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Desportivo promovem amanhã (12) e sexta-feira (13), das 9h às 18h, o 
15º Fórum Brasileiro de Direito Desportivo. Destaque para a presença 
dos ministros do TCU,  André Luis de Carvalho e Augusto Nardes; do 
presidente da federação de futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes da 
Costa Filho; de  Fernando Solera, Coordenador da Comissão Médica e de 
Combate à Dopagem da CBF entre autoridades do esporte e do Direito 
Desportivo. Mais informações: tel. (11) 3291-9200 (www.aasp.org.br).

E - Depósitos Judiciais
O Banco do Brasil pagou um milhão de resgates eletrônicos de depósi-
tos judiciais movimentando, de janeiro a outubro, um total de R$ 18,9 
bilhões. Os números representam racionalização de tempo, ganho de 
efi ciência e comodidade para os usuários do sistema, por meio do serviço 
de interligação de tribunais, que dispensa a necessidade de compareci-
mento do benefi ciário às agências do BB. Além de aumentar a segurança, 
com validação de alvará em tempo real, a interligação dos tribunais 
se destaca pela economia de papel e pela redução da manutenção de 
arquivos físicos. Os valores depositados são realizados pelos próprios 
juízes, mediante crédito diretamente em conta corrente. 

F - Início Imediato
A Radix está com 13 vagas abertas para início imediato na sede, no 
Rio, e nas fi liais de São Paulo e Belo Horizonte. Com sede no Rio e em 
Houston, a Radix atua fornecendo serviços de tecnologia e engenharia 
para grandes companhias como AmBev, Chevron, Sotreq, Ipiranga, Ae-
roporto Internacional RIOGaleão. Há vagas tanto para estágio, quanto 
para profi ssionais pleno e sênior. Entre as opções: engenheiro de dados, 
cientista de dados, programador, arquiteto de software, desenvolvedor, 
etc. Todas as oportunidades estão detalhadas no (https://radix.gupy.io/).

G - 1 Milhão de Matrículas
Com mais de 100 cursos online disponíveis de forma gratuita, a plataforma 
de Ensino à Distância do Sebrae alcançou a marca recorde de 1 milhão 

A - Natal do Mundo Todo
A regente Dani Mattos, acompanhada do Grupo Vocal Poucas & Boas, 
realiza hoje (11), às 19h, a apresentação musical  “Natal do Mundo 
Todo”, na Augôsto Augusta Cultural (Rua Augusta, 2161). O espetáculo 
apresenta canções natalinas de vários lugares do mundo e tem entrada 
franca. Entre as canções: Villancicos (Mexico); Laudate Pueri (cânone); 
Menino Pequenino; Calix Bento (folclore brasileiro); Estrela de Natal 
(folclore alagoano); Nkosi Sikelele (canção africana); I saw three ships 
(canção inglesa); Boas Festas (Assis Valente). Mais informações: (http://
www.augosto.com.br/sobre/).           

B - Estágio em Loja 
A Lojas Americanas está com inscrições abertas para seu Programa de 
Estágio em Loja 2020.  Com o programa, a companhia busca formar o es-
tudante para se tornar um futuro líder, assumindo a gestão de uma de suas 
lojas ao fi m do período de estágio. Com 98,9% de sua liderança formada 
internamente - em programas de formação, a rede busca universitários que 
pensem grande, tenham “atitude de dono do negócio”, foco em resultados 
e identifi cação com a cultura de empreendedorismo da Lojas Americanas. 
As inscrições podem ser feitas no site (talentos.lasa.com.br/estagioloja).

C - Seleção de Pesquisadores
O Instituto Serrapilheira está recebendo as inscrições para a 3ª Chamada 
Pública de Apoio à Pesquisa Científi ca. Serão selecionados 24 jovens 
pesquisadores nas áreas de Ciências Naturais, Ciência da Computação 
e Matemática. Receberão apoio fi nanceiro de até R$ 100 mil e, após um 
ano, serão reavaliados. Os três melhores poderão receber novo apoio, 
de até R$ 1 milhão, para investir em suas pesquisas por mais três anos. 
Os candidatos devem ter obtido grau de doutor entre 2012 e 2017. Mais 
informações: (serrapilheira.org/chamada-publica-no3/). 

D - Direito Desportivo 
A Associação dos Advogados de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Direito 

de matrículas em 2019. Um dos motivos considerados para o aumento 
expressivo de inscrições é o fi m da exigência de CNPJ para ter acesso 
aos cursos. Além de gratuitos, os cursos fi cam disponíveis de imediato 
no ambiente virtual do usuário, que tem 30 dias para acessá-los. Entre 
os cursos mais procurados neste ano, destacam-se Gestão Financeira, 
Apreendendo a Empreender e Iniciando um Pequeno Grande Negócio 
e Boas Práticas nos Serviços de Alimentação. Saiba mais: (www.sebrae.
com.br).

H - Os Desafi os da LGPD
Amanhã (12), das 8h às 11h, na Av. Roque Petroni Junior, a SMData 
- Data Management Company, em parceria com a Escola Superior de 
Ética Corporativa, Negócios e Inovação e com o Escritório Saavedra & 
Gottschefsky Sociedade de Advogados, promove o 1º Data Protection 
Meeting com o objetivo de educar e engajar executivos dos departa-
mentos jurídicos, de compliance e TI sobre a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Além da palestra com o Dr. Gustavo Saboia Vieira sobre 
perspectivas e desafi os relacionadas à nova lei, o evento propõe outras 
duas discussões. Inscrição: (http://www.eseni.com.br/1data-protection/). 

I - Saque com QR Code 
O Original, primeiro banco no Brasil a proporcionar abertura de conta 
corrente 100% digital, sai na frente mais uma vez ao ser o pioneiro a 
permitir que seus clientes realizem saque por meio do uso da tecnologia 
QR Code. O consumidor pode usar todos os terminais do Banco24Horas 
para realizar a transação por meio da solução Saque Digital. Para utilizar o 
recurso, o cliente Original precisa selecionar a opção “Sacar” na tela incial 
do aplicativo do banco e escolher o valor do saque. No caixa eletrônico do 
Banco24Horas, selecionar “Saque Digital” e escolher a opção “QR Code”. 
Depois disso, é só escanear o QR Code com o celular para realizar o saque. 

J - Aparelhos Invisíveis
A Align Technology, empresa com matriz global no Vale do Silício, 
criadora do aparelho ortodôntico invisível Invisalign® e líder mundial 
deste segmento, expande sua atuação no Brasil, e  oferece mais de 100 
oportunidades para diferentes departamentos e níveis operacionais da 
empresa. Do total das vagas, 80% estão focadas em áreas comerciais 
(gerentes de território, gerente de vendas, desenvolvimento de negócios, 
entre outros). É necessário que o candidato tenha o ensino superior 
completo e qualidades técnicas específi cas, alinhadas com a respectiva 
área de atuação. Os interessados devem entrar no site (http://jobs.jobvite.
com/align-tech/) e aplicar na vaga que melhor se encaixar em seu perfi l. 
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As oportunidades em 
cenários desfavoráveis

Nas situações difíceis, 

boa parte das empresas 

entra no chamado 

“modo de subsistência”

Cortam custos, reduzem 
as atividades e fi cam 
quase em hibernação, 

esperando a tempestade pas-
sar. É como aqueles pacientes 
que estão em estado grave e 
são colocados pelos médicos 
em “coma induzido”. Será 
que esta é a melhor forma de 
enfrentar crises?

Empresários e executivos se 
acostumam com determinadas 
situações em que se sentem 
confortáveis. Um bom exemplo 
é quando temos uma carteira 
de clientes estável e previsível 
com os quais podemos contar. 
De uma forma ou de outra, ga-
rantem as vendas e as receitas. 
No entanto, levam à uma “zona 
de conforto”, fragilizando a 
prática da prospecção. 

Em outras palavras, não é in-
comum, quando atravessamos 
difi culdades, que a nossa base 
de clientes, antes tão rentável, 
diminua suas atividades e pare 
de investir. De uma hora para 
outra, nossos clientes reduzem 
drasticamente os negócios e 
nos deixam em situação com-
plicada. 

A consequência, geralmen-
te, é o imobilismo que coloca 
em risco o próprio negócio. 
Existe alguma saída para esta 
situação?  

Mudanças dependem de nos-
sas iniciativas. A primeira coisa 

a fazer é sair imediatamente da 
“zona de conforto” e procurar 
peixes em “outros aquários”. 

Prospecte e busque opor-
tunidades fora de seu nicho 
tradicional. Se a situação não 
é boa onde você está acostu-
mado, é necessário encontrar 
alternativas. Uma boa forma 
de buscar novos mercados e 
clientes é colocar suas van-
tagens competitivas e sua ex-
pertise a serviço de parceiros 
de negócios. 

Colaboração entre empresas 
através de parcerias com-
plementares tem sido uma 
boa maneira de buscar boas 
oportunidades. Mesmo quando 
existem aspectos onde em-
presas podem se considerar 
concorrentes ante ao mercado, 
sempre podem ser encontra-
das sinergias que aumentam 
as chances de geração de 
negócios. 

Mas não se esqueça de que 
abrir novas portas não é garan-
tia de vendas. Um dos aspectos 
da “zona de conforto” é a perda 
da capacidade de ser proati-
vo, dinâmico e criativo. Daí a 
importância de não se deixar 
acomodar e ter em mente que o 
mercado pode virar a qualquer 
momento. 

Lembre-se: toda empresa 
deve ter sempre um plano 
B, uma carta na manga para 
momentos críticos.

(*) - É diretor de marketing e novos 
negócios da XGEN, especializada 

em plataformas de IA para canais de 
atendimento (www.xgen.com.br)

Marcelo Loiacono (*)

13,1 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo Bolsa Família.

Instituído pela MP 898, edi-
tada em outubro, o abono 
consiste no benefício pago 

em dobro em dezembro. Se-
gundo a Caixa, 13,1 milhões de 
famílias estão sendo atendidas 
pelo Bolsa Família em dezem-
bro. O governo desembolsará 
R$ 2,5 bilhões com o pagamen-
to do benefício deste mês, mais 
R$ 2,5 bilhões com o décimo 
terceiro.

O benefício extra será pago 
com o mesmo cartão, nas 
mesmas datas e por meio dos 
mesmos canais pelos quais os 
benefi ciários recebem as parce-
las regulares do Bolsa Família. 
Os benefi ciários que recebem 

Com uma produção este ano de 700 mil 
unidades de tuias – 450 mil da variedade 
holandesa e 250 mil da Strickta, a equipe 
da Fazenda Terra Viva, de Holambra, 
acredita que o crescimento das vendas em 
2019 deve ser de 10% a 15% em relação 
ao ano passado. Os motivos são a pre-
ferência cada vez maior do consumidor 
por plantas naturais e a diversidade de 
tamanhos, que vão desde as minis, com 
cerca de 35 cm de altura, até as árvores 
maiores, com cerca de 1,30 metro.

Se bem cuidada, essa árvore pode 
ser reutilizada no próximo ano. É uma 
planta que requer rega diária. No interior 
das casas ou no jardim, a tuia pode ser 
transplantada. Para tanto, basta colocá-

Infl ação para família 
de baixa renda
tem alta 

O Indicador Ipea de Infl ação 
por Faixa de Renda apontou 
alta de 0,54% para as famílias de 
renda mais baixa, até R$ 1.643,78 
por mês, em novembro. Para as 
famílias de maior poder aquisiti-
vo, com renda domiciliar maior 
que R$ 16.442,40, a alta foi de 
0,43% no mesmo mês. 

Cerca de 70% da alta infl acio-
nária registrada entre as famílias 
mais pobres se explica pela va-
riação de preços nos grupos de 
alimentação e habitação, com 
reajuste de 8,1% nas carnes e 
2,2% nas tarifas de energia elétri-
ca - com a mudança da bandeira 
tarifária de verde para amarela.

“No caso das famílias mais ri-
cas, embora o reajuste das carnes 
e da energia também tenha pres-
sionado suas taxas de infl ação, 
o menor peso desses itens em 
sua cesta de consumo acaba por 
aliviar seus impactos altistas”, 
disse o Ipea. Em contrapartida, 
os aumentos de 0,78% no preço 
dos combustíveis, de 4,4% nas 
passagens aéreas e de 24,4% 
nos jogos lotéricos foram os que 
mais pressionaram a infl ação nas 
classes mais altas (ABr).

A Receita Federal do Brasil 
exigirá, a partir de 1º de janeiro 
de 2020, que todas as encomen-
das e remessas internacionais 
possuam a identifi cação do CPF/
CNPJ/Número do Passaporte do 
destinatário para ter o despacho 
aduaneiro iniciado. A falta dessa 
informação poderá acarretar a 
proibição da entrada da enco-
menda e sua devolução ao exte-
rior ou destruição, nos casos em 
que a devolução não seja possível.

Essa informação deve ser pres-
tada na hora da compra on-line 
e encaminhada juntamente com 
a encomenda em seu transpor-
te. Caso não seja informado no 
momento da compra, ou o reme-
tente não os encaminhe o dado 

juntamente com a remessa, os 
Correios possuem uma ferramenta 
para prestação dessa informação 
na página da internet, por meio do 
rastreamento ou do portal “Minhas 
Importações”. 

Será necessário realizar o ca-
dastro no Portal, informando o 
CPF (pessoa física), CNPJ (pessoa 
jurídica) ou Número do Passaporte 
(estrangeiro), bem como defi nir 
login e senha. Após o cadastro, 
informa a Receita, basta realizar 
a pesquisa por encomendas e fa-
zer a vinculação das remessas no 
ambiente “Minhas Importações”. 
Somente após a prestação dessa 
informação, as encomendas pode-
rão ser apresentadas à fi scalização 
aduaneira (ABr).

O Whatsapp possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil.

Uma pesquisa realizada 
pela Câmara e pelo Senado 
mostrou o Whatsapp como 
principal fonte de informação 
dos entrevistados: 79% disse-
ram receber notícias sempre 
pela rede social. O ambiente 
possui mais de 136 milhões 
de usuários no Brasil, sendo 
a plataforma mais popular 
juntamente com o Facebook.

Depois do Whatsapp, outras 
fontes foram citadas. Aparece-
ram canais de televisão (50%), 
a plataforma de vídeos Youtube 
(49%), o Facebook (44%), 
sites de notícias (38%), a rede 
social Instagram (30%) e emis-
soras de rádio (22%). O jornal 
impresso também foi citado 
por 8% dos participantes da 
sondagem e o Twitter, por 7%.

No caso da televisão, o per-
centual foi maior entre os mais 
velhos: 67% dos consultados 
com mais de 60 anos disseram 
se informar sempre por esse 
meio, contra 40% na faixa 
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Caixa começou a pagar o 
décimo terceiro do Bolsa Família

Os benefi ciários do Bolsa Família começaram a receber desde ontem (10) o abono natalino, equivalente 
ao décimo terceiro do benefício

por meio de crédito em conta 
poupança ou na conta Caixa 
Fácil terão o valor do abono 
natalino creditado nas mesmas 
contas.

O calendário de pagamentos 
seguirá o dígito fi nal do Número 
de Inscrição Social (NIS) do res-
ponsável familiar apresentado 
no cartão do programa. Benefi -
ciários com o fi nal 1 foram pagos 
ontem (10). O cronograma 
segue com o pagamento aos 
benefi ciários com fi nal 2, hoje  
(11); fi nal 3, dia 12; fi nal 4, dia 
13; fi nal 5, dia 16; fi nal 6, dia 
17; fi nal 7, dia 18; fi nal 8, dia 
19; fi nal 9, dia 20, e fi nal 0, dia 
23 (ABr).

Whatsapp é principal fonte 
de informação do brasileiro

entre 16 a 29 anos.
Já o Youtube apareceu como 

mais popular entre os mais 
jovens. Os que afi rmaram ver 
vídeos sempre na plataforma 
chegaram a 55% na faixa de 16 
a 29 anos, contra 31% entre os 
com 60 anos ou mais.

A pesquisa também avaliou 
os hábitos dos entrevistados 

nas redes sociais. O tipo 
de ação mais comum foi a 
curtida de publicações, ato 
realizado sempre por 41% dos 
participantes da sondagem. 
Em seguida, vieram compar-
tilhamento de posts (20%), 
publicar conteúdos (19%) 
e comentar mensagens de 
outros (15%) (ABr).

Cresce a procura por árvores de Natal naturais
-la em um lugar com bastante incidência 
de luz solar e irrigar todos os dias até 
que se acostume com o seu novo habitat.

A árvore é um dos principais símbolos 
do Natal. E as espécies preferidas no 
Brasil e em vários países europeus são 
as tuias, tanto da variedade holandesa, 
como da Strickta. As tuias têm como 
características os troncos retos e folhas 
compostas com vários filamentos for-
mados por pequenas escamas verdes. 
Seu formato é piramidal. O cheiro do 
pinheiro natural, meio cítrico, é a sua 
característica especial e deixa a casa 
aromatizada - o que combina com o clima 
das festas de fim de ano.Fonte e mais 
informações: (www.terraviva.agr.br). 

Receita exigirá CPF/CNPJ nas 
encomendas internacionais

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Carlos de Gioia (CPF/MF nº 001.751.538-68), Celso Coscarelli (CPF/MF nº
128.530.638-44). Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II, à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de
administração no Banco Induscred de Investimento S/A para a qual foram eleitos
como diretor sem designação especial. Esclarecem que eventuais objeções à
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - Avenida
Paulista nº 1804 - São Paulo-SP.
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