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D - Comando de Voz 
Os clientes do Banco do Brasil já podem realizar consultas e pagamentos 
por meio de comando de voz, utilizando o Google Assistente. A solução 
está disponível para usuários de smartphones com o sistema Android 
e permite consultar extrato  e fatura do cartão de crédito, bem como 
fazer pagamento de boletos e transferências. Basta dizer “Ok Google” 
e informar a transação que deseja realizar, por exemplo: “OK Google” 
– “Transferir dinheiro no Banco do Brasil”. O app é aberto e, após a 
digitação da senha, o cliente é encaminhado para a transação solicitada.

E - Novo Hospital
Anunciada em 2018, a chegada do Hospital IGESP à Praia Grande atinge 
uma nova etapa do projeto. O Grupo Trasmontano, responsável pelo 
empreendimento, já deu início às obras da segunda unidade hospitalar 
da rede. Com investimento acima de R$ 210 milhões a estimativa é 
gerar mais de 4.500 empregos diretos e indiretos na Baixada Santista. 
Construído pela Athié Wohnrath, vencedora da licitação, serão 31.500 
m2 de área construída no bairro da Aviação, contando com 190 leitos, 
contemplando unidades de internação geral, obstétrica e pediátrica, UTI 
adulto, pediátrica e neonatal, entre outros. Mais informações: (www.
trasmontano.com.br).

F - Vanguarda de Tecnologia
A noomis é um ponto de conexão entre pessoas e empresas do setor 
fi nanceiro com interesse na evolução tecnológica; um ambiente inovador 
com notícias e análises aprofundadas. É a plataforma digital com infor-
mações analíticas e imparciais, por meio de reportagens, blogs, vídeos, 
podcasts e newsletter, para estar sempre atualizado e envolvido com as 
novidades nesse mercado. Uma iniciativa Ciab/Febraban, tem, na sua 
essência, o conceito de “conectar para expandir”. A noomis  reune os 
profi ssionais e especialistas mais relevantes da área, e oferece espaço 
de trocas e conexões ligadas à vanguarda de tecnologia do setor. Saiba 
mais: (www.noomis.febraban.org.br).

A - Camisa do Clube
A partir do dia 1º de janeiro, o Genoa dará para todos os recém-nascidos 
no Hospital Gaslini, em Gênova, uma camisa do clube. Sob o lema “com 
você desde o primeiro dia”, a iniciativa mira aumentar o número de 
torcedores e o movimento do hospital genovês. Anteriormente, o Ge-
noa já havia inaugurado a Casa do Grifone, um local onde é oferecido 
atendimento às famílias mais necessitadas. Com 126 anos de história e 
detentor de nove Campeonatos Italianos, o Genoa é um dos clubes mais 
tradicionais do futebol italiano. Nesta temporada, a equipe rossoblù vem 
passando por um momento delicado e está em 18º na Série A (ANSA).

B - Vigilância Aérea
O governador João Doria anunciou um sistema inédito de combate a 
drones para barrar tentativas de acesso ao espaço aéreo dos presídios 
de São Paulo. É a primeira vez que a solução é instalada num presídio 
na América Latina – no mundo todo, cerca de 40 unidades prisionais 
têm o sistema em funcionamento. A inovação conta com um sistema de 
detecção da Techshield/Dedrone, que combina detecção de frequências e 
ondas de rádios, áudio e sensor óptico. Após a localização e confi rmação 
do drone invasor, entra em ação o sistema do antidrone, que embaralha 
a comunicação entre o equipamento clandestino e seu operador.

C - Monitorar a Concorrência
O uso da tecnologia é onipresente. Cada vez mais, diferentes setores 
estão apostando em seus benefícios - e o mercado fi nanceiro não tem 
fi cado de fora. Ao apostar em inteligência artifi cial e machine learning 
para mapear e reunir dados, é possível transformá-los em inteligência 
corporativa, capaz de monitorar a concorrência. Esse processo é feito com 
o auxílio de startups como a Klooks (www.klooks.com.br) – plataforma de 
big data especializada em inteligência fi nanceira corporativa. Em linhas 
gerais, a marca cria relatórios inteligentes a partir de demonstrativos 
fi nanceiros de empresas de capital fechado que estão disponíveis em 
fontes públicas na internet.

G - Rui e a República
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove na quarta-
-feira (11), a partir das 9h, na Unidade Jardim Paulista (Al.Santos, 2.159), 
o seminário ‘Os 170 anos de Rui Barbosa e os 130 da República brasileira’. 
Serão expositores o escritor, sociólogo e jornalista Jorge Caldeira e o 
doutor e mestre Paulo Emilio Borges de Macedo. A inscrição para o 
seminário é gratuita e pode ser feita em (www.aasp.org.br).  

H - Arquitetos e Paisagistas
O grupo Ramboll, consultoria multinacional especializada em engenharia 
e projetos multidisciplinares, com 300 escritórios instalados em mais de 
35 países, anuncia a aquisição da empresa de arquitetura Henning Larsen. 
O negócio permitirá ao grupo ampliar sua atuação na área de arquitetura 
voltada a projetar cidades e edifícios sustentáveis que respondam aos 
desafi os globais. A aquisição, que será efetivada a partir de 2 de janeiro, 
é um passo estratégico e signifi cativo para a Ramboll, que ambiciona 
estabelecer, em 2020, uma unidade de negócios de arquitetura global 
com aproximadamente 800 arquitetos e paisagistas. Mais informações: 
(www.ramboll.com).  

I - Entrega por Drone
A Novartis, em parceria com a RaiaDrogasil, realizou teste de entrega 
de fármacos utilizando drones. O modelo de drone selecionado foi DJI 
Matrice 200 e o local escolhido foi a cidade de Embu das Artes. Após 
autorização do Decea, o voo ocorreu em área de mata, sem residentes, 
conforme a legislação atual. O drone percorreu uma distância de quase 2 
km, a uma velocidade de 30 km/h em quase 5 minutos, tendo seu trajeto 
monitorado em tempo real, com alterações de rotas ou cancelamento 
da operação sendo possíveis de serem realizadas a qualquer momento, 
assegurando a segurança e o sucesso do teste. 

J - Certifi cação Global
O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em 
Guarulhos, acaba de receber da Associação Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA), a certificação global CEIV Pharma (Centre of 
Excellence for Independent Validators), que atesta os mais altos 
índices de segurança, conformidade e eficiência em instalações, 
equipamentos, operações e profissionais relacionados ao setor 
farmacêutico mundial. Com o certificado endossado pela IATA, o 
terminal está de acordo com as melhores práticas internacionais 
do setor aéreo. 
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Como a contabilidade 
se revoluciona em 
pleno século XXI 

De acordo com uma 

pesquisa realizada pelo 

Sebrae, 43% das micro 

e pequenas empresas 

ainda fazem a sua 

contabilidade no papel

Esse é um número alar-
mante, levando em con-
ta que estamos vivendo 

em um mundo no qual tudo é 
cada vez mais digital. A ten-
dência, nos dias atuais, com 
tanta correria e mudanças de 
legislação, principalmente no 
que se refere à tributação, é 
que se adotem medidas que 
sejam as mais práticas possí-
veis devido aos erros humanos 
que podem acontecer. 

Muitos empreendedores e 
profi ssionais liberais já estão se 
modernizando neste sentido, 
e contando com um sistema 
100% online de contabilida-
de. Há sim quem duvide e a 
incerteza é normal, sempre 
surge diante de algo novo. 
Mas a contabilidade online 
não é mais uma novidade há 
pelo menos seis anos, já tem 
transformado o negócio e o 
dia a dia de diversas pessoas, 
sejam empreendedores ou 
profi ssionais liberais. 

A combinação de tecnologia 
e especialização reduz o traba-
lho repetitivo e proporciona 
maior agilidade nas rotinas 
diárias e processamento de in-
formações. Assim o empreen-
dedor conta, não apenas com 
um, mas com vários contadores 
especializados, o que permite 
uma troca de informações e 
conhecimento para oferecer 
a melhor solução para cada 
caso, além de ter disponível 
especialistas em cada área de 
atuação. 

Através da plataforma on-

line, os dados e informações 
estão sempre acessíveis, 24h, 
em tempo real, quando e onde 
for necessário. A segurança 
é outro fator importante de 
ser ressaltado, uma vez que 
a área de tecnologia é core 
neste formato de negócio e se 
investe pesado no que há de 
mais moderno no mercado, 
equiparando ao mesmo nível 
de segurança encontrado nos 
bancos. 

Outra vantagem é a econo-
mia gerada através deste ser-
viço. Principalmente no início, 
na abertura de uma empresa, 
os custos são muito altos e 
as confusões maiores ainda! 
Com as plataformas online, 
muitos processos manuais e 
repetitivos são automatizados 
e as despesas reduzidas, por 
isso é possível repassar esse 
benefício ao cliente fi nal. 

Dependendo do porte do seu 
negócio, pagar a mensalidade, 
e o 13° salário de um contador 
pode pesar, e muito, no bolso. 
Afi nal, são muitos os desafi os 
de um profi ssional liberal ou 
empreendedor no Brasil. A 
automatização proporcionada 
por esse sistema faz com que 
quem usufrua dele possa tam-
bém economizar tempo e se 
dedique mais no crescimento 
e desenvolvimento do seu 
trabalho ou negócio. 

A tecnologia já mudou a 
forma como nos relacionamos, 
como conversamos, como 
usamos o nosso banco e até 
mesmo a forma como nos 
locomovemos. 

Nada mais natural que a 
contabilidade também evolua. 
E você também! 

(*) - É CEO da Contabilizei, maior 
escritório de contabilidade do

Brasil e o primeiro 100% online
(www.contabilizei.com.br).

Vitor Torres(*)

Setor hoteleiro 
otimista na 
geração de 
emprego em 
2020

Uma pesquisa realizada pelo 
Ministério do Turismo com 727 
empresas do setor de hospeda-
gem apontou otimismo para os 
próximos seis meses. Segundo 
o boletim, 43,6% dos entrevis-
tados projetam crescimento na 
demanda pelos serviços oferta-
dos; 46,4% preveem aumento 
no faturamento da empresa; e 
31,6% esperam estabilidade até 
março de 2020.

Na mesma prospecção, 57,5% 
dos empresários confi rmaram 
a pretensão de manter o nú-
mero de funcionários e 25,7% 
esperam abrir novas vagas de 
trabalho. Os percentuais, de um 
modo geral, signifi cam menos 
desemprego, mais faturamento 
e estabilidade nos estabele-
cimentos de hospedagem do 
Brasil. A perspectiva é positiva 
também quanto ao investimen-
to para os próximos seis meses.

Quase metade do mercado de 
hospedagem brasileiro (49,9%) 
pretende aplicar recursos em 
seus empreendimentos. Outro 
número positivo mostra que 
16,1% dos empresários respon-
deram que “defi nitivamente” 
vão aumentar o investimento 
em seus estabelecimentos. No 
total, incluindo aqueles que 
“provavelmente” vão investir 
(49,9%), 66% do setor de hos-
pedagem se mostrou favorável 
a novos aportes em 2020 (AI/
Mtur).

A promessa de investimen-
tos com retorno fi nanceiro 
muito acima da média pode 
levar investidores menos 
cuidadosos a optar por modali-
dades que, na prática, acabam 
se revelando fraudulentas. 
É o que revela a pesquisa 
“Fraudes em Investimentos 
no Brasil”, conduzida pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com o Sebrae. 

Os dados mostram que 11% 
dos internautas brasileiros 
afirmam já terem perdido 
dinheiro em esquemas fraudu-
lentos. As principais ocorrên-
cias se deram em esquemas 
de pirâmide (55%); golpe de 
seguradora, onde o investidor 
receberia uma determinada 
quantia mediante pagamento 
de taxas e/ou despesas (19%); 
e golpe das ações ou fundos 
antigos de aposentadoria 
esquecidos, com exigência 
de pagamento antecipado de 
supostas taxas e/ou despesas 
(16%).

“Pirâmide fi nanceira, falsos 
fundos e fraudes envolvendo 
investimentos sempre come-
çam com a promessa de altos 

11% dos internautas brasileiros afi rmam já terem perdido 

dinheiro em esquemas fraudulentos.

De acordo com dados nacio-
nais da Boa Vista, a inadimplên-
cia do consumidor recuou 1% 
em novembro na comparação 
com outubro, já descontados 
os efeitos sazonais. Em relação 
a novembro do ano passado, 
o indicador subiu 0,6%. Com 
isto, ele acumula queda de 
2,7% no ano e no acumulado 
12 meses.

A queda da inadimplência 
pode ser explicada pela maior 
cautela das famílias, pela capa-
cidade de endividamento dos 
consumidores ainda limitada 

pelo fraco crescimento da renda 
e pelo efeito defasado da maior 
seletividade dos bancos no pe-
ríodo mais agudo da crise. Com 
isto, a inadimplência atingiu um 
patamar baixo, o que proporcio-
nou a redução dos juros.

Os economistas da Boa Vista 
têm alertado que o elevado nível 
de desocupação e subutilização 
da mão-de-obra, somado à lenta 
recuperação da renda, aumenta 
o risco de que esta expansão 
recente dos empréstimos resul-
te em maior inadimplência nos 
próximos meses (AI/Boa Vista). 

Segundo dados divulgados 
na sexta-feira (6) pelo 
IBGE, o IPCA fi cou em 

0,51% em novembro, maior taxa 
para o mês desde 2015 (1,01%).

Os alimentos e bebidas ti-
veram uma alta de preços de 
0,72%. 

Além das carnes, também 
contribuíram para a infl ação 
os cereais, leguminosas e 
oleaginosas (1,65%), óleos e 
gorduras (1,33%), os produtos 
panifi cados (0,71%) e as carnes 
industrializadas (0,69%). Com 
isso, se alimentar em casa fi cou 
1,01% mais caro em novembro. 
“A alimentação no domicilio 
vinha caindo há seis meses. A 
alta de agora foi puxada pelas 
carnes. O grupo alimentação e 
bebidas sem as carnes teriam 
um resultado de defl ação de 
0,18%”, disse o pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov.

A alimentação fora de casa 
teve alta de preços de 0,21% 
no período. Por outro lado, 
tiveram queda de preços ali-

O IPCA atingiu a maior taxa para novembro em quatro anos.
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Alta do preço das carnes puxa 
infl ação em novembro no país
A alta de 8,09% no preço das carnes foi o item que mais infl uenciou a infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), em novembro

(0,30%), vestuário (0,35%), 
saúde e cuidados pessoais 
(0,21%) e educação (0,08%).  
Por outro lado, tiveram defl ação 
(queda de preços) os grupos 
de despesas artigos de resi-
dência (-0,36%) e comunicação 
(-0,02%) (ABr).

mentos como tubérculos, raízes 
e legumes (-12,15%), hortaliças 
(-2,20%) e leites e derivados 
(-0,93%). Alguns itens não 
alimentícios também tiveram 
impacto importante sobre a 
infl ação neste mês, como as 
loterias (24,35%), a energia elé-

trica (2,15%), o plano de saúde 
(0,59%) e o etanol (2,46%).

Entre os grupos de despesas, 
os principais impactos vieram 
da alimentação (0,72%), despe-
sas pessoais (1,24%) e habita-
ção (0,71%). Também tiveram 
infl ação os grupos transportes 

Muitos brasileiros já perderam 
dinheiro em esquema de pirâmides

ganhos de dinheiro rápido e 
fácil. E esses ganhos costumam 
ser bem acima da média das 
aplicações e investimentos 
tradicionais. Em todos os casos, 
três fatores costumam andar 
juntos: o excesso de confi ança, 
a ganância ou a ingenuidade do 
investidor, aliada à negligência 
para checar a veracidade das 
informações, o que acaba facili-
tando a ação dos fraudadores”, 
comenta o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa.

Dentre os benefícios apre-
sentados ao investidor, 44% 
dos entrevistados afi rmaram 

que foram infl uenciados pela 
promessa de alta taxa de 
rendimento, 36% disseram 
que foram persuadidos pelo 
fato de não ser necessário 
entender de investimento 
e 32% destacaram o baixo 
risco apresentado pelo inves-
timento oferecido. A venda 
foi realizada principalmente 
por um consultor autônomo 
não registrado ou licenciado 
(43%), amigo ou parente 
(29%) ou por membro de um 
grupo ou organização a qual 
pertence (26%) - (AI/CNDL/
SPCBrasil).

Caiu em novembro a 
inadimplência do consumidor


