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Num passado, não 

muito distante, quem 

ditava as regras eram as 

empresas. Hoje em dia, 

são os consumidores que 

mandam. 

Com um smartphone 
e o acesso à internet 
na palma da mão, 

eles estão munidos de in-
formações para distinguir o 
melhor produto, serviço ou 
atendimento. Exigentes e, 
principalmente, conectados, 
os chamados consumidores 
3.0 entram em cena! 

Neste novo cenário de 
negócios, as empresas es-
tão se reestruturando para 
atender às demandas dos 
consumidores, com o objeti-
vo de se destacar dentre os 
concorrentes. Aí que nasce, 
ou melhor, se fortalece a 
experiência do cliente. 

De acordo com o Gartner, 
em poucos anos, 89% das 
empresas irão competir no 
âmbito da experiência do 
consumidor. Afinal, será 
isso que determinará a fi-
nalização de uma compra. A 
necessidade de adaptação 
ao perfil do consumidor 3.0 
não é diferente no mercado 
imobiliário. Aliás, é até mais 
latente, visto que este setor 
é mais atrasado na Transfor-
mação Digital. 

Dito isso, quais são as mu-
danças que as construtoras, 
loteadoras e incorporadoras 
precisam realizar para acom-
panhar o mercado e as neces-
sidades deste novo cliente? 
Antigamente, o processo 
de venda de imóveis era 
mais simples. Bastava que 
os corretores aguardassem 
os clientes aparecerem nos 
pontos de vendas. 

Estes, sem acesso à in-
formação, dependiam dos 
classificados para buscar os 
dados da tão sonhada casa 
própria. Mas hoje, a nego-
ciação é complexa e o inte-
ressado está familiarizado 
com as inúmeras formas de 
acessar as informações refe-
rentes aos imóveis, como os 
seus valores, o que, há algum 
tempo, não era transparente. 
Inclusive, em alguns casos, 
estes clientes sabem mais 
do que os corretores. 

De acordo com uma pesqui-
sa da Accenture, o número 
de pessoas que pesquisam in-
formações sobre produtos e 
serviços na internet, antes da 
tomada de decisão, aumen-
tou em 73% nos últimos três 

anos. No passado, o renome 
da marca possuía um grande 
peso para a decisão de com-
pra, mas, hoje em dia, o que 
vale são as experiências dos 
clientes e as recomendações. 

Isso porque este novo 
perfil de consumidor não 
dá valor apenas às suas 
experiências, mas também 
considera a opinião que os 
demais compartilham no 
dia a dia, ou até mesmo em 
suas redes sociais, sobre 
uma determinada aquisição. 
O cliente mudou. E, agora, 
ele é digital! Os processos 
burocráticos e exaustivos 
não combinam com este 
consumidor 3.0, inclusive o 
do mercado imobiliário. 

Imediatistas e acostuma-
dos com a rapidez da inter-
net, eles esperam que suas 
necessidades, como a da 
compra de um imóvel, sejam 
sanadas dentro do tempo que 
estabelecem. E este tempo é 
curto. Portanto, para atender 
às necessidades dos novos 
consumidores, é necessário o 
investimento em tecnologias 
que proporcionem uma (boa) 
experiência digital para os 
clientes. 

E, já que o objetivo é for-
necer um processo de venda 
que seja tecnológico, que 
tal oferecer um processo 
de venda 100% digital? Há 
ganhos em todos os pontos 
de contato, para quem vende 
e quem compra, por meio 
de uma solução que ofereça 
mais controle para gestores 
comerciais, da abertura até o 
fechamento da venda. Tudo 
por meio de um smartphone 
na palma da mão. 

Portanto, nesta corrida do 
mercado imobiliário, contar 
com o apoio da tecnologia 
para realizar a gestão de 
vendas dos imóveis não é 
mais um diferencial, mas, 
sim, uma necessidade para 
as construtoras, loteadoras e 
incorporadoras que busquem 
se manter competitivas e não 
ultrapassadas. 

(*) - É CEO da Facilita, 
desenvolvedora do app Facilita, 

primeiro aplicativo para gestão digital 
de venda de imóveis. 

O mercado imobiliário está 
pronto para o consumidor 3.0?

Glauco Farnezi (*)
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Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, 
Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) os efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de 
Acionistas da Companhia; (ii) modificação da composição do Conselho de Administração da Companhia devido aos 
efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de Acionistas da Companhia; e (iii) instrução de voto da Companhia na 
condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar 
todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens acima no âmbito de 
sua subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, 
parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEGUNDA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2019

RECONTRATAR COM SALÁRIO INFERIOR
Empresa pretende recontratar funcionário, poderá ser com 
salário inferior em novo cargo? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CASO DE ATRASO O DESCONTO DO DSR É PROPORCIONAL? 
Esclarecemos que não existe desconto proporcional do DSR, seu 
desconto será sempre de forma integral mesmo em caso de atrasos.

COMPENSAR TRABALHO NO SÁBADO
Empresa de comum acordo reduziu o horário de almoço das funcioná-
rias em uma hora diária para compensar o trabalho no sábado, sendo 
o sábado feriado elas terão direito a extras? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR APOSENTADORIA
Será devido a multa do FGTS na rescisão por aposentadoria? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INCIDE RETENÇÃO DE INSS NA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, DURANTE 
O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PRESTADO POR 
EQUIPE DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL? 

Esclarecemos que a retenção previdenciária para empresa optante pelo 
Simples Nacional somente ocorrerá se ela for enquadrada no anexo IV 
e o serviço prestado estiver relacionado nos arts.117 e 118 da IN RFB 
nº971/09. Base Legal - Art.191 da IN RFB nº971/09.

LIMITE DE AJUDA DE CUSTO
Existe um limite na relação ajuda de custo x salário normal que deve 
respeitar ao atribuir essa verba mensalmente? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS TRABALHISTAS
Qual o prazo para a guarda de documentos trabalhistas e a base legal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •

O Brasil entrou em um 
novo cenário de inves-
timentos. A redução da 

Selic para o nível mais baixo 
da série histórica eliminou 
a atratividade de aplicações 
mais conservadoras, como os 
títulos de renda fi xa atrelados 
ao CDI. Aliado a isto, a retoma-
da da economia e a expressiva 
valorização do Ibovespa, prin-
cipal índice de ações da bolsa 
brasileira, fazem com que os 
investidores ganhem cada vez 
mais confi ança para realizar 
suas aplicações.

No entanto, especialistas 
alertam que é preciso sabedoria 
na hora de administrar seus 
investimentos. Para Lucas Vidi-
gal, diretor da Scopo Finanças 
Pessoais, um dos principais 
erros dos investidores é não 
diversifi car. “Manter uma car-
teira concentrada aumenta 
sua vulnerabilidade. O ideal é 
buscar alternativas entre títulos 
de renda fi xa, ações e fundos, de 
acordo com o perfi l de risco e 
com os objetivos do investidor”.

Segundo o especialista, o 
cenário atual favorece a busca 
por alternativas que possam 
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Os principais erros cometidos 
por investidores

A redução da Selic para o nível mais baixo da série histórica eliminou a atratividade de aplicações mais 
conservadoras, como os títulos de renda fi xa atrelados ao CDI

Um dos principais erros dos investidores é não diversifi car. 

rentes emoções nas pessoas, 
fazendo com que sua experi-
ência ao investir alterne entre 
altos e baixos”. Dependendo da 
intensidade, esses sentimentos 
podem levar a decisões equi-
vocadas, que resultariam na 
redução dos retornos ou até 
mesmo em perdas fi nanceiras.

A solução passa por conhecer 
melhor os produtos ou ativos 
no quais se está aplicando e 
compreender a estratégia de 
investimento. O especialista re-
comenda que as decisões sejam 
embasadas por dados quanto à 
qualidade e confi abilidade do 
investimento, e não por senti-
mentos momentâneos ou pela 
tentativa de acertar “o ponto 
certo” de entrada ou saída. 

“Em momentos de retomada 
da economia, onde os preços 
dos ativos fi nanceiros já res-
ponderam de maneira signi-
fi cativa a uma expectativa de 
retomada do ciclo econômico, 
é fundamental que os investi-
dores estejam conscientes das 
armadilhas. Agir movido pela 
emoção é trair seus objetivos 
financeiros”, conclui Lucas 
(Partners Comunicação).

oferecer melhores rendimen-
tos. “Por causa das altas taxas 
de juros durante a maior parte 
dos últimos 25 anos, foi relati-
vamente fácil para o investidor 
auferir ganhos acima da infl ação 
sem se preocupar muito com a 
qualidade de suas aplicações”, 
diz. “O investidor brasileiro se 
acostumou com isso, mas essa 
já não é mais a realidade”.

Contudo, o investidor deve 
tomar cuidado com a tentação 
de se arriscar em aplicações 
com as quais está pouco familia-

rizado. “Boa parte dos produtos 
de renda variável disponíveis 
no mercado apresentam um 
histórico de desempenho muito 
positivo nos últimos três anos, 
mas montar e gerenciar um 
portfólio de investimentos com 
base única e exclusivamente no 
desempenho passado pode não 
ser uma boa estratégia a médio 
e longo prazo”, alerta.

Lucas também chama aten-
ção para a infl uência do fator 
psicológico. “As oscilações no 
mercado tendem a gerar dife-

Balanço divulgado pela Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito Federal 
(SSP/DF) informa que, dos 1.481 inter-
nos benefi ciados pelo saidão de Natal no 
período de 23 a 26 de dezembro, 17 não 
retornaram às unidades prisionais, o que 
representa 1,14% dos presos liberados para 
passar o Natal com a família.

Esta foi a décima primeira e última 
saída temporária neste ano. Ao longo do 
ano, foram 35 dias de saidões determi-
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A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) divulgou 
que a bandeira tarifária para 
janeiro de 2020 continuará 
amarela, o que signifi ca um 
custo extra de R$ 1,343 para 
cada 100 quilowatts-hora 
consumidos. De acordo com a 
Aneel, “a bandeira permanece 
amarela em razão do baixo 
nível de armazenamento dos 
principais reservatórios do 
Sistema Interligado Nacional 
(SIN) e pelo regime de chuvas 
signifi cativamente abaixo do 
padrão histórico”.

O sistema de bandeiras tari-
fárias foi criado no ano de 2015 
e utiliza as mesmas cores dos 
semáforos (verde, amarela e 
vermelha) para indicar se ha-
verá ou não acréscimo no valor 
da energia a ser repassada ao 
consumidor fi nal, em função 
das condições de geração de 
eletricidade.

No caso da bandeira amare-
la, a indicação é de condição 
intermediária de geração de 
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Contas de luz: bandeira tarifária 
continuará amarela em janeiro

energia nas usinas hidrelé-
tricas, por causa do volume 
de água nos reservatórios. A 
previsão é de que as chuvas 
no primeiro mês de 2020 
vão elevar gradativamente o 
nível de água dos principais 
reservatórios, mas ainda em 
patamares abaixo da média 
histórica.

A situação exige o aciona-
mento das usinas termelé-
tricas, movidas a petróleo e 
mais onerosas, “com impactos 
diretos na formação do preço 
da energia (PLD) e nos custos 
relacionados ao risco hidroló-
gico (GSF)”, assinala a Aneel. 
Assim a tarifa terá acréscimo 
de R$ 0,01343 para cada qui-
lowatt-hora (kWh) consumido 
em relação aos preços quando 
a bandeira é verde.

Janeiro é mês de verão e 
apresenta aumento de tem-
peraturas, inclusive no litoral 
brasileiro - mais procurado no 
período por causa das férias 
escolares. O calor da tempo-

Consumidor terá de pagar R$ 1,343 a mais para cada 100 kWh 

consumidos.

rada pode elevar o consumo 
de energia com o aumento do 
uso de equipamentos como o 
ar-condicionado.

Para uso desses aparelhos, a 
Aneel recomenda: “não deixar 
portas e janelas abertas em 

ambientes com ar condicio-
nado; manter os fi ltros limpos; 
diminuir ao máximo o tempo 
de utilização do aparelho de ar 
condicionado; e colocar corti-
nas nas janelas que recebem 
sol direto” (ABr).

O presidente do Chile, Sebastiàn Piñera, 
anunciou na sexta-feira (27) que preten-
de fazer um plebiscito no dia 26 de abril 
de 2020 para determinar se os chilenos 
querem alterar a atual Constituição do 
país, que está vigente desde a ditadura 
de Augusto Pinochet. A reforma da Carta 
Magna chilena é uma das reivindicações 
dos manifestantes que tem feito protestos 
desde outubro, pedindo um sistema mais 
inclusivo e que garanta melhoras em suas 
condições de vida.

O chefe de Estado anunciou o plebiscito 
em meio a questionamentos pela maneira 
em que os órgãos de segurança estão en-
frentando os manifestantes e as medidas 
que seu governo tem tomado para reprimir 
e penalizar os protestos de cidadãos. 

Piñera assegurou que no plebiscito, além 
de votar se desejam mudar a Constituição do 
país, os chilenos decidirão qual será o meca-
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Piñera convoca plebiscito constitucional no Chile
nismo para a redação da nova Carta Magna.

“O plebiscito que realizaremos não é 
uma eleição qualquer, porque com esta 
ação democrática e republicana, vamos 
ter que optar entre duas alternativas, as 
duas legítimas e democráticas. A primeira, 
conduz a uma convenção constitucional 
integralmente composta por constituinte 
eleitos ou uma convenção constitucional 
mista em que haverá uma metade eleita 
diretamente e a outra metade eleita pelo 
Congresso”, disse o presidente.

Se aprovada a redação de uma nova 
Constituição, se levará em conta o me-
canismo mais votado e os membros do 
modelo que for escolhido serão eleitos em 
eleições marcadas para outubro de 2020. 
O órgão que escreverá a Constituição terá 
um prazo de nove meses para elaborar o 
novo texto, prorrogável por mais três meses 
(Telesur/ABr).

Piñera: chilenos vão escolher se querem 

alterar Constituição e por qual modelo. 

De 1.481 presos, 17 não retornam do saidão no DF
nados pela Vara de Execuções Penais do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios.

O benefício do saidão de Natal é concedi-
do a presos que cumprem pena no regime 
semiaberto e que têm autorização de tra-
balho externo ou saídas temporárias. Por 
meio de nota, a SSP informa que o preso que 
não retornar no dia e no horário previstos 
é considerado foragido e poderá perder o 
direito ao regime semiaberto (ABr).

Benefício é concedido aos que cumprem 

pena no regime semiaberto.
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