensalidades vencidas nos meses de Fevereiro a Dezembro de 2017, oriundas dos Contratos de 
Prestação de Serviços Educacionais firmados entre as partes. Encontrando-se o requerido em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de 
confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador(a) especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Marcelo Canquerino/Jornal da USP

Um estudo liderado por 
João Gustavo Claudino, 
pesquisador da Escola 

de Educação Física e Esporte 
da USP, identifi cou quais eram 
os esportes coletivos que mais 
tinham aplicação de IA para 
prevenir lesões e melhorar a 
performance e quais as técnicas 
dessa tecnologia eram as mais 
recorrentes. 

Os principais resultados 
apontaram para a prevalência 
do futebol e do basquete, com 
maior frequência das técnicas 
de redes neurais artifi ciais e 
de árvore de decisão, respec-
tivamente. De acordo com 
Claudino, as redes neurais 
artifi ciais “são um modelo com-
putacional baseado na estrutu-
ra e funcionamento das redes 
neurais biológicas”. Já a árvore 
de decisão “é um modelo de 
suporte que se baseia em uma 
sequência gráfi ca para buscar 
um resultado fi nal de acordo 
com as possibilidades de cada 
contexto”. 

Outro resultado destacado 
pelo pesquisador diz respeito 
à quantidade de homens e 
mulheres que participaram dos 
estudos. Dos 6.456 participan-
tes, 97% eram homens e apenas 
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Futebol e basquete usam 
Inteligência Artifi cial para evitar 
lesão e melhorar performance

A Inteligência Artifi cial (IA) apresenta, cada vez mais, uma vasta aplicação em atividades humanas, 
como por exemplo no esporte

Futebol e basquete são os esportes coletivos com mais aplicações de inteligência artifi cial.

3% mulheres. “São dados que 
evidenciam essa diferença que 
existe no esporte profi ssional”, 
salienta. 

Claudino conta que o estudo 
foi desenvolvido a partir de uma 
revisão sistemática, ou seja, a 
busca na literatura científi ca 
por todos os artigos que trata-
vam do uso de Inteligência Arti-
fi cial no rendimento esportivo e 
para previsão de risco de lesão. 

“Nos baseamos em três bases 
de dados que são referências na 
área: PubMed, Web of Science 

e Scopus. Então verifi camos 
todos os artigos disponíveis de 
até cinco anos relacionados à 
aplicação de IA no esporte. Ao 
fi nal do processo tivemos mais 
de 3 mil artigos. Desses artigos, 
alguns critérios foram aplicados 
e restaram 58”, explica. 

Os critérios utilizados eram 
diferentes em cada etapa da 
seleção. Na primeira, os artigos 
duplicados, que não estavam 
em inglês e que não tiveram um 
processo de revisão por pares 
foram excluídos. Já na segunda 
etapa, os trabalhos removidos 
foram aqueles que não eram 
referentes a esportes coletivos 
e em que os atletas não eram 
de nível competitivo. 

Por último, foi realizada uma 
análise de qualidade dos artigos 
e só passaram para seleção fi nal 
aqueles que tinham uma descri-
ção detalhada dos algoritmos ou 
técnicas de IA usadas. A partir 
da análise dos 58 artigos selecio-
nados, constatou-se que as duas 
técnicas mais recorrentes tanto 
para prevenção de risco de lesão 
como para melhoria de perfor-

mance foram as de redes neurais 
artifi ciais e de árvore de decisão.

Já com relação aos esportes 
coletivos, o futebol foi o mais 
incidente para risco de lesão e 
o basquete, para performance. 
Os estudos sobre Inteligência 
Artifi cial foram iniciados há 
décadas, mas foi o contexto 
atual de desenvolvimento tec-
nológico que permitiu seu de-
senvolvimento e protagonismo. 
Claudino explica que muitas 
das técnicas encontradas na 
revisão bibliográfi ca já eram 
utilizadas há séculos.

“O que muda é a quantida-
de de dados que temos hoje, 
chamada de big data. Não só 
a quantidade, mas também 
a variedade, velocidade de 
processamento dos dados e a 
confi abilidade permitem que 
essas técnicas de IA alcancem 
cada vez mais níveis de confi abi-
lidade, acurácia e performance 
elevados”, fi naliza. 
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Redes neurais artifi ciais e de árvore de decisão são técnicas 

mais recorrentes em esportes coletivos.

Agendada para esta semana, 
a cúpula do Mercado Comum do 
Sul (Mercosul), bloco comercial 
que reúne países da América 
Latina e visa consolidar po-
líticas econômicas e sociais 
comuns a seus membros e 
parceiros, trará atualizações em 
acordos e na própria estrutura 
do bloco. Segundo o secretário 
de Negociações Regionais do 
Itamaraty, Pedro Miguel da 
Costa e Silva, o Brasil apresen-
tará no encontro pautas para 
ampliar a liberdade entre os 
parceiros econômicos. 

“Traremos um refl exo exter-
no do que é a agenda interna 
brasileira: aumento de competi-
tividade, abertura da economia, 
facilitação de negócios, redução 
de barreiras econômicas. É uma 
agenda que facilita a vida das 
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Itamaraty e os acordos que serão discutidos no Mercosul
pessoas: diminui a burocracia 
e aumenta a cooperação”, disse 
o embaixador.

A reunião, que será em Bento 
Gonçalves, ocorre em meio 
a mudanças nos governos de 
alguns dos países-membros 
do bloco. Maurício Macri, que 
permanece na Presidência da 
Argentina até 10 de dezem-
bro, confi rmou presença. O 
presidente do Paraguai, Mario 
Abdo, também fará parte da 
mesa. O Uruguai enviará a vice
-presidente, Lúcia Topolansky, 
e o Chile e a Guiana serão re-
presentados por autoridades 
diplomáticas.

Sobre uma possível resis-
tência do novo governo da Ar-
gentina ao modelo de negócios 
do bloco, Pedro Miguel disse 
que não houve nenhum sinal 

Reunião será nesta semana na cidade gaúcha de

Bento Gonçalves.

concreto de atrito, e minimi-
zou a questão. A Bolívia, que 
passa por uma crise política, 
terá um representante à mesa. 

Juan Guaidó, reconhecido 
pelo Brasil como presidente 
da Venezuela, também não foi 
convidado (ABr).

Pesquisas realizadas pelo 
FGV/IBRE nos últimos anos 
aponta que os resultados 
da Black Friday refletem 
não apenas uma antecipação 
das vendas natalinas mas 
um acréscimo de vendas ao 
último bimestre. De acordo 
com a coordenadora das 
Sondagens do FGV IBRE, 
Viviane Seda Bittencourt, é 
possível notar que, após um 
período de desconfi ança, o 
evento consolidou-se de vez 
no calendário do comércio. 
“Em comparação a 2018, al-

O comportamento do consumidores no Black Friday
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certa acomodação, mas em 
relação a 2017 todos registram 
aumento da proporção de em-
presas aderindo ao evento de 
descontos, exceto o setor de 
material para construção. Os 
destaques continuam sendo os 
segmentos de tecidos, vestu-
ário e calçados e de móveis e 
eletrodomésticos. Este último 
com aumento crescente no 
percentual de participação, 
chegando ao recorde de 
81,9%”, destaca Viviane Seda 
Bittencourt (AI/FGV).

Em comparação a 2018, alguns segmentos mostraram certa 

acomodação,
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As ações de marketing 

de uma empresa podem 

trazer lucros, mas 

também podem ser um 

investimento que não 

tem o efeito esperado.

Ao longo dos anos, o tra-
balho como coach em-
presarial me permitiu 

perceber que de 100 clientes 
que nos procuram, 99 têm o 
mesmo objetivo: implementar 
estratégias comerciais que fun-
cionem e que os ajudem a ven-
der mais. O discurso acontece 
de forma sistemática: “coach, 
precisamos da sua ajuda. Não 
temos tido sucesso com nossas 
campanhas de marketing”. 

Ou então: “nossa publicidade 
não gera resultados, somente 
mais gastos e custos”. E ainda 
“não temos orçamento de uma 
grande empresa e, por isso, 
cortamos todas as despesas 
com publicidade”. É equivo-
cado comparar pequenas com 
grandes empresas. 

As multinacionais investem 
muito dinheiro em marketing, 
algumas destinam mais de 20% 
das vendas líquidas de um de-
terminado produto em diferen-
tes campanhas, veiculadas em 
comerciais de televisão, rádio, 
redes sociais, pontos de venda 
etc. com objetivos claros de 
construção de marca, introdu-
ção de novos produtos, geração 
de demanda, entre outros. 

A realidade da maioria dos 
donos de negócio de pequenas 
e médias empresas é bem dife-
rente: gerenciam orçamentos 
reduzidos para suas campa-
nhas e cada centavo investido 
realmente PRECISA retornar 
em vendas adicionais. Não há 
muito espaço para erros. 

No mês passado, minha equi-
pe de marketing fez uma análi-
se criteriosa de 100 materiais 
de publicidade, de pequenas e 
médias empresas, veiculadas 
em importantes jornais e revis-
tas locais, e constatamos que 
35% comunicavam somente o 
logo e telefone, sem diferen-
ciação do serviço ou produto 
oferecido; 37% forneciam 
informações pouco claras e/
ou apresentavam problemas de 

diagramação; 3% dos anúncios 
veiculados continham erros de 
gramática ou concordância, 
e somente 25% veiculavam 
anúncios efetivos com comu-
nicação e diferenciação clara. 

Esses dados demonstram 
que a maioria dos anúncios 
analisados comunicava coisas 
básicas, e apenas 1 em cada 4 
conseguiu comunicar de forma 
clara o que a empresa oferecia, 
despertando a vontade de 
consumir seus produtos ou 
serviços. Ou seja, para 75% 
dessas empresas, essas pu-
blicidades terão um retorno 
bem abaixo do que esperam, e, 
certamente, o marketing será 
um gasto e não investimento. 

A empresa que não cresce, 
cedo ou tarde, morre. Infe-
lizmente é assim. Os consu-
midores irão te esquecer e a 
concorrência te engolir. Se você 
quer crescer, a sua marca tem 
que aparecer por meio de uma 
comunicação clara sobre o seu 
ponto de diferenciação, você 
precisa entregar o que promete, 
e os consumidores precisam te 
conhecer. Para que isso acon-
teça, o marketing é essencial. 

Por isso, antes de começar 
qualquer campanha de marke-
ting e concluir de forma equi-
vocada que é um gasto, pense 
em 6 pontos fundamentais: 

1. Qual o meu objetivo? 
2. Que público eu quero 

alcançar? 
3. Em quais veículos vou 

comunicar? 
4. O que é que eu vou co-

municar? 
5. Que tipo de campanha vou 

necessitar? 
6. Como vou medir o retorno 

das campanhas? 

O marketing bem planejado 
e bem executado é um inves-
timento que lhe trará mais 
clientes e vendas. Contudo, é 
necessário planejamento, es-
tratégias corretas e excelência 
na execução. O apoio de um 
especialista pode te ajudar. 

(*) - Empresário, investidor-anjo em 
startups e Coach de Negócios. Tem 
mais de 20 anos de experiência em 
multinacionais no Brasil e Exterior 
(alvarooliveira@actioncoach.com).

Alvaro Oliveira (*)

Marketing: investimento ou 
um gasto empresarial?

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

Paula Valéria Andrade – Algaroba –  Autora 
e artista multifacetada, surpreende os leitores, 
seguidores e amigos, a cada lançamento, seja em 
livro, dramaturgia, literatura infantil, etc... Em 
tons de quase crítica social,  trouxe ao mundo 

essa obra com poemas ácidos, profundos, dotando-a com 
perfi l existencialista. Deve ser lido com muita atenção. 
Para poucos. Leva o leitor à refl exão.

A Pandemia da Invisibilidade 
do Ser

Maria Fernanda Elias Maglio – Patuá 
– Uma seleção de contos que fl uíram de uma 
personalidade circunspecta, que a tudo obser-
va, inquirindo. Uma estreia em grande estilo. 
Maria, permeia âmbitos sociais com muita 
desenvoltura, típica de veterana. O conto que 

dá título à obra é fascinante. Quem outros venham, ra-
pidamente. Entretenimento garantido.

Enfi m, Imperatriz

Silvia Marques – Autografi a –  O suicídio 
é um ato corajoso ou covarde? Essa ques-
tão, sempre sem uma resposta convincente, 
dada sua polaridade, perpassa há séculos a 

humanidade. Para a autora, mestre em comunicação e 
psicanalista, não se trata de pecado ou queda moral, e 
sim, um desperdício. Creio que cravou fundo uma lança 
especial bem ao centro dessa discussão . Uma obra para 
ler atentamente. Levará o leitor à profunda refl exão. 

Apagando as Luzes do Palco: 
Refl exões sobre o suicídio na 
pós-modernidade

Silas Corrêa Leite – Sendas – Da primeira 
“orelha” à contracapa , nota-se de maneira 
indelével o talento literário desse ins.....pirado 
intelectual. Dono de uma profundidade e verve 
impares , em cada linha dos seus espirituosos 

haicais,  surpreende o desavisado leitor com suas inteli-
gentes “pegadinhas”, que retratam sua inquieta e irrepre-
ensível personalidade, calcada por agruras indizíveis, que 
forjaram-lhe uma têmpera eclética, para nosso deleite. 
Humor com ótima qualidade do início ao término.

Ilumideias

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 Moisés Rabinovici – 11 Editora – Um ho-
mem dotado de um “faro” bastante aguçado 
para o furo jornalístico, custasse o que fosse. 
Porque não, alguma sorte, afi nal faz parte da 
vibe funcional. Seus relatos, sempre escritos 

com muita pele e sensibilidade à fl or da própria, dão-lhe 
características inigualáveis, tornando-o verdadeiro ícone 
de uma profi ssão, atualmente combalida e aos poucos 
vilipendiada. Moisés com  sua conduta sempre ética e 
imparcial ao transmitir os fatos, mostra aos atuais e tam-
bém aos futuros profi ssionais, que o jornalismo está vivo 
e deverá ser defendido, pois a sociedade dele necessita. 
Deve ser lido por estudantes, professores, interessados 
em história e jornalistas. Sensacional! 

Escritos Com a Pele

A encenação do nasci-
mento de Jesus Cristo 
é bastante comum em 

países católicos, especialmente 
na Itália, berço desse costume. 
O rito surgiu na cidade de Grec-
cio, na região do Lazio, em 1223, 
quando São Francisco de Assis 
representou a natividade em 
um pequeno bosque da região. 
Até hoje, o vilarejo abriga en-
cenações teatrais e “presépios 
vivos” na época do Natal.

No entanto, apesar da tradi-
ção ter nascido no Lazio, é a 
cidade de Nápoles que carrega 
fama mundial por esse costume. 
Essa herança é tão grande que 
a capital da Campânia abriga 
uma rua dedicada a lojas de 
itens para presépios, a via San 
Gregorio Armeno, e trabalha 
para tentar inaugurar futura-
mente um museu permanente 
sobre o tema.

Rosario Bianco, professor da 
Universidade Pegaso e membro 
do Conselho Administrativo do 
Museu Permanente dos Presé-
pios de Nápoles, afi rmou que as 
reproduções são mais que uma 
tradição na cidade e represen-
tam sua arte, história e espiri-
tualidade. “O presépio está em 
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Tradição dos presépios 
movimenta fi nal de ano da Itália
Como manda a tradição, o fi m de ano é a época dos presépios natalinos

Rito surgiu no país em 1223 e hoje é realizado de norte a sul. 

Nápoles assim como Nápoles 
está no presépio”, destacou. 
As encenações napolitanas 
atraem milhares de turistas ao 
longo do ano, principalmente na 
via San Gregorio Armeno, que 
vive clima de Natal de janeiro 
a dezembro.

Todos os anos, artesãos 
napolitanos criam fi guras em 
homenagem a personalidades 
importantes, como políticos, 
músicos e esportistas, e as co-
locam nos presépios da cidade.

“É curioso como esses 
personagens estão ao lado 

de pastores ou fi guras histó-
ricas e lendárias. Acho que 
é uma maneira de a cidade 
homenagear fi guras que têm 
um significado importante 
no imaginário coletivo, ou 
expressar aquela veia satírica 
que sempre caracterizou esse 
povo”, contou Bianco.

Mas Nápoles não está sozi-
nha nessa tradição. Na região 
do Piemonte, norte da Itália, 
10 municípios da província 
de Asti, como Albugnano, 
Aramengo e Cocconato, se 
reúnem anualmente para 

organizar uma exposição de 
presépios. Na edição do ano 
passado, o evento atraiu mais 
de 10 mil visitantes, em uma 
época de baixa temporada 
para a região, que costuma 
receber mais turistas no verão 
europeu.

Outra localidade famosa pe-
los presépios é Ossana, no sopé 
da cordilheira das Dolomitas. 
O município é popularmente 
conhecido por ter mais pre-
sépios do que moradores, em 
uma tradição que já dura vários 
séculos. “A tradição está disse-
minada em nossa comunidade 
há séculos. A cidade tem 850 
habitantes, e agora chegamos 
a 1,6 mil presépios”, disse o 
prefeito Luciano Dell’Eva.

Além de Asti, Nápoles e 
Ossana, outras cidades que 
encampam essa tradição são 
Cesenatico, na Emilia-Romag-
na, que monta seu presépio em 
barcos; e Laveno-Mombello, 
na Lombardia, com seu presé-
pio embaixo da água, no qual 
a encenação do nascimento 
de Cristo fi ca dentro do Lago 
Maggiore, mas visível da su-
perfície (Renan Tanandone/
ANSA).

A Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) divulgou um relató-
rio que afi rma que a região 
“subestimou” a desigualdade 
social e econômica e o mal
-estar popular, observado em 
protestos em países como o 
Chile. 

“Por quase uma década, a 
Cepal colocou a igualdade 
como fundamento do desen-
volvimento. Hoje constatamos 
novamente a urgência de 
avançar na construção de Es-
tados de bem-estar baseados 
em direitos e na igualdade, 
que outorguem aos cidadãos 
acesso a sistemas universais 
de proteção social e a bens 
públicos essenciais, como 
saúde, educação de qualidade, 
habitação e transporte”, diz o 
documento.

Alicia Bárcena, secretária
-executiva da Cepal, acres-
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América Latina subestimou desigualdade, diz Cepal
centou que a desigualdade na 
região é “estrutural” e se ba-
seia em uma “matriz produtiva 
altamente heterogênea e em 
uma cultura do privilégio, pa-
lavra-chave para se entender o 
profundo descontentamento” 
popular. Segundo ela, a redu-
ção da pobreza deu origem a 
um extrato médio que sofre 
com a “alta vulnerabilidade” e 
trabalhos precários. “Quando 
medimos a desigualdade, não 
captamos o 1% mais rico, 
então subestimamos a desi-
gualdade na América Latina”, 
ressaltou.

Bárcena ainda declarou 
que a cultura do privilégio 
“naturaliza” a desigualdade 
e a discriminação. De acordo 
com o relatório, 76,8% da po-
pulação da região tem renda 
baixa ou média-baixa. Apesar 
disso, entre 2002 e 2017, a po-
pulação de baixa renda caiu de 

70,9% para 55,9%, enquanto 
o chamado extrato médio (in-
cluindo médio-baixo) saltou 
de 26,9% para 41,1%. Já os 
ricos passaram de 2,2% a 3% 
do total nesse período. Em 

números absolutos, a América 
Latina e o Caribe tinham 185 
milhões de pessoas abaixo 
da linha da pobreza em 2018, 
sendo 66 milhões em pobreza 
extrema. (ANSA)

A cultura do privilégio “naturaliza” a desigualdade e a 

discriminação. 

O brasileiro Lucas Vicente 
conquistou na sexta-feira 
(29) o Campeonato Mundial 
júnior de surfe. Para ficar com 
o título concedido pela Liga 
Mundial de Surfe (WSL, em 
inglês), o brasileiro derrotou 
o norte-americano Kade Mat-
son na final do Taiwan Open 
of Surfing.

Para garantir o título mundial, 
Lucas teve que fazer um aéreo 
incrível na última onda que lhe 
permitiu vencer a disputa por 

Brasileiro é campeão 
mundial júnior de surfe

17,56 a 17.40. Desta forma o 
Brasil permanece no topo da 
competição, após a conquista 
de Mateus Herdy na última 
edição do Mundial.

Entre as mulheres o título 
fi cou com a japonesa Amuro 
Tsuzuki. Ela superou na deci-
são a norte-americana Alyssa 
Spencer por 13,00 a 10,16. Com 
este triunfo, Amuro Tsuzuki 
se tornou a primeira japonesa 
campeã em um evento promo-
vido pela WSL (ABr).

WSL Junior Championships

Lucas Vicente derrotou o norte-americano Kade Matson 

na fi nal do Taiwan Open of Surfi ng.



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171
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PERSPECTIVA DIVINA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
É essencial que nossa vida corresponda à vibração 

energética de nossa alma. Conseguimos isso ao nos 
liberarmos das necessidades e exigências de nosso ego 
e permitindo que nossa vida se desenvolva de acordo 
com o plano divino de nossa alma. À medida que esse 
processo se desdobra em um poderoso despertar, 
curas e liberações acontecem, encorajando-nos a 
rever, avaliar e reexaminar nossos relacionamentos, 
conexões e experiências de vida.

Mudanças impressionantes estão ocorrendo agora 
mudando como você se percebe, seu mundo e seu 
lugar no mundo. Trabalhar conscientemente com as 
necessidades e o propósito de sua alma permitirá 

que nova inspiração e criatividade fl uam. Com esse 
fl uxo, sua consciência naturalmente mudará e se 
expandirá, gerando um novo estado de ser, o que 
permitirá que você expanda poderosamente sua luz 
no mundo. Escolha agora eliminar qualquer resíduo 
não resolvido restante de todos os aspectos da sua 
vida. Permita o impulso energético de sua alma para 
guiá-lo. Use esse tempo para obter novos insights e 
uma nova perspectiva divina que facilitará a cura, o 
crescimento e a evolução.

Muito amor, Kate

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

O IBGE apontou uma 

taxa de sobrevivência 

de 84,8% das empresas 

ativas no Brasil neste 

ano, o que representa 

3,8 milhões delas.

Mas, talvez, antes de 
comemorar devemos 
avaliar melhor outros 

dados do estudo. A taxa de saída 
de empresas (15,7%) foi maior 
do que a de entrada (15,2%), 
resultando em um saldo de ne-
gativo menos 22,9 mil empresas 
no País. A queda foi menor do 
que em 2016, quando o País 
perdeu 71. 077 empresas. Esses 
números, sem dúvida, refl etem 
na geração de empregos e na 
estabilidade econômica do País, 
que carece de equilíbrio. 

A recuperação ainda é muito 
lenta e o atual cenário requer 
muita prudência, mas por outro 
lado a inovação. Muito ainda pre-
cisa ser feito pelos entes públicos, 
mas nós também devemos criar, 
experimentar e utilizar novas for-
mas de alcançar o crescimento 
econômico. Numa sociedade 
com recursos fi nanceiros e na-
turais cada vez mais escassos, 
o empreendedorismo criativo  
pode ser a melhor alternativa 
frente a um inevitável colapso de 
um modelo econômico baseado 
no consumo desenfreado, que 
prioriza a posse em detrimento 
do compartilhamento de bens. 

A atual revolução tecnológica 
vem causando um grande im-
pacto nas relações trabalhistas e 
comerciais, resultado das novas 
formas de consumo e de se em-
preender, baseadas nos concei-
tos de economia compartilhada 
e colaborativa. Essa tendência 
macroeconômica tende a se 
consolidar com a ascensão da 
geração Y, ou millennials (pesso-
as nascidas entre 1980 e 1995), 
que trazem profundas mudanças 
de hábitos, como por exemplo, 
a prioridade às experiências em 
detrimento da propriedade.

Diante do atual cenário de 
crise econômica, que persiste no 
País há quase seis anos, pessoas 
físicas e jurídicas estão apren-
dendo a agregar novos valores 
a bens e serviços, diminuindo a 
necessidade de uso de dinheiro, 
seja por meio da permuta, uso 
fracionado de bens, locação e 

compartilhamento.
UBER, Airbnb, Nubank, Ne-

tfl ix, Rappi, Next_U, Grin são 
marcas globais presentes no 
nosso cotidiano e que traduzem 
bem essa tendência da economia 
compartilhada e colaborativa, 
conceitos que surgem para 
ajudar a atingir um propósito 
maior. Coworkings, lavanderias 
coletivas, serviços de comparti-
lhamento de veículos, serviços 
de permutas multilaterais são 
também exemplos de negócios 
que já fazem sucesso no Brasil e 
tendem a crescer com os novos 
hábitos das futuras gerações. 

Para se ter ideia, a Internacio-
nal Reciprocal Trade Association 
(IRTA), entidade global de redes 
de permuta multilateral, estima 
que o volume anual de negócios 
entre seus associados e os de 
outras redes similares gire em 
torno de US$ 12 a 14 bilhões. 
Tendo como suporte as atuais 
tecnologias digitais, a populari-
zação dos serviços de permutas 
multilaterais ou uso de moedas 
virtuais são também um refl exo 
dessa nova forma de consumir e 
empreender. 

Essas práticas econômicas 
tendem a crescer no Brasil nos 
próximos anos, justamente por 
conta da instabilidade econômica 
que reduziu o poder de compra 
do brasileiro e de investimento 
das empresas. Assim, o tradi-
cional escambo ganha um novo 
formato e agrega uma ativa rede 
de compartilhamento e colabora-
ção, que além de promover a ne-
gociação de serviços e produtos 
sem o uso do dinheiro, também 
serve como vitrine para empre-
sas ou profi ssionais autônomo 
e auxilia no giro de estoque das 
empresas. 

As permutas multilaterais, 
dentro do enorme hall de negó-
cios que podem ser realizados 
sob a perspectiva da economia 
compartilhada, são um bom 
exemplo de como o dinheiro 
e a economia de mercado, tal 
como conhecemos, começa a 
fi car obsoleto dentro de um novo 
modelo global. 

Esse é o espírito da nova 
economia no planeta, mais sus-
tentável e democrática.

(*) - Especialista em gestão empresa-
rial, empreendedorismo, inovação e 

economia compartilhada, é criador de 
startup de permutas multilaterais . 

A nova economia na era 
do compartilhamento

Rafael Barbosa (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ANALOGICO
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HIDRATAÇÃO
TEARLOS
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DEBUTANTE
AOADB
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PEPPARANI

IALAIT
TROPICANA
UDRAIHR

PROCURADOR
AABALA
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Prática in-
centivada
em clubes

do livro
O sinal

que prece-
deu o digi-

tal (TV)
Tratamen-

to para
cabelos
secos

Tem obri-
gação de

Formato
de pistas
de skate

Máquina
usada em
tecelagem

Estado, 
em francês

Artigo
definido

masculino
plural

Oduvaldo
Viana,

radialista
brasileiro

Tecla
acima da

Caps Lock,
no teclado

Álvaro
Dias,

político
brasileiro

Bolsa, 
em inglês

"(?) Pig",
série de
desenho
animado

(?) do
Pássaro,

estádio de
Pequim

Cetáceo
predador 
do tubarão

"(?): A Coi-
sa", filme
de terror
dos EUA

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Membro
do 

Ministério
Público

Fazer
perder a
firmeza

Não dizer
(?) nem
bê: nada 

responder

Entidade
ruralista
(sigla)

Ápices de uma
música de rock

Pano de (?): é usado
na limpeza de pisos

Sufixo de "vinhedo"

Raul (?), poeta
modernista brasileiro

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

Suposta energia cor-
poral que
cerca as
pessoas

Hectolitro
(símbolo)

"Morena
(?) / Eu
quero o

teu sabor",
versos de
sucesso
de Alceu
Valença

Mono-
grama de
"Lucas"

Diz-se de
moça que
está com-
pletando
15 anos

Projeto
Usain Bolt,

atleta
jamaicano

Papel de
envelopes

Constru-
ções como
a Golden
Gate e a
Hercílio

Luz

Mulher 
de rajá
Sereia

folclórica
que seduz 
homens
com seu

canto

Clarão noturno que 
inspira os namorados

Conquista na África
do Sul pós-apartheid

2/it. 3/bag — udr. 4/aura — bopp — état — rani. 5/peppa.
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SAA região da Campânia, na Itá-
lia, lança nesta segunda-feira 
(2) a candidatura do café na-
politano para ser considerado 
Patrimônio Mundial da Unesco. 
A candidatura será anuncia-
da durante uma conferência 
internacional promovida pela 
Campânia, que terá como tema 
“Heranças culturais intangí-
veis, entre ritual e socialidade”.

“Um reconhecimento que 
confi rmaria a singularidade 
e a irreprodutibilidade de 
um produto típico do terri-
tório que é famoso em todo o 
mundo”, afi rmou o vereador 
Francesco Borrelli. Entre os 
promotores da candidatura, 
cujo procedimento começou 
com uma coleta de assinaturas 
no famoso bar Gambrinus, 
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O Natal de 2019 traz no-
vidades com gostinho 
de otimismo para o 

comércio da panificação. 
Pães especiais, sobremesas 
inovadoras e itens de ceia 
aguçam o paladar de qualquer 
um e são aposta certeira para 
a melhor temporada de festas 
dos últimos anos.

Os dados comprovam: no 
país, a expectativa é que o 
Natal, principal data comemo-
rativa do varejo, movimente 
R$ 35,9 bilhões. No setor de 
comércio, 2019 deve trazer a 
maior contratação de tempo-
rários desde 2013, empregan-
do cerca de 91 mil pessoas, 
segundo dados da CNC. Para 
a Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação e 
Confeitaria, a tendência de 
alta geral deve refl etir, tam-
bém, no setor de panifi cação. 

“Apesar do cenário de ins-
tabilidade recente, o setor se 
manteve firme e resiliente. 
Em 2019, contamos com 
baixa na inflação e com a li-
beração dos saques no FGTS 
e no PIS/Pasep. O cenário se 
mostra mais oportuno para o 
crescimento de vendas tam-
bém nas padarias. Estamos 

Padarias preparam melhor 
Natal desde 2016

Os frequentadores assíduos das padarias já devem estar sabendo: este ano, os clássicos panetones e 
rabanadas não serão as únicas estrelas a brilhar no cardápio de fi m de ano

O cenário se mostra mais oportuno para o crescimento de vendas também nas padarias. 

confiantes e estimulando os 
empresários a investirem em 
novidades para o consumidor 
sair satisfeito, com as sacolas 
cheias de delícias fresquinhas 
de fim de ano”, conta José Ba-
tista de Oliveira, presidente 
da Associação.

Nas mais de 70 mil pada-
rias do país, a preparação 
segue a todo vapor. Como 
95% delas são formadas por 
empresas familiares, o Natal 
nas padarias é sinônimo de 
Natal em família. “O espírito 
natalino tem tudo a ver com 

a gente, a panificação é fruto 
do empenho de pais e filhos, 
irmãos, herança de avós. É 
tudo construído e produzido 
junto, por várias mãos. É 
por isso também que o Natal 
sempre nos motiva”, conta 
Batista (AI/ABIP).

Café napolitano é candidato a patrimônio mundial
fi gura Borelli, que também é 
presidente do Observatório 
Regional do Patrimônio Cul-
tural da Campânia.

“O café expresso napolitano 
tem suas próprias peculiari-
dades que o caracterizam e o 
diferenciam de todos os outros 
tipos de café expresso. Nosso 
objetivo é o reconhecimento 
da Unesco como patrimônio 
mundial com base no que já 
aconteceu com a pizza napo-
litana”, explicou Borrelli. Em 
2017, a “Arte dos Pizzaiolos 
Napolitanos” foi escolhida 
como novo Patrimônio Ima-
terial da Humanidade. Foi a 
primeira vez na história que 
a arte de fazer um alimento 
virou um patrimônio mundial 
(ANSA)O café expresso napolitano tem suas próprias peculiaridades. 

A Itália deu na última quinta-
feira (28) o primeiro passo para 
reverter - ao menos em parte 
- uma regra que não considera 
absorventes femininos como itens 
de primeira necessidade e faz com 
que eles paguem mais impostos 
do que produtos como cerveja, 
chocolate, folhetos eleitorais e 
selos de coleção.

Atualmente, o Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) contra absor-
ventes é de 22%, a maior alíquota 
cobrada na Itália, mas o governo 
chegou a um acordo para reduzir 
essa cifra para 5%, porém apenas 
no caso de produtos biodegradáveis. 
A medida será inserida no Decreto 
Fiscal, projeto do governo para 
reformular parcialmente o sistema 
tributário do país. 

“É um primeiro sinal de atenção 
para milhões de jovens e mulheres 
no Decreto Fiscal, no qual trabalha-
mos muito com as deputadas”, disse 
no Twitter o ministro da Economia 
da Itália, Roberto Gualtieri. Já sua 
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Itália dá 1º passo para reduzir imposto de absorventes

Manifestação contra a violência à mulher em Roma, em 23 de novembro.

vice, Laura Castelli, afi rmou que a 
medida é um “sinal civilizatório e 
com uma visão ‘verde’”. 

Nos últimos anos, diversas ten-
tativas de reduzir o imposto sobre 
absorventes foram barradas no 
Parlamento italiano, que tem dois 

terços de seus assentos nas mãos 
de homens. O Decreto Fiscal deve 
ser apresentado pelo governo nas 
próximas semanas e entrará em 
vigor imediatamente, mas o Parla-
mento terá até 60 dias para validá-lo 
(ANSA).
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Especial

Portal Brasil Empresarial

(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

Sara Marques (*) 

Sim, o mundo mudou. E muda a cada mi-
nuto. O cenário que vivenciamos hoje é 

bem diferente daquele que presenciávamos 
há cinco, dez, 15 ou 30 anos. 

O comportamento, as prioridades e os ob-
jetivos são outros. Se antes os profi ssionais 
começavam a trabalhar em uma empresa 
bem novos e permaneciam nela até se apo-
sentarem, hoje, trata-se de um fato raro. Se 
antes a meta era conseguir comprar uma 
casa própria, hoje, muitos se debruçam em 
cálculos para saber se, de fato, vale a pena 
imobilizar tanto capital. 

Se antes os benefícios fi nanceiros ofereci-
dos pelas empresas eram os grandes motiva-
dores para o engajamento de um time, hoje, 
a preocupação é encontrar uma companhia 
com um propósito que esteja alinhado com 
os seus valores. Se antes as pessoas se orgu-
lhavam de trabalhar em uma empresa sólida 
e tradicional, hoje, um dos grandes sonhos 
de consumo é ingressar em uma startup que 
proponha algo realmente disruptivo. 

Tamanha mudança comportamental afeta 
todos os negócios, de diferentes formas. Para 
alguns segmentos, as adaptações são mais 
simples e rápidas. Para outros, mais difíceis 
e lentas. No entanto, é preciso começar a 
pensar nestas novas gerações. A grande 
pergunta no mundo corporativo é: como 
engajar ou oferecer algo que realmente seja 
um diferencial e ajude a envolver cada vez 
mais os colaboradores?

Os fundos de pensão, há muitos anos, ti-
nham papel de destaque nesta resposta. Era 
realmente um grande diferencial começar a 
trabalhar em uma empresa que oferecesse 

um fundo de previdência complementar aos 
trabalhadores. As políticas de investimento e 
resgate sempre tiveram como foco principal 
ajudar a reter os talentos e incentivar os 
colaboradores a permaneceram na empresa 
até a aposentadoria. Porém, se hoje o colabo-
rador valoriza a diversidade e a experiência 
de trabalhar em diferentes empresas, como 
fazer de um fundo de pensão um estímulo ou 
um diferencial?

Na minha avaliação, a resposta é oferecer, 
de fato, um benefício sem esperar algo em 
troca. Ou seja, é preciso que os fundos se 
adequem a essa nova geração, oferecendo 
o que eles realmente buscam: mobilidade, 
segurança, propósito e ganhos fi nanceiros. 
Muitos fundos de pensão possuem políticas 
bastante rígidas, difi cultando e, às vezes, até 
penalizando aqueles que querem alguma mu-
dança. Se, no passado, estas regras ajudavam 
a reter os participantes, para a nova geração, 
exercem exatamente o efeito contrário. 

Em linhas gerais, os fundos de pensão pre-
cisam se desapegar dos recursos investidos. 
No caso de fundos que possuem a chamada 
contrapartida, ou seja, para cada real aplicado 
pelo contribuinte, a empresa aplica um valor 
equivalente, é comum vermos prazos longos 
de permanência para que o participante tenha 
direito a esses recursos. Em situações como 
esta, as regras podem acabar com o benefi cio. 

Além de trocar de emprego antes de cinco 
anos, se o profi ssional não puder contar com 
os recursos investidos pela empresa, ele po-
derá ter um retorno menor do que em outros 
tipos de aplicação. Os descontos por conta de 
resgates antecipados, em muitos casos, fazem 
com que o participante perca a vantagem de 
aplicar em um fundo de pensão e, o invés de 
motivado, sinta-se enganado.

É preciso considerar que, hoje, as pessoas 
possuem uma visão muito mais ampla sobre 
investimentos. As novas gerações nasceram 
em um contexto de estabilidade econômica, 
diversidade de aplicações fi nanceiras e bancos 
digitais. O acesso à informação é algo indes-
critível e que facilita a tomada de decisão. 
Os fundos precisam se adequar a este novo 
participante. É preciso permitir a mobilidade 
que ele deseja. Além disso, deve-se oferecer 
perfi s diferentes de investimentos. 

O participante precisa de opções para 
avaliar se quer ou não investir no fundo de 
pensão. E o fundo precisa ter carteiras arro-
jadas, moderadas e conservadoras. O novo 
participante também é digital. As informações 
sobre a alocação da carteira, os rendimentos e 
os saldos precisam estar disponíveis na palma 
de sua mão. Em outras palavras, fundos de 
pensão também é investimento e precisa de 
aplicativo. 

Um benefício real que pode ganhar a sim-
patia das novas gerações é agregar educação 
fi nanceira aos fundos de pensão. Para ser de 
fato um benefi cio, os participantes precisam 
saber que a empresa, de fato, está preocupada 
em como será a vida deles após a aposentado-
ria. E isso signifi ca investimento em educação, 
possibilidades e assistência. 

Se os jovens buscam propósito e são estes 
jovens que garantirão a perpetuidade dos 
fundos de pensão, está na hora de os gestores 
alinharem as suas políticas ao seu principal 
objetivo: investir em um futuro melhor para 
todos os seus participantes. 

(*) - Formada em Ciências Atuariais pela PUC, é 
sócia da Luz Soluções Financeiras e diretora da 

área de Previdência.

A necessária adequação dos planos 
de benefícios às novas gerações

A expectativa de vida de uma pessoa 
nascida no Brasil registrou em 2018 
um aumento de três meses e 4 dias 
em relação ao ano anterior e passou 
a ser, em média, 76,3 anos

A expectativa para os homens subiu de 72,5 anos em 
2017 para 72,8 anos em 2018. Já as mulheres saíram 
de 79,6 para 79,9 anos. Os dados fazem parte da Tá-

bua Completa de Mortalidade para o Brasil – 2018, divulgada 
quinta (28) pelo IBGE. 

A pesquisa apresenta as expectativas de vida às idades exatas 
até os 80 anos e são usadas como um dos parâmetros para de-
terminar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias 
do Regime Geral de Previdência Social. A probabilidade de um 
recém-nascido do sexo masculino não completar o primeiro 
ano de vida, em 2018, era de 13,3 a cada mil nascimentos. 
Para as recém-nascidas, 11,4 meninas não completarariam o 
primeiro ano de vida.

A mortalidade de crianças menores de cinco anos de idade 
teve queda de 14,9 por mil em 2017, para 14,4 por mil em 
2018. A pesquisa indica que entre as crianças que faleceram 
antes de completar os 5 anos de idade, 85,5% teriam a chance 
de morrer no primeiro ano de vida e 14,5% de vir a falecer 
entre 1 e 4 anos de idade. Santa Catarina, foi o estado com 
a maior expectativa de vida (79,7 anos) e o Maranhão com a 
menor (71,1 anos). 

Em relação a pessoas já idosas, com 65 anos em 2018, a 
expectativa de vida dos habitantes do Espírito Santo era a 
maior. É esperado que cheguem aos 85,4 anos (20,4 anos a 
mais), bem acima de Rondônia, onde a expectativa de vida é 
de mais 16,1 anos. 

Expectativa de vida do brasileiro aumenta 
mais de três meses e chega a 76,3 anos

A edição da Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil 
– 2018 inclui ainda comparações com 1940. No período, a 
mortalidade infantil teve declínio de 91,6%, saindo de 146,6 
por mil para 12,4 por mil. “As crianças na faixa etária de 0 
a 5 anos são muito sensíveis às condições sanitárias, que no 
passado eram extremamente precárias. Nesses quase 80 anos 
também houve avanço na expectativa de vida de quem nascia 
no Brasil. O aumento foi de 30,8 anos, chegando a 76,3 anos. 

Em 1940, a média era de 45,5 anos, sendo 42,9 para homens 
e 48,3 anos para mulheres. Nas duas décadas seguintes, houve 
praticamente a redução pela metade na taxa bruta de mor-

talidade, que é o número de 
óbitos de um ano dividido pela 
população total em julho da-
quele mesmo ano. Esse índice 
caiu de 20,9 óbitos para cada 
mil habitantes para 9,8 por 
mil. A expectativa de vida ao 
nascer em 1960 era de apenas 
52,5 anos.

Ao completar 50 anos em 
1940, a pessoa tinha expec-
tativa de vida de 19,1 anos, 
vivendo em média 69,1 anos. 
Com a queda da mortalidade 
no período, um mesmo indiví-
duo da mesma idade, em 2018, 
teria uma expectativa de vida 
de 30,7 anos, esperando viver 
em média até 80,7 anos, ou 
seja, 11,6 anos a mais do que 
um indivíduo da mesma idade 
em 1940.

A maior incidência dos óbi-
tos por causas externas ou 

não naturais, que atingem com maior intensidade a população 
masculina, pode explicar a diferença registrada em 2018, entre 
um homem de 20 anos, que tinha 4,5 vezes mais chance de não 
completar 25 anos e uma mulher no mesmo grupo de idade. 

A mortalidade feminina no período fértil, de 15 a 49 anos de 
idade, também diminuiu entre 1940 e 2018. Em 1940, de cada 
cem mil nascidas vivas, 77.777 iniciaram o período reprodutivo 
e, destas, 57.336 completaram este período, enquanto, em 2018, 
de cada cem mil nascidas vivas 98.467 atingiram os 15 anos de 
idade. Dessas, 94.483 chegaram ao fi nal deste período. “Logo, 
a probabilidade de uma recém-nascida completar o período 
fértil em 1940, que era de 573‰, passou para 945‰ em 2018.

A fase adulta, aqui considerada como o intervalo de 15 a 60 
anos de idade, também foi benefi ciada com o declínio dos níveis 
de mortalidade”, afi rmou o IBGE. Em 1940, de mil pessoas que 
atingiram os 15 anos, aproximadamente 535 completaram os 
60 anos de idade. Em 2018, destas mesmas mil pessoas, 865 
atingiram os 60 anos.

A expectativa de vida dos idosos teve elevação de 8,2 anos 
no período. Em 1940, de cada mil pessoas que atingiam os 65 
anos de idade, 259 chegariam aos 80 anos ou mais. Em 2018, 
esse número subiu para 637. As expectativas de vida ao atin-
gir 80 anos, em 2018, foram de 10,4 anos para mulheres e 8,6 
para homens. Em 1940, esses valores eram de 4,5 anos para 
as mulheres e 4,0 anos para os homens.

Na comparação com os países que compõem o grupo for-
mado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (Brics), 
no período de 2015-2020, a taxa de mortalidade infantil do 
Brasil estava mais próxima à da China (9,9‰), acima da 
Rússia (5,8‰) e bem abaixo da Índia (32,0‰ ) e da África do 
Sul (27,2%). “Ainda assim, mesmo a taxa mais baixa do país 
(8,1‰, no Espírito Santo) se encontra distante de taxas de 
países desenvolvidos como Japão e Finlândia (1,8‰ e 1,7‰, 
respectivamente, no mesmo período)”, disse o IBGE (ABr).

Ao completar 50 anos em 1940, a pessoa tinha expectativa de 
vida de 19,1 anos, vivendo em média 69,1 anos.
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