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D - Curso Profi ssionalizante 
Hoje (3), o Lufthansa Group realiza cerimônia de formatura de 28 
estudantes que concluíram a segunda edição do projeto social “Ex-
pandindo Horizontes”. Os jovens, com idades entre 17 e 22 anos, em 
situação de vulnerabilidade de Guarulhos, fizeram o curso gratuito 
de cozinha quente e fria (Garde Manger & Hot Kitchen), na escola 
Natasha Franco Vieira. Os 10 alunos destaque serão contratados 
pela LSG Sky Chefs, líder mundial em vendas para indústria de 
viagens, de produtos e serviços end to end a bordo. Além disso, 
o melhor aluno do projeto ainda poderá visitar a sede da empresa 
em Frankfurt. 

E - Biocidas e Formulações  
A Lanxess, multinacional alemã de especialidades químicas, está 
fortalecendo sua posição como uma das principais fabricantes 
mundiais de ingredientes ativos de biocidas e formulações, por 
meio da aquisição da  Itibanyl Produtos Especiais Ltda (IPEL). A 
empresa familiar, sediada em Jarinu,é uma das principais fabricantes 
brasileiras de biocidas. Essa aquisição representa o crescimento 
continuado e a importância do Brasil para a organização. Além de 
100 funcionários, a Lanxess assume as instalações do laboratório da 
empresa e passará a ter acesso a produtos preliminares estratégicos 
(www.lanxess.com.br).

F - VemPraLivraria
Descobrir um autor, uma ideia, escolher um bom título e presentear 
alguém, encontrar amigos e colocar o papo em dia, ir à livraria é uma 
experiência. As livrarias Leitura, Cultura, da Vila, Curitiba e Saraiva, 
com a Associação Nacional de Livrarias, convidam o público para o 
movimento #Vempralivraria. Além da ação integrada entre as marcas 
citadas, o movimento também convida a todas as livrarias, parceiros e 
clientes que queiram se juntar à causa e usar a hashtag da ação em suas 
redes sociais proprietárias e materiais de ponto de venda. Saiba mais 
em: (https://www.anl.org.br/v1/).

A - Ação Solidária
A Legião da Boa Vontade promove, anualmente, a campanha Natal. 
A iniciativa visa angariar alimentos para compor as cestas que serão 
entregues a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social 
nas cinco regiões brasileiras. A meta é entregar mais de 40 mil cestas, e, 
assim garantir o alimento na mesa dessas famílias, proporcionando a elas 
um Natal digno, sem fome e feliz. Por isso, o evento é o maior presente 
que elas podem receber, pois, em cada cesta, além do indispensável 
alimento para o sustento dessas famílias, há sorriso, amor e esperança, 
para que elas se sintam fortalecidas e possam lutar pelos seus direitos.  
Saiba mais em (www.lbv.org).

B - Frota de Rebocadores
A Sulnorte, tradicional empresa de rebocadores controlada pelo Grupo 
H. Dantas e a segunda mais antiga do Brasil, acaba de fi rmar aliança 
estratégica com a empresa chilena CPT Empresas Marítimas S.A. A 
parceria tem como principal objetivo identifi car e explorar oportunida-
des comerciais conjuntamente, oferecendo ao mercado soluções que 
envolvam uma cobertura mais ampla, além de agregar maior valor às 
empresas. Com uma frota de 48 rebocadores, a CPT opera nos princi-
pais portos do Chile, Argentina, Peru, Equador e Panamá, enquanto a 
Sulnorte cobre os principais portos brasileiros. Saiba mais em: (http://
sulnorte.com/pt/).

C - Novo Layout
A Airbus comemorou a produção da centésima aeronave A220 para 
um cliente em uma cerimônia na sede do programa de aeronaves em 
Mirabel, no Canadá. A aeronave, um A220-300 para a airBaltic, empresa 
sediada em Riga, na Letônia, apresenta um novo e confortável layout de 
cabine com 149 assentos e uma pintura modernizada. A família A220 
é produzida na principal linha de montagem fi nal da Airbus em Mira-
bel e, mais recentemente, também na segunda linha de montagem do 
programa em Mobile, no Alabama (EUA). O primeiro A220 do mundo 
(anteriormente chamado de Série C) foi entregue em junho de 2016 à 
SWISS, o operador de lançamento do A220-100. 

G - GOL e Recorde
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., a maior Companhia aérea domés-
tica, registrou, na última sexta-feira (29), seu maior recorde de vendas 
para uma campanha de Black Friday de sua história. Em apenas um 
dia de ação foram contabilizadas vendas superiores a R$ 120 milhões, 
totalizando mais de 450.000 bilhetes comercializados para viagens a 
serem realizadas no período de dezembro de 2019 a Junho de 2020. 
Dentre os destinos mais procurados foram São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília Recife e Salvador. 

H - Personalidades do Ano 
A 20ª edição do Prêmio Caio, reconhecido como o Oscar dos Eventos, 
tem o desfecho marcado para o próximo dia10, no Salão Azul do Expo 
Center Norte, das 19 às 22h30. A direção do certame divulgou a relação 
dos 21 eleitos – três em cada uma das sete categorias. A escolha tem 
início com a indicação dos nomes feita pelos jurados do Prêmio Caio, 
seguida do crivo do Conselho Diretor. Desse duplo grau de avaliação 
é que três Personalidades do Ano eleitas por categoria disputam o 
Grand Prix, em processo de votação popular aberto no site (www.
premiocaio.com.br).

I - Universo da Aviação
Focando no público feminino que curte exclusividade e luxo, a Latitude 
Jewelry conta com uma coleção de joias que encantam desde a mulher 
mais clássica a mais arrojada. As peças desenvolvidas pela designer e 
controladora de voo Gabriela Rodrigues da Cunha, são únicas e criadas 
com inspiração no universo da aviação. Brincos que simulam rotas aero-
náuticas traçadas no plano de voo e anéis inspirados na rosa dos ventos 
que guia os navegantes, são algumas das peças que tem feito sucesso. 
Confi ra no site (www.latitudejewelry.com). 

J - Residência Médica 
A Faculdade São Leopoldo Mandic está com inscrições abertas para o 
programa de residência médica 2020, para Campinas e Araras. Os in-
teressados devem possuir graduação em Medicina ou estarem em vias 
de se formar até o início do projeto. O processo de seleção contará com 
uma prova objetiva e entrevista, além de análise de histórico escolar e 
do currículo do candidato. No total, serão 14 vagas para Campinas e 
20 para Araras, divididas nas seguintes especialidades: clínica médica, 
cirurgia geral, pediatria, ginecologia medicina da família e comunidade 
e psiquiatria. Inscrições (https://www.slmandic.edu.br/pos-graduacao/
residencia-medica/apresentacao/). 
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Não perca sua 
marca, registre! 

A marca nada mais é 

do que a tradução da 

identidade de uma 

empresa e representa 

a forma como é vista e 

reconhecida no mercado

Porém, a única forma de 
protegê-la legalmente 
contra possíveis cópias, 

ações de pirataria ou uso inde-
vido é fazendo o seu registro 
junto ao INPI - Instituto Na-
cional de Propriedade Indus-
trial, órgão responsável por 
processar, julgar e conceder os 
registros de marcas no Brasil. 
Realizar esse procedimento é 
de extrema importância para 
garantir que você não perca sua 
marca para um concorrente ou 
terceiro, embora muitos em-
preendedores desconhecem 
este risco. 

Segundo dados do Serasa 
Experian, só em 2018 o Brasil 
registrou a abertura de 2,5 
milhões de novas empresas. 
Em contrapartida, no mesmo 
período o INPI contabilizou 
apenas 204.419 pedidos de 
registro, o que nos mostra que 
apenas 8,18% de empresas 
entendem a importância de 
registrar suas marcas. 

Apesar do alto número de 
empresas que não possuem 
registro da marca, os dados 
do INPI mostram que houve 
uma maior conscientização 
do empreendedor brasileiro 
neste quesito - mesmo que 
isso aconteça ainda de forma 
tímida -, uma vez que houve 
um crescimento de 9,8% no 
volume de pedidos de registros 
de marcas quando comparado 
à 2017. 

Sabemos que é comum que 
micro e pequenas empresas 
deixem de fazê-lo por falta de 
conhecimento ou por conta da 
complexidade em realizar todo 
o processo, mas cabe a nós 
ajudarmos na educação desse 
empreendedor, evitando que 

use ou invista em um nome 
registrado por outra pessoa. 

O registro de marca pode 
levar até um ano para ser 
concluído e mesmo assim não 
é garantia de que no fi nal desse 
processo o registro da marca 
seja concedido. Ou então, 
uma outra pessoa que possua 
o registro tenha direito sobre 
ela. Porém, hoje é possível 
contar com o apoio de startups 
que oferecem esse serviço, de 
forma rápida, transparente e 
online. 

A tecnologia possibilita 
atender clientes com a mesma 
qualidade de um atendimento 
presencial, bem como realizar 
todos os processos com mais 
agilidade e de forma desbu-
rocratizada. Isso, aliado a um 
O sistema de atendimento 
totalmente online, que evita 
os altos custos com locomoção, 
elimina a necessidade de pape-
lada e ainda contribui para um 
contato mais ágil e escalável. 

E a principal vantagem para 
o empreender: acompanhar 
todo o processo de qualquer 
lugar e em tempo real em 
uma plataforma digital. Sem 
dúvida, essas novas soluções 
tecnológicas vieram para fa-
cilitar e sanar os problemas e 
as difi culdades de empresários, 
principalmente, os que têm mi-
cro e pequenas empresas, que 
enfrentam muita burocracia 
na hora de registrar a marca. 

Vale a pena pesquisar quais 
as opções de startups existen-
tes no mercado e quem pode 
ajudar com esse trâmite. O 
importante é não deixar de 
fazer o registro da marca, 
afi nal, imagina construir uma 
casa em um terreno que não 
é seu? Com a marca funciona 
mais ou menos assim. Se você 
não registra, não é dono. Não 
deixe de fazer o registro! 

(*) - Especialista em registro de 
Marcas, é CEO da Consolide, startup 

que desburocratiza o processo de 
registro de marcas para pequenas e 

médias empresas.

Alan Marcos (*)

Pela quarta semana segui-
da, as instituições fi nancei-
ras consultadas pelo Banco 
Central (BC) aumentaram 
a estimativa para a infl ação 
este ano. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu de 3,46% para 3,52%. 
A informação consta no bole-
tim Focus, pesquisa semanal 
do BC que traz as projeções 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2020, a estimativa de 
infl ação se mantém há cinco 
semanas em 3,60%. A previ-
são para os anos seguintes 
também não teve alterações: 
3,75% em 2021, e 3,50% em 
2022. As projeções para 2019 
e 2020 estão abaixo do centro 
da meta de infl ação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta de infl ação, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 
3,75% em 2021 e 3,50% em 
2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 

Para 2020, a estimativa de infl ação se mantém há cinco 

semanas em 3,60%.

Maioria acredita 
que as empresas 
não protegem seus 
dados pessoais 

A IBM anunciou os resultados de 
um estudo global sobre privacidade 
feito em 11 países, incluindo o Bra-
sil, com cerca de 11 mil pessoas. 
A pesquisa, conduzida pelo The 
Harris Poll e encomendada pela 
IBM, aponta que consumidores em 
todo o mundo estão demandando às 
organizações mais transparência e 
controle sobre seus dados. 

Os resultados indicam que as 
pessoas estão insatisfeitas com a 
maneira com que muitas empresas 
lidam com suas informações: 96% 
dos consumidores pesquisados 
no Brasil concordam que as orga-
nizações devem fazer mais para 
protegê-los. Nos demais países 
onde a pesquisa foi conduzida, 
mais da metade dos entrevistados 
concorda com essa afi rmação. 

Além disso, 6 em cada 10 bra-
sileiros relataram que sofreram 
com vazamento de dados ou 
conhecem alguém tenha passado 
pela situação. Quando se trata de 
privacidade, não há uma preocu-
pação apenas com a proteção, mas 
também com o controle dos dados. 
No Brasil, 5 em cada 10 consumido-
res sabem que suas informações são 
sempre, ou na maioria das vezes, 
compartilhadas. 

De fato, 81% dos brasileiros 
afi rmaram ter perdido o controle 
de como suas informações pessoais 
são usadas pelas empresas. 

Segundo João Rocha, líder de 
cibersegurança da IBM Brasil, as 
organizações precisam repensar 
sua abordagem em relação à res-
ponsabilidade de dados, especial-
mente com a chegada da Lei Geral 
de Proteção de Dados (AI/IBM).

A China estimulará ainda mais 
as importações de carne, fazendo 
com que o total importado po-
tencialmente supere 6 milhões 
de toneladas este ano, informou 
na quinta-feira o Ministério do 
Comércio. Desse volume, as 
importações de carne suína e os 
produtos relacionados devem 
atingir 3 milhões de toneladas, 
disse o porta-voz da pasta, Gao 
Feng, em uma entrevista coletiva.

A medida faz parte dos esforços 
do país para aumentar o abaste-
cimento de carne e estabilizar 
os preços, já que a febre suína 

africana afeta o mercado de car-
ne suína. O governo continuará 
liberando reservas de suínos, 
melhorando as relações entre 
a produção e as vendas e divul-
gando informações de mercado 
de forma oportuna, segundo Gao.

Os preços da carne suína na 
China estão diminuindo graças a 
uma série de medidas. Os preços 
médios no atacado da semana 
passada das 36 principais cidades 
do país caíram 8,6% em relação 
à semana anterior, mostraram os 
dados da pasta (Redação AI/SI 
com informações Comex).

Um levantamento realiza-
do pelo Compre&Confi e, 
empresa de inteligência 

de mercado focada em e-com-
merce, mostra que o faturamen-
to nos dias 28/11 e 29/11 foi de 
R$ 3,87 bilhões – valor 30,9% 
maior do que o mesmo período 
do ano passado. 

O crescimento mostra que a 
data está cada vez mais conso-
lidada no calendário do varejo 
nacional. “A Black Friday de 
2019 certamente foi um suces-
so. Em média, nas 48 horas de 
promoções, registramos cerca 
de 35 pedidos por segundo no 
varejo online, sendo que nas ho-
ras de maior volume, chegamos 
a registrar médias de 75 pedi-
dos por segundo no comércio 
eletrônico brasileiro”, destaca 
André Dias, diretor executivo 
do Compre&Confi e.

A alta é refl exo principalmen-
te do maior número de pedidos 
realizados: ao todo, 6,11 mi-
lhões de compras online foram 

O crescimento mostra que a data está cada vez mais consolidada no calendário do varejo nacional.

Começaou ontem (2) a Semana de Negociação e 
Orientação Financeira, que ocorrerá até sexta-feira 
(6) em todo o país.  Organizado pelo Banco Central e 
pela Febraban, parte das agências bancárias de todo 
o país, de sete instituições fi nanceiras (BB, Banrisul, 
Bradesco, Banco Pan, Caixa, Itaú e Santander), terá 
o horário estendido até as 20h para oferecer orien-
tação fi nanceira e negociar dívidas em atraso de seus 

clientes, em condições especiais. 
A negociação ainda poderá ser feita nas demais 

agências desses bancos, localizadas em todo o terri-
tório nacional, no horário normal de funcionamento, 
nos canais digitais das instituições e pela plataforma 
(www.consumidor.gov.br). Segundo a Febraban, os 
bancos Votorantim e Safra também participam da 
iniciativa, somente por meio dos canais digitais (ABr).
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Black Friday movimenta mais de 
R$ 3,87 bilhões no e-commerce
Mesmo com a retomada lenta do consumo, a Black Friday 2019 foi um sucesso no que diz respeito ao 
consumo dos brasileiros

feitas, número 28,5% maior do 
que o registrado na Black Friday 
em 2018. As categorias que 
geraram maior volume de com-
pras no período foram: Moda e 
Acessórios, Entretenimento, 

Beleza, Perfumaria e Saúde, 
Eletrodomésticos e Ventilação 
e Telefonia.

Apesar de comprarem bas-
tante, os brasileiros mantive-
ram o valor dos pedidos pra-

ticamente estável em relação 
à Black Friday de 2018, com 
o tíquete médio de R$ 634, 
valor 1,9% maior do que o re-
gistrado no ano passado (AI/
Compre&Confi e). 

Mercado eleva estimativa de 
infl ação este ano para 3,29%

para cima ou para baixo.
A Selic deve cair para 4,5% 

ao ano até o fi m de 2019. Para 
2020, a expectativa é que a taxa 
básica permaneça nesse mesmo 
patamar. Para 2021 e 2022, as 
instituições estimam que a Selic 
termine o período em 6% ao ano 
e 6,5% ao ano, respectivamente. 
A projeção para a expansão do 
PIB se manteve em 0,99%. As 

estimativas das instituições 
fi nanceiras para 2020 variou 
de 2,20% para 2,22%. 

Para os anos seguintes, não 
houve alteração em relação à 
pesquisa anterior: 2,50% em 
2021 e 2022. A previsão do 
mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar permanece 
em R$ 4,10 para o fi m deste 
ano e R$ 4,01 para 2020 (ABr).

Bancos fazem mutirão para negociar dívidas

China importará mais de 6 
milhões de toneladas de carne


