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“O homem que planta 
árvores, sabendo 
que nunca se sentará 
à sombra delas, 
começou a entender o 
significado da vida”.
Rabindranath Tagore (1861/1941) 
Filósofo indiano
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A conversa que teve 
com os presidentes 
do Senado, Davi 

Alcolumbre, e da Câmara, 
Rodrigo Maia, deixou o 
presidente Jair Bolsonaro 
mais otimista com relação 
à possibilidade de não ta-
xação da energia solar. A 
estratégia, segundo o pre-
sidente, é a de apresentar 
e aprovar um projeto que 
proíba essa taxação.

“Liguei para o Rodri-
go Maia e para o Davi 
Alcolumbre. Se a Aneel 
vir a taxar, eles toparam 
derrubar a questão. Al-

Bolsonaro: Congresso 
Nacional vai “sepultar” 
taxação da energia solar

gum parlamentar deverá 
apresentar um projeto 
para taxação zero e eles 
vão colocar para votar 
em regime de urgência. 
Então está  sepultada 
qualquer possibilidade 
de taxar energia solar”, 
disse Bolsonaro, ontem 
(6), ao deixar o Palácio 
da Alvorada.

O presidente usou as re-
des sociais para informar, 
por meio de um vídeo, que 
a decisão sobre a taxação 
da energia solar é de res-
ponsabilidade da Aneel. 
“A decisão é deles. Nós 

do governo não discutire-
mos mais esse assunto, e 
ponto final”. Bolsonaro foi 
enfático ao dizer que quem 
fala sobre a questão, pelo 
governo, é ele. “Ninguém 
fala no governo, a não ser 
eu, sobre essa questão. 
Não me interessam pare-
ceres de secretários ou de 
quem for”, afirmou.

Bolsonaro disse que con-
versará com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
com o de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, sobre 
o assunto.“A própria Aneel 
se conscientiza de que essa 

fonte de energia tem de ser 
estimulada pelo governo”, 
disse, em meio a críticas 
a “grupos de lobistas que 

trabalham na transmissão 
de energia” que, segundo 
ele, “trabalham para taxar 
a [geração de] energia 

solar”. A Aneel informou 
que, por enquanto, não 
se manifestará sobre o 
assunto (ABr).

“Está sepultada qualquer possibilidade de taxar energia solar”, disse Bolsonaro.

Funeral de Soleimani reúne multidão nas ruas do Irã.

Instituições financeiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) au-
mentaram a estimativa de inflação 
para 2019, pela nona vez seguida. 
As previsões para o crescimento 
da economia em 2019 e 2020 foram 
mantidas. A projeção para o IPCA 
subiu de 4,04% para 4,13%. O IBGE 
divulga, na próxima sexta-feira (10), 
o IPCA de 2019

A informação consta do Boletim 
Focus, pesquisa semanal do BC com 
as projeções de instituições para os 
principais indicadores econômicos.

Para 2020, a estimativa de inflação 
caiu de 3,61% para 3,60%. A previsão 
para os anos seguintes também não 
teve alterações: 3,75% em 2021 e 
3,50% em 2022. As projeções para 

A projeção para a expansão do PIB 
foi mantida em 1,17% em 2019 

e em 2,3% em 2020.

Enade em novembro
A prova do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 2020 será aplicada em 22 
de novembro de 2020, com início 
às 13h30 (horário de Brasília). 
O MEC publicou ontem (6), no 
DOU, a portaria que estabelece o 
regulamento do exame. O Enade 
é   feito por estudantes para avaliar 
conhecimentos, competências e 
habilidades desenvolvidas ao longo 
do curso. Ele precisa fazer o exame 
para colar grau e receber o diploma.

A Austrália vai destinar 2 
bilhões de dólares austra-
lianos (1,2 bilhão de euros) 
para a recuperação de áreas 
afetadas pelos incêndios, 
anunciou o primeiro-ministro 
Scott Morrison. O dinheiro 
será distribuído nos próxi-
mos dois anos e gerido por 
uma nova agência dedicada 
à reconstrução de casas e 
infraestruturas danificadas.

Os incêndios na Austrália 
já destruíram, desde setem-
bro, mais de 5,5 milhões de 
hectares, o equivalente a 
um país como a Dinamarca, 
e provocaram a morte de 24 
pessoas. “Será feito o que for 
preciso, custe o que custar”, 
garantiu o primeiro-ministro 
em entrevista coletiva, após 
se reunir com a Comissão 
de Segurança Nacional para 
analisar medidas de combate 

aos incêndios.
Scott Morrison acrescen-

tou que a ajuda provém do 
Orçamento do Estado e é 
independente de outros au-
xílios já aprovados. Destacou 
que se trata de um “acordo 
inicial” que poderá subir, se 
necessário, caso os danos 
aumentem. “Vamos nos con-
centrar nos custos humanos 
e nos de reconstrução da vida 
das pessoas para garantir o 
melhor possível, o mais rá-
pido possível”, acrescentou.

Os incêndios, considera-
dos dos piores do século 
na Austrália, fizeram com 
que países como os Estados 
Unidos, o Canadá, a Nova 
Zelândia, Singapura e Fran-
ça enviassem bombeiros, 
helicópteros e militares para 
ajudar no combate ao fogo 
(RTP/ABr).

A comunidade internacio-
nal fez apelos ontem (6) pela 
manutenção do acordo nu-
clear assinado com o Irã. O 
governo de Teerã anunciou 
que não respeitará mais os 
limites para enriquecimento 
de urânio previsto no trata-
do, que já tinha sido abando-
nado de maneira unilateral 
pelos Estados Unidos. 

“A plena implementação 
do acordo nuclear por par-
te de todos é, agora, mais 
importante do que nunca 
para a estabilidade da região 
e para a segurança global. 
Continuarei trabalhando 
com todos os participantes 
sobre como prosseguir”, 
disse o alto representante 
para a diplomacia da União 
Europeia, Josep Borrell. A 

José Cruz/ABr

NSW Rural Fire Service

EPA

Instituições financeiras estimam 
inflação de 4,13% em 2019

2019 e 2020 estão abaixo do centro 
da meta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. Para 2021, as 
instituições estimam que a Selic 
encerre o período em 6,5% ao ano. 
A estimativa anterior era 6,38% ao 
ano. Para o final de 2022, a previsão 
segue em 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão do PIB 
foi mantida em 1,17% em 2019 e em 
2,3% em 2020. O IBGE só divulgará o 
PIB de 2019 no fim de março. Para os 
anos seguintes, não houve alteração 
em relação à pesquisa anterior: 2,5% 
em 2021 e 2022. A projeção para a 
cotação do dólar aumentou de R$ 
4,08 para R$ 4,09, no fim de 2020, e 
permanece em R$ 4 no encerramento 
de 2021 (ABr).

Negócios em Pauta

News@TI

Bem-estar e Saúde
O Vigilantes do Peso está de mudança. Com um novo escritório em São 
Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini. Com inauguração marcada 
para o próximo dia 14 (terça-feira), a antiga estrutura, no Rio de Janei-
ro, se muda para a capital paulista após 45 anos. A decisão objetiva se 
aproximar do ambiente digital da maior e mais importante metrópole 
da América Latina. O Vigilantes do Peso faz parte da WW, antiga Weight 
Watchers, empresa de capital aberto cotada na Nasdaq, líder global em 
gerenciamento de perda e manutenção do peso com foco em bem-estar 
e saúde. Inspiramos milhões de pessoas a adotarem hábitos saudáveis 
para uma vida real. Outras informações: (www.vigilantesdopeso.com.
br).   Leia mais na página 3

Podcast quinzenal sobre tecnologia corporativa

@A proposta é reunir quinzenalmente profissionais do mercado para 
uma conversa sobre tendências, atualizações dos principais fabri-

cantes de software, dicas de gestão de nuvem e portfólio de software, 
transformação digital e colaboração. O ONECast busca desvendar o 
universo de inovação de um jeito mais descontraído e leve. O primeiro 
episódio será exibido no dia 13 de janeiro, com o tema “Vai ficar com a 
versão desatualizada do seu SQL Server?” “Vamos estrear com um bate 
papo entre Fábio Hara, Senior Cloud Solution Architect da Microsoft, que 
vai conversar com Richard Souza, especialista de soluções de nuvem da 
SoftwareONE. Vamos falar de algo que vai impactar o mercado, o fim do 
suporte do Microsoft SQL Server 2008 e Windows Server 2008 e as reais 
consequências para as empresas, incluindo prejuízos potenciais”, expli-
ca Milena Pinheiro, especialista em marketing digital da SoftwareONE 
(SoftwareONE.com).    Leia mais na página 2

Lua Crescente em 
Áries. Acorda. O 
ágil cai na real, o 
emperrado cai do 
cavalo.

Por Claudia Lazzarotto – 
Astróloga Kármica.

Astrologia

Países fazem apelo para 
manutenção de acordo 

nuclear com Irã

Austrália terá 1,2 bilhão 
de euros para recuperar 

áreas afetadas

decisão de Teerã de não 
respeitar mais o acordo veio 
em meio a uma crise com 
os EUA. 

Desde sua campanha elei-
toral, Trump era contrário ao 
acordo nuclear. Assim que 
assumiu a Casa Branca, o 
republicano saiu do tratado, 
em maio de 2018, e anunciou 
novas sanções ao Irã.    “Man-
ter os acordos e garantir sua 
implementação deve perma-
necer como uma prioridade 
para os parceiros”, disse, em 
um comunicado o Ministério 
das Relações Exteriores da 
Rússia, também demons-
trando preocupação com a 
escalada de tensão. 

A chanceler da Alemanha, 
Angela Merkel, vai se reunir 
no sábado (11), na capital 
russa, com o presidente 
Vladimir Putin para discutir 
a crise entre Estados Unidos 
e Irã. O acordo nuclear com 
o Irã foi assinado em julho 
de 2015, após 20 meses de 
negociações entre o gover-
no de Teerã e um grupo de 
potências internacionais 
liderado pelos EUA sob o 
governo de Barack Obama 
(ANSA).

Os profissionais do estado de São Paulo são quase unânimes 
quando o assunto é se há ou não uma lacuna de habilidades 
e conhecimentos no Brasil – quase 97% deles acreditam que 
sim. O dado é do Relatório Lacuna de Habilidades Brasil, rea-
lizado anualmente pela plataforma de cursos online Udemy. Já 
no Brasil como um todo, a porcentagem é menor – 95,4% dos 
profissionais concordam que existe uma lacuna. Os paulistas, 
no entanto, são um pouco mais otimistas do que os outros 
brasileiros quando perguntados se se sentem diretamente 
afetados por essa lacuna – 71,9% deles acreditam que sim. 
Acesse o relatório em: <https://research.udemy.com/resear-
ch_report/2018-relatorio-lacuna-de-habilidades/>

Lacuna de habilidades no país
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Como as empresas 
podem usar 

a LGPD a seu favor
É possível ter mais 
conhecimento sobre 
o consumidor e 
orientação clara 
sobre a proposta de 
valor relacionada à 
empresa

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), 
estabelecida com o 

objetivo de garantir que a 
segurança de dados seja 
uma prioridade em várias 
esferas, tem gerado discus-
sões significativas ao redor 
do mundo, principalmente 
dentro do ambiente corpo-
rativo. Isso acontece prin-
cipalmente porque a nova 
norma exige das empresas 
maior controle sobre os 
dados que circulam dentro 
das organizações. 

Com a nova lei, empresas 
terão de realizar ações para 
ter mais controle dos dados 
que circulam dentro de 
seu ambiente – um plano 
de grande importância, já 
que pelo menos 90% dos 
documentos armazenados 
por empresas têm alguma 
informação de caráter confi-
dencial. Com a nova norma, 
podem ser aproveitadas 
uma série de oportunidades 
de agregar valor, como a 
evolução do relacionamento 
com clientes e a otimização 
de processos. 

Para isso, é necessário se-
guir quatro fases principais: 
análise, modelo documental 
de gestão dos dados, catego-
rização e por último, a ges-
tão e rastreamento de dados 
em todo o seu caminho pela 
empresa. O primeiro passo 
tem como foco atingir os 
objetivos de otimização de 
processos, localização e ca-
tegorização de informações 
“desestruturadas” dentro 
da companhia. 

Para isso, é necessário 
acessar a localidade de 
cada arquivo em diferentes 
documentos, processos e 
sistemas da companhia, 
fazer uma avaliação dos 
dados afetados pelo LGPD 
e fornecer um diagnóstico 
completo da situação atual 
da empresa. A segunda eta-
pa diz respeito à elaboração 
do “mapa” que vai mostrar 
a estrutura hierárquica de 
divisão das informações 
envolvidas na LGPD em 
diferentes tipos e subtipos, 
definição de um esquema de 
metadados, descrição deta-
lhada das características de 
cada documento. 

Com isso, será possível ter 
um conhecimento completo 

sobre os dados gerenciados 
por cada parte da empresa. 
Em seguida, o tratamento 
de dados vai definir carac-
terísticas para cada tipo 
de dados. Na prática, será 
possível agrupar as infor-
mações em um ciclo de 
vida de acordo com o tipo 
de cada documento, aplicar 
sistemas de busca e locali-
zação, além de estabelecer 
mecanismos mais claros 
quanto ao consentimento 
relacionado à privacidade 
dos dados que circulam 
dentro da empresa. 

Por último, a gestão e 
o rastreamento de dados 
trazem como principais 
resultados a aplicação de 
estratégias diferenciadas 
de retenção do consumidor, 
aumento da confiança dele 
em relação à marca, o que 
gera diferenciação da marca 
em relação às demais.

Apesar de parecer uma ta-
refa complicada, é necessá-
rio começar com pequenos 
passos, como o CRM. 

Partindo dessa estrutura, 
que prioriza as informações 
vitais para o desenvolvimen-
to do negócio, é possível 
caminhar até às tecnologias 
com um nível superior de 
processamento, como a 
linguagem neural – que 
permite classificar, extrair 
e hierarquizar informações 
gerando maior controle 
sobre os dados. Dentro 
desse escopo, companhias 
que tiverem uma gestão de 
conteúdo consolidada em 
sua governança começam 
com uma vantagem ao im-
plementar o LGPD. 

Por já terem sistemas or-
ganizados, são capazes de 
identificar facilmente dados 
e executar todas as ope-
rações exigidas pelo novo 
regulamento. É importante 
ter em mente que a LGPD 
representa uma oportuni-
dade sem igual para as or-
ganizações avaliarem todo 
o potencial de dados que 
possuem à sua disposição 
e gerar maior segurança e 
produtividade, fidelizando 
clientes e trazendo maior 
produtividade para seus 
processos internos. 

Companhias devem es-
tar atentas para esse novo 
cenário: as empresas que 
conseguirem se adequar a 
essa nova realidade desde 
já terão mais facilidade em 
se adaptar quando a nova 
norma começar a valer, em 
2020.

(*) - É head de Tecnologias 
Avançadas da Minsait no Brasil 

(www.minsait.com).

Flavio Carnaval (*)
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News@TI
Podcast quinzenal sobre tecnologia corporativa

@A proposta é reunir quinzenalmente profissionais do mercado 
para uma conversa sobre tendências, atualizações dos princi-

pais fabricantes de software, dicas de gestão de nuvem e portfólio 
de software, transformação digital e colaboração. O ONECast busca 
desvendar o universo de inovação de um jeito mais descontraído e leve. 
O primeiro episódio será exibido no dia 13 de janeiro, com o tema “Vai 
ficar com a versão desatualizada do seu SQL Server?” “Vamos estrear 
com um bate papo entre Fábio Hara, Senior Cloud Solution Architect 
da Microsoft, que vai conversar com Richard Souza, especialista de 
soluções de nuvem da SoftwareONE. Vamos falar de algo que vai 
impactar o mercado, o fim do suporte do Microsoft SQL Server 2008 
e Windows Server 2008 e as reais consequências para as empresas, 
incluindo prejuízos potenciais”, explica Milena Pinheiro, especialista 
em marketing digital da SoftwareONE (SoftwareONE.com).

ricardosouza@netjen.com.brCiência e Tecnologia

Cinco competências 
mais procuradas nos 

profissionais de TI em 2020
Diego Barbosa

Com a digitalização, a demanda por 
profissionais de TI tem sido cres-
cente. Uma pesquisa do SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) apontou que as profissões 
ligadas à tecnologia estão entre as que 
mais vão crescer até 2023. E esse é só 
o começo.

Tendo isso em vista, o profissional 
de TI não deve apenas acompanhar 
o que é exigido dele atualmente, mas 
capacitar-se para o que ainda está por 
vir. É justamente nisso que as empre-
sas e recrutadores estarão de olho no 
próximo ano. Para se diferenciar, é 
preciso buscar o aprendizado de forma 
contínua, seja por meio de cursos livres, 
uma especialização, participações em 
meetups, palestras, cross-benchmark 
(quando você olha para diferentes 
modelos de empresas para entender 
como cada um deles pode agregar 
valor para a sua). No fim, os avanços 
tecnológicos só são feitos quando um 
profissional não tem medo de buscar 
e testar coisas novas, e assim, trazer 
resultados.

Agora, quando falamos sobre com-
petências técnicas e comportamentais, 
consideramos algumas delas funda-
mentais para o início dessa próxima 
década. São elas:

#Dominar o universo de dados 
- A primeira competência que quero 
destacar é a capacidade de um profis-
sional conseguir trabalhar bem com um 
grande volume de dados. O que antes 
era uma exclusividade da área de BI 
(Business Intelligence), hoje, essa visão 
analítica deve permear toda a empresa, 
principalmente a área de tecnologia. O 
profissional de TI precisa saber coletar, 
organizar, analisar e monitorar grandes 
bases de dados (Big Data). Saber mexer 
bem em planilhas de Excel já não é 
suficiente em muitos casos, por isso, é 
importante estudar outras ferramentas 
como Python / R .

#Organização e agilidade - O se-
gundo fator diz respeito à organização 

e o senso de urgência. O profissional 
precisa conversar com as áreas envolvi-
das em cada fase dos projetos, entender 
suas necessidades e estabelecer e cum-
prir prazos acordados. Assim, ao invés 
de fazer uma única entrega, ele deverá 
se organizar para atender a pequenas 
demandas com rapidez. Se já fez uma 
pequena parte do plano, deve validar 
com a área interessada e entregar. As 
companhias, hoje, priorizam agilida-
de e conhecimento de metodologias 
ágeis, independentemente da área e 
da experiência profissional.

#Produtividade - Ter a capacidade 
de focar no que é urgente e saber usar 
bem aplicativos que impactam a produ-
tividade são ferramentas imprescindí-
veis que fazem o profissional de TI ser 
bem visto pelo mercado de trabalho e 
se destacar em suas entregas e equipes.

#Resiliência - Assim como para 
outras áreas, saber se comunicar bem, 
ter proatividade e se adaptar a novos 
contextos é imprescindível para todo 
e qualquer profissional que quiser ga-
rantir sua empregabilidade na próxima 
década.

#Mindset digital - Por fim, outra 
tendência, que eu não poderia deixar 
de mencionar, deve ser a dissemina-

ção da tecnologia em várias áreas pela 
empresa. Muitas já não contam apenas 
com uma área de TI centralizada, por 
entender que a tecnologia não deve fi-
car restrita a um grupo de funcionários, 
mas permear todos os processos. Sendo 
assim, são necessários profissionais 
capacitados digitalmente em todos os 
níveis e com os mais diversos graus de 
experiência.

Como tentei destacar nesse texto, 
não são só as chamadas hard skills 
- habilidades técnicas - que serão de-
mandadas. As soft skills ou habilidades 
comportamentais, continuarão em alta 
no mercado de TI em 2020. Neste início 
de uma nova década, a tendência é que 
o profissional de TI seja cada vez mais 
valorizado dentro do mercado, princi-
palmente aquele que possui domínio 
das tecnologias mais modernas e que 
consegue se comunicar e transitar bem 
por diferentes áreas da organização.

Nutrir o espírito investigativo e 
curioso, por meio de uma atualização 
contínua de novas tendências deve ser 
uma prioridade para quem não quer 
ficar para trás no novo ano.

Bom novo ano para todos nós!

(*) É formado em administração de empresas e 
headhunter da Yoctoo, consultoria boutique de 

recrutamento e seleção para tecnologia. Possui seis 
anos de experiência no recrutamento para áreas de 
tecnologia. Além disso, tem vasto conhecimento na 

contratação de talentos em toda a América Latina.

A tecnologia vem ocupando cada vez mais espaço em empresas dos mais diversos setores: da construção 
civil aos centros hospitalares, das escolas ao mercado automotivo

Ramos da Informática

A cada minuto que passa, três 
mulheres são vítimas de violência 
no Brasil. Segundo levantamento 
realizado pela DataFolha, com a 
ONG Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), 1,6 milhão 
de mulheres foram espancadas ou 
sofreram tentativa de estrangula-
mento no país em 2018. Mais da 
metade das mulheres agredidas 
(52%), contudo, não denunciou o 
agressor nem procurou ajuda. Esta 
triste realidade coloca o Brasil no 5º 
lugar do ranking mundial de femini-
cídio, segundo o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos (ACNUDH).

Com o objetivo de proteger a vida das 
mulheres e contribuir para a reversão 
deste quadro de violência de gênero 
no país, um grupo de 28 pesquisadores 
liderados por Ana Paula Furtado, pro-
fessora de pós-graduação da CESAR 
School e da UFRPE, desenvolveu uma 
inteligência artificial que identifica 
casos de agressão contra mulheres 
e aciona uma rede de proteção em 
tempo real, independentemente da 

ocorrência de denúncia formal por 
parte da vítima. O aluno Lincon Ade-
mir, do mestrado do CESAR School, 
foi o idealizador do projeto.

Por meio do aplicativo, o celular 
capta e processa informações sonoras, 
detectando, por exemplo, palavras-
-chaves que indiquem ato de violência. 
Imediatamente, é acionada uma rede 
de mulheres cadastradas na platafor-
ma, que estiverem mais próximas ao 

local da ocorrência, para que possam 
prestar ajuda à vítima e chamar as 
autoridades.

“A tecnologia pode ser utilizada 
como uma ferramenta poderosa para 
salvar a vida de muitas mulheres, 
constantemente vítimas de agres-
sões – parte delas sequer é socorrida 
quando pede ajuda. A sociedade pre-
cisa se movimentar contra os casos 
de agressão, pois uma ajuda nesse 
momento crucial pode impedir que a 
vítima se torne mais uma mulher nas 
estatísticas de feminicídio no país”, 
afirma Ana Paula.

A plataforma, que deve ser lançada 
gratuitamente para o público em 
fevereiro de 2020, foi um dos cinco 
projetos finalistas do EU-Brazil Inno-
vation Pitch 2019, seminário organi-
zado pela Euraxess Brasil, Confap e 
Enrich in Brazil, no último dia 10 de 
dezembro, na Finatec, em Brasília. O 
programa tem como objetivo fomentar 
a pesquisa e o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para problemas 
sociais e recebeu mais de 80 projetos 
em sua edição brasileira.

Inteligência artificial que identifica violência 
contra mulheres em tempo real
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Ana Paula Furtado e Marcelo Morales, 
Secretário de Políticas para Formação e 

Ações Estratégicas do MCTIC.
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D - Tênis de Mesa
A Mitsubishi Electric reforça o seu DNA japonês em território brasilei-
ro. No ano em que a imigração japonesa no Brasil comemora 110 anos, 
a companhia anuncia o patrocínio ao treinador da seleção brasileira 
feminina de tênis de mesa, Hugo Hoyama, e mais dois atletas da ca-
tegoria, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi, destaques da modalidade 
e que promete abrilhantar a participação brasileira nos torneios que 
disputarão nos próximos anos, incluindo os Jogos no Japão, em 2020. A 
empresa acredita no esporte em âmbito global. “Estamos muito felizes e 
esperamos que nossa ajuda seja de grande valia para os atletas”, afirma 
Koji Miyashita, presidente da Mitsubishi Electric do Brasil.

E - Câmbio Programado 
Pensando em auxiliar no processo de planejamento da viagem do cliente 
e aumentar o portfólio de serviços, o Grupo Travelex Confidence agora 
disponibiliza o serviço de Câmbio Programado. Acessível para contratação 
por meio da mesa de operações da companhia, o serviço é válido para 
dólar e euro. Com a opção de realizar a compra da moeda em espécie, 
o cliente define o valor  que será pago mensalmente e a Confidence 
Câmbio emite um boleto para que a aquisição seja feita. Outro benefício 
do produto é que a taxa de serviço é fixa, US$ 15 por operação, ou seja, 
quanto maior o valor que o cliente comprar, mais diluída será a tarifa. 
Saiba mais em (www.confidencecambio.com.br).

F - Vendas de Caminhões
Pelo 4º ano consecutivo, a Mercedes-Benz liderou as vendas de caminhões 
no Brasil. Durante 2019, foram licenciados 29.950 modelos da marca, 
o que significa um crescimento de 42% sobre os 21.150 de 2018. Com 
isso, a Mercedes-Benz atinge um marco importante e supera em 3.200 
unidades o segundo colocado. Esse resultado garantiu à Empresa a 
liderança com quase 30% de participação no mercado, cujo volume total 
no País foi de 101.330 caminhões (acima de 3,5 toneladas) e aumento 
de 33% em comparação a 2018. Com 3.700 unidades emplacadas, o 
Actros 2651 foi, pelo 2º ano consecutivo, o caminhão Mercedes-Benz 
mais vendido no País.

A - Bem-estar e Saúde
O Vigilantes do Peso está de mudança. Com um novo escritório em São 
Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini. Com inauguração marcada 
para o próximo dia 14 (terça-feira), a antiga estrutura, no Rio de Janei-
ro, se muda para a capital paulista após 45 anos. A decisão objetiva se 
aproximar do ambiente digital da maior e mais importante metrópole 
da América Latina. O Vigilantes do Peso faz parte da WW, antiga Weight 
Watchers, empresa de capital aberto cotada na Nasdaq, líder global em 
gerenciamento de perda e manutenção do peso com foco em bem-estar 
e saúde. Inspiramos milhões de pessoas a adotarem hábitos saudáveis 
para uma vida real. Outras informações: (www.vigilantesdopeso.com.br).

B - Novos Mercados
A Pif Paf Alimentos e a Fricasa Alimentos agora são uma única empre-
sa. O processo de aquisição do frigorífico catarinense pela companhia 
mineira foi concluído. A operação está alinhada ao plano estratégico da 
Pif Paf e amplia a capacidade de processamento de suínos em mais de 
70%, com a previsão de um incremento de, aproximadamente, 15% no 
faturamento do grupo. Além disso, o negócio reforçará o atendimento 
a novos mercados no Brasil e no exterior. Fundada em 1962, no mu-
nicípio de Canoinhas, a Fricasa é reconhecida como “especialista em 
carne suína” e oferece 114 produtos em várias linhas, como presuntaria, 
cortes congelados, defumados, linguiças, mortadelas, bacon, salgados, 
temperados e salames.

C - Executive Program
A HSM, Country Partner da Singularity University, traz pela primeira vez 
ao Brasil o SU Brazil Executive Program, principal programa da univer-
sidade, destinado a líderes corporativos, gestores e agentes do terceiro 
setor. O programa acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro, em Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha. Durante os três dias e meio imersivos, os 
executivos terão acesso às principais tecnologias exponenciais, práticas 
transformadoras e relevantes desafios globais. O foco é transformar as 
pessoas, munindo-as de habilidades e conhecimentos necessários para 
os  grandes desafios atuais. Para outras informações: (www.hsm.com.br).

G - Temporada de Estágios
Quem quer conquistar um estágio no próximo ano tem uma ótima 
notícia. Segundo estudo do Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios, o pri-
meiro trimestre de 2020 começa com a previsão de abertura de 44.600 
vagas destinadas a estudantes em todo o Brasil. O dado demonstra um 
aumento de 14,1% em relação ao mesmo período de 2019. A época é 
chamada de 1ª Temporada de Estágios. Para os alunos do nível superior, 
são 38 mil chances. Já os educandos do ensino médio e técnico terão 
6.600 novas oportunidades de inserção no mercado. Outras informações: 
(www.nube.com.br).

H - Capital da Lingerie
Muitos consumidores deixaram na espera as compras de fim de ano 
para aproveitarem as liquidações dos primeiros dias do ano novo. A 
cidade mineira de Juruaia, conhecida como a Capital da Lingerie, é um 
exemplo dessa movimentação ao realizar o 11º Outlet Juruaia, um dos 
principais eventos promovidos pelas lojas de fábrica de Juruaia, por meio 
da Associação Comercial e Industrial de Juruaia. Os interessados nas 
promoções encontrarão em mais de 100 lojas participantes descontos 
de até 70% em peças de moda íntima, praia e fitness, além de pijamas, 
entre os próximos dias 11 e 25, exceto aos domingos. Para mais infor-
mações, acesse: (www.outletjuruaia.com.br).

I - Engenharia Mecânica
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFSCar 
está com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em 2020 
em seu curso de mestrado. Os interessados devem se inscrever até esta 
sexta-feira (10). São 20 vagas disponíveis, e a seleção terá duas etapas: 
prova escrita (eliminatória e classificatória) e avaliação curricular (clas-
sificatória). As inscrições são realizadas exclusivamente por e-mail e 
todas as instruções estão em edital disponível no site do Programa, em 
(www.mecanica.ufscar.br). 

J - Software de Segurança
A Bitdefender, um dos maiores fabricantes mundiais de software de segu-
rança, com 500 milhões de usuários, encerrou 2019 com uma participação 
em torno de 7% nas vendas totais de antivírus no Brasil. Esta participação 
se eleva à casa dos 10% quando se considera exclusivamente o mercado de 
PMEs. Presente no Brasil há 10 anos, a Bitdefender tem toda a sua operação 
de marketing, comercial, logística e suporte a cargo da Securisoft, que conta 
com 100 técnicos e analistas de vendas. Esta parceira nacional comanda uma 
grande rede composta por 1200 revendas e integradores ativos, cobrindo 
todos os estados (https://www.bitdefender.com/). 

Cenário econômico 
para o comércio 

exterior em 2020
O ano de 2019 
não poderia ter 
uma notícia mais 
impactante para o 
comércio exterior: a 
“trégua” na discussão 
comercial acirrada 
entre EUA e China

O Vice-Ministro de 
Comércio Chinês, 
Wang Shouwen e o 

Presidente Donald Trump 
oficialmente posicionaram-
-se encerrando a temida 
expectativa que pairava 
sobre a aplicação das novas 
tarifas de 10% sobre impor-
tações americanas do país 
asiático, especialmente de 
produtos eletrônicos como 
smartphones, laptops, vídeo 
games, dentre outros.

O maior problema, na 
verdade, seriam os im-
pactos dessas taxações, 
pelas retaliações que a 
China já havia sinalizado 
que imporia, gerando muito 
provavelmente, um cenário 
praticamente sem um futu-
ro definido em termos de 
certeza nas operações de 
comércio exterior, haja vista 
a insegurança a ser gerada 
a partir de inconstâncias 
nas “farpas” trocadas entre 
esses dois gigantes do Co-
mércio Internacional.

O ano termina, para o 
comércio exterior, com esta 
notícia relativamente apra-
zível para os dois parceiros 
comerciais. Mas por outro 
lado, provoca revisão de 
planejamento estratégico 
em vários exportadores 
brasileiros, argentinos e de 
outros países, que de certa 
forma se beneficiariam com 
a manutenção das sobreta-
xas entre os americanos e 
chineses. 

Podiam enviar seus pro-
dutos a ambos sem as co-
branças excedentes pelos 
fiscos dos dois países, justa-

mente por possibilidade de 
abertura comercial a novos 
fornecedores, fato inclusive 
que demandou investi-
mentos de exportadores 
brasileiros na criação de 
projetos que agora precisam 
ser revistos. Oxalá que uma 
ou várias alternativas sejam 
encontradas e minimizem 
tais impactos para 2020 e 
futuro.

No mercado doméstico 
convivemos com a menor 
taxa Selic desde a série 
histórica iniciada em 1999, 
o que de certa forma afu-
genta investidores exter-
nos em nosso território, 
especialmente em ativos 
financeiros, mas promove 
certo equilíbrio nos inves-
timentos estrangeiros em 
ativos operacionais, como 
fusões e aquisições por aqui. 
Prospectamos um 2020 bem 
mais seguro em termos de 
economia, a partir de conso-
lidações de projetos de de-
senvolvimento econômico 
no plano de governo federal. 

Porém como diz Daniel 
Wainstein, presidente da 
Greenhill no Brasil (uma das 
maiores butiques globais de 
M&As), “...A desvalorização 
do real afugentou inves-
tidores financeiros, mas 
esse cenário deve mudar. 
O Brasil está barato e a eco-
nomia vai voltar a crescer. 
As pessoas podem até não 
gostar da agenda moral do 
presidente Bolsonaro, mas 
a equipe econômica agrada 
ao mercado financeiro e 
investidores”.

Sigamos! Que venha um 
ano de realizações tanto 
para quem importa quanto 
para quem exporta, fabrica, 
vende, investe, educa, en-
fim, que todos os setores da 
economia possam voar em 
ares mais serenos.

(*) - É professor do curso superior 
de Global Trading do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

João Marcos Andrade (*)

O presidente Jair Bol-
sonaro disse, ontem (6), 
que, apesar de o preço 
dos combustíveis estar alto 
nas bombas, a tendência 
é de estabilidade. Ele, no 
entanto, voltou a negar 
qualquer possibilidade de 
tabelamento. “Reconheço 
que o preço está alto na 
bomba. Pelo que parece, 
a questão lá dos Estados 
Unidos e do Iraque, o im-
pacto não foi grande. Foi 
de 5%, mas passou para 
3,5%. Não sei a quanto está 
hoje em relação ao dia do 
ataque, mas a tendência 
é a de estabilizar”, disse 
o presidente ao deixar o 
Palácio da Alvorada.

O presidente voltou a 
descartar qualquer política 
de tabelamento, estratégia 
que, segundo ele, já foi 
adotada no país e não deu 
certo.

Ainda de acordo com o 
presidente, o combustível, 
na bomba, custa três vezes 
o preço cobrado pelas refi-
narias. “É muita gente ga-
nhando dinheiro sem risco 
nenhum. São monopólios 

Bolsonaro: “É muita gente ganhando dinheiro 
sem risco nenhum”.

Inflação para famílias 
de renda mais baixa 
fecha em 4,60%

O Índice de Preços ao 
Consumidor – Classe 1 (IPC-
-C1), que mede a inflação 
para famílias com renda até 
2,5 salários mínimos, fechou 
2019 com inflação de 4,60%. 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a taxa é supe-
rior aos 4,17% registrados no 
ano anterior.

A taxa do IPC-C1 em 2019 
também é superior ao regis-
trado pelo Índice de Preços 
ao Consumidor – Brasil (IPC-
-BR), que mede a inflação para 
todas as faixas de renda, que 
ficou em 4,11% no mesmo pe-
ríodo. Os principais impactos 
no IPC-C1 em 2019 vieram das 
classe alimentação, com alta 
de preços de 6%, e transpor-
tes, com 6,01% no período.

As demais classes de des-
pesas tiveram as seguintes 
taxas de inflação: habitação 
(3,48%), vestuário (1,62%), 
saúde e cuidados pessoais 
(4,07%), educação, leitura 
e recreação (4,46%), des-
pesas diversas (5,17%) e 
comunicação (1,22%). Em 
dezembro de 2019, o IPC-
-C1 ficou em 0,93%, acima 
do 0,56% de novembro e do 
0,77% registrado pelo IPC-
-BR em dezembro (ABr).

Os bancos não poderão 
cobrar taxas supe-
riores a 8% ao mês, 

o equivalente a 151,8% ao 
ano. A limitação dos juros do 
cheque especial foi decidida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) no fim 
de novembro. Os juros do 
cheque especial encerraram 
novembro em 12,4% ao mês, 
o que equivale a 306,6% ao 
ano.

Ao divulgar a medida, o 
Banco Central (BC) ex-
plicou que o teto de juros 
pretende tornar o cheque 
especial mais eficiente e 
menos regressivo (menos 
prejudicial para a popu-
lação mais pobre). Para a 
autoridade monetária, as 
mudanças no cheque es-
pecial corrigirão falhas de 
mercado nessa modalidade 
de crédito.

A regulamentação de li-
nhas emergenciais de cré-

Bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês.
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Começou a valer o limite de 
juros para cheque especial

Modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, o cheque especial tem 
juros limitados desde ontem

dito existe tanto em econo-
mias avançadas como em 
outros países emergentes. 
O sistema antigo do cheque 
especial, com taxas livres, 
não favorecia a competição 
entre os bancos. Isso porque 
a modalidade é pouco sensí-
vel aos juros, sem mudar o 
comportamento dos clientes 
mesmo quando as taxas co-

bradas sobem.
Para financiar em parte a 

queda dos juros do cheque 
especial, o CMN autorizou 
as instituições financeiras 
a cobrar, a partir de 1º de 
junho, tarifa de quem tem 
limite do cheque especial 
maior que R$ 500 por mês. 
Equivalente a 0,25% do 
limite que exceder R$ 500, 

a tarifa será descontada do 
valor devido em juros do 
cheque especial.

Cada cliente terá, a princí-
pio, um limite pré-aprovado 
de R$ 500 por mês para o 
cheque especial sem pagar 
tarifa. Se o cliente pedir mais 
que esse limite, a tarifa inci-
dirá sobre o valor excedente 
(ABr). 

Tendência no preço do 
combustível é ‘se estabilizar’

que vêm de décadas. Não 
podemos quebrar contra-
tos, mas vamos quebrando 
devagar esses monopólios, 
usando a lei. O que puder-
mos abrir vamos abrir. Tem 
de haver concorrência ao 
máximo para quebrar mo-
nopólio”, disse.

Sobre a reforma adminis-
trativa, Bolsonaro disse que 
a previsão é a de apresentá-
-la em fevereiro. E voltou a 
garantir que não afetará os 
atuais servidores concursa-

dos. “Fala-se muito em não 
ter mais estabilidade para 
quem incorporar no serviço 
público a partir de agora. A 
gente não pode apertar o 
projeto nesse sentido, por-
que muita gente vai dizer 
que estamos quebrando a 
estabilidade de 12 milhões 
de servidores. A gente não 
quer esse impacto negativo 
na sociedade. Para quem 
está [no serviço público] 
não mexeremos em nada” 
(ABr).
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Privatização da Telebrás: 
Conectar é empoderar

Segundo dados da ONU, 
metade da população 
– ou seja, cerca de 4 
bilhões de pessoas – 
possui algum tipo de 
acesso à internet

Nos países desenvolvi-
dos, a oferta de internet 
é farta, seja no serviço 

fixo ou móvel. No entanto, nos 
países em desenvolvimento ou 
subdesenvolvidos, o acesso à 
internet é bastante precário, 
ou ainda, inexistente. Nesse 
contexto, há ainda pequenas 
comunidades que vivem em 
pequenas ilhas espalhadas pelo 
planeta que possuem pouco 
ou nenhum acesso à internet.

Aproximadamente, 87% 
das pessoas que vivem em 
países desenvolvidos possuem 
pleno acesso à internet, ao 
passo que em países em de-
senvolvimento esse número 
cai para 47%. Conectar essa 
outra metade da população 
da terra significa melhorar 
índices de desenvolvimento 
humano em diversas áreas, 
tais como saúde, educação, e 
a possibilidade de integração à 
economia digital, que permite 
que milhões de pessoas pres-
tem serviços dos mais variados 
tipos, pouco importando onde 
vivem fisicamente. 

Estamos falando de empo-
deramento real das pessoas 
pelo conhecimento. Este 
empoderamento permite que 
comunidades e pequenos 
negócios se integrem à eco-
nomia global, seja pela venda 
de produtos artesanais, seja 
pela prestação de serviços. 
Nas últimas décadas a telefonia 
móvel tem sido um forte vetor 
de difusão e penetração da 
internet, especialmente em 
países em desenvolvimento, 
por conta do barateamento dos 
smartphones e da ampliação 
das redes. 

Em relação ao futuro, a ten-
dência é que, para dar conta 
dos inúmeros acessos que 
serão gerados pela indústria 
4.0 e IoT (Internet das coi-
sas), outros provedores terão 
que reforçar a infraestrutura 
global, tendo como destaque o 
serviço de satélites, especial-
mente no que tange a regiões 
remotas. No entanto, políticas 
públicas são necessárias para 

promover o ambiente saudável 
para que os operadores de 
serviços de telecomunicações 
em geral encarem os desafios 
que se impõem, especialmente 
em países com dimensões con-
tinentais como o Brasil.

Aqui no Brasil, segundo o 
IBGE, o percentual de domicí-
lios que utilizavam a Internet 
subiu de 69,3% para 74,9%, de 
2016 para 2017. Nesse perío-
do, a proporção de domicílios 
com telefone fixo caiu de 
33,6% para 31,5%, enquanto 
a presença do celular aumen-
tou, passando de 92,6% para 
93,2% dos domicílios. Nesse 
contexto, a privatização da 
Telebrás pode dar um novo 
fôlego ao Plano Nacional de 
Banda Larga, que visa levar 
internet a regiões ainda em de-
senvolvimento e possibilitar a 
inclusão social em larga escala, 
principalmente em comuni-
dades carentes, melhorando 
por via direta indicadores de 
qualidade de vida, tais como 
saúde e educação.

Há que se ressaltar que muito 
já foi feito pela Telebrás nos 
últimos anos no sentido de 
construir uma infraestrutura 
sólida. Ressalte-se o lançamen-
to de fibra ótica em grandes 
extensões territoriais, bem 
como o lançamento do primei-
ro satélite brasileiro. Em que 
pese a competência técnica 
dos quadros da Telebrás, ope-
rar um sistema extremamente 
grande e complexo de modo 
a garantir níveis razoáveis de 
qualidade, demanda o exper-
tise da iniciativa privada, por 
possuir metodologias, visão e 
práticas comerciais diferen-
tes da administração da res 
pública. 

Ante o exposto, o caminho 
de desenvolvimento do Brasil 
depende em grande parte 
da melhoria da qualidade 
e capilaridade da internet, 
especialmente em regiões 
rurais, por sermos um país 
com vocação agrícola desde o 
século XV. A revolução digital 
pode transformar o Brasil, hoje 
um importante fornecedor de 
commodities, em uma grande 
potência fornecedora de pro-
dutos manufaturados.

(*) - É advogado, empresário de tele-
comunicações e Diretor 

do Grupo Avanzi.

Dane Avanzi (*)

O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certificação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitivo 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confiável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profissionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso
Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

A Venezuela viveu mais 
um dia de impasse no 
domingo (5). A oposição 
disse ter sido impedida de 
participar da votação para 
eleger o novo líder da As-
sembleia Nacional, cargo 
até então ocupado por Juan 
Guaidó. Sem os adversá-
rios, a Assembleia Nacional 
elegeu Luis Parra, apoiado 
por Nicolás Maduro, cujo 
governo é contestado por 
parte da comunidade in-
ternacional e considerado 
uma ditadura.

Guaidó, que é o principal 
opositor a Maduro e auto-
proclamado presidente da 
Venezuela, com o apoio de 
dezenas de países, foi impe-
dido pela Guarda Nacional 
de acessar o Parlamento. 
Ele tentou pular o portão do 
prédio, mas foi barrado por 
policiais. De acordo com 
Guaidó, houve um “golpe 
parlamentar” realizado pela 
ditatura de Maduro.

“Caso haja dúvidas de 
que a Venezuela vive uma 
ditadura: oficiais milita-
res tentam impedir que 

Oposição elegeu Guaidó, e regime Maduro declarou Parra 
vencedor.

Dois projetos de defesa 
dos animais foram 
aprovados e enviados 

para análise dos deputados: 
o que determina que os ani-
mais não poderão mais ser 
considerados objetos, e o 
que proíbe a eliminação de 
cães, gatos e aves saudáveis 
pelos órgãos de controle de 
zoonoses. Em 2020 essa mo-
bilização deve continuar. O 
Senado vai analisar o projeto 
que aumenta a pena para 
maus-tratos de cães e gatos. 

O projeto do deputado 
Fred Costa (Patriota-MG) 
aumenta a pena para quem 
abusa, fere ou mutila cães e 
gatos. A pena atual, de de-
tenção de três meses a um 
ano e multa, aumentará para 
pena de reclusão de dois a 
cinco anos e multa. O texto 
prevê ainda a proibição de 
guarda do animal. A punição 
atual é aplicada para casos 
de violência contra animais 
silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou 
exóticos. A mudança será 
apenas para cães e gatos.

Senado vai analisar projeto que aumenta a pena para maus-tratos de cães e gatos.

O presidente Jair Bolsonaro vetou integral-
mente um projeto que prorrogava incentivos 
ao cinema, com o argumento de que a medida 
fere a Constituição, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A 
proposta foi aprovada pela Câmara em 4 de 
dezembro e pelo Senado no dia 11. O veto 
será apreciado pelo Congresso, podendo ser 
confirmado ou derrubado.

O projeto vetado estendia até 2024 o prazo 
para utilização do Regime Especial de Tribu-
tação para Desenvolvimento da Atividade de 
Exibição Cinematográfica (Recine), que con-
cede isenções para a instalação de cinemas em 

cidades menores. A proposta foi apresentada 
pelo deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), 
ex-ministro da Cultura, com o objetivo de evitar 
o fim dos incentivos. O prazo do regime especial 
terminou no dia 31 de dezembro. 

O veto publicado no Diário Oficial da União no 
dia 30 de dezembro traz a seguinte justificativa 
do Ministério da Economia: “A propositura 
legislativa, ao dispor sobre prorrogação de 
benefício fiscal, cria despesas obrigatórias ao 
Poder Executivo, sem que se tenha indicado 
a respectiva fonte de custeio, ausentes ainda 
os demonstrativos dos respectivos impactos 
orçamentários e financeiros” (Ag.Senado).

Prorrogado o regime 
de tributação do Minha 
Casa, Minha Vida

Foi publicada em edição 
extra do Diário Oficial da 
União, a lei que prorroga 
o regime especial de tribu-
tação para construtoras do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. A proposta original, de 
autoria do deputado Mar-
celo Ramos (PL-AM), foi 
vetada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, mas o Congresso 
derrubou o veto.

Esse regime especial de 
tributação equivale a uma 
alíquota reduzida (1% a 4%) 
que reúne quatro tributos 
federais (Cofins, PIS/Pasep, 
IRPJ e CSLL) e pode ser 
usufruído por incorporadoras 
imobiliárias sob o mecanismo 
de afetação de patrimônio. 
Com o mecanismo, o terreno, 
a construção e os demais bens 
e direitos vinculados ficarão 
separados do patrimônio do 
incorporador, evitando seu 
uso na liquidação da empresa 
se ela abrir falência.

O projeto mantém a alí-
quota de 1% para depois 
dessa data, que servirá de 
limite apenas para o registro 
da incorporação no cartório 
de imóveis competente ou 
assinatura do contrato de 
construção. Assim, projetos 
que ainda não saíram do pa-
pel até o fim do ano passado, 
mas tenham sido registrados 
no cartório poderão contar 
com o benefício a partir da 
conversão do projeto em lei.

Para todos os participantes 
do regime especial de tribu-
tação, que não se aplica ape-
nas a imóveis direcionados a 
famílias de baixa renda e sim 
às incorporações com patri-
mônio de afetação, o projeto 
prevê a vigência dessa co-
brança unificada de tributos 
federais até o recebimento 
integral das vendas de todas 
as unidades da incorporação, 
independentemente da data 
de sua venda (Ag.Câmara).
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Congresso Nacional se mobiliza 
para proteção dos animais

Garantir a proteção dos animais foi um dos assuntos que mobilizou o Senado em 2019

O deputado declarou que 
a crueldade, abandono e 
maus-tratos a animais são 
considerados pela legislação 
vigente como crimes de me-
nor potencial ofensivo. “Os 
animais não possuem meios 
de se defender, não são ca-
pazes de procurar os seus 
direitos. A única maneira para 
que tais crimes sejam evitados 
é o empenho da sociedade, 

que não deve aceitar tamanha 
barbaridade, exigindo que as 
regras que visam reprimir 
esses crimes sejam cada vez 
mais rigorosas”, disse o depu-
tado ao apresentar o projeto.

O projeto do deputado 
Ricardo Izar (PP-SP) estabe-
lece que os animais passam 
a ter natureza jurídica sui 
generis, como sujeitos de 
direitos despersonificados. 

Eles serão reconhecidos 
como seres sencientes, ou 
seja, dotados de natureza 
biológica e emocional e 
passíveis de sofrimento. O 
texto também acrescenta 
dispositivo à Lei dos Crimes 
Ambientais para determinar 
que os animais não sejam 
mais considerados bens 
móveis para fins do Código 
Civil (Ag.Senado).

Novo impasse faz Venezuela ter 
dois presidentes do Legislativo

os deputados cumpram 
seu dever de defender os 
venezuelanos, o povo que 
eles também juraram pro-
teger”, escreveu Guaidó 
em sua conta no Twitter. 
A oposição também diz 
que Maduro subornou par-
lamentares para votarem 
contra Guaidó.

Já Parra acusa Guaidó de 
ter “sequestrado o Parla-
mento” e usado a entidade 
para derrubar Maduro do 
poder. Logo após a votação 
no Legislativo, Maduro fez 
um pronunciamento na tele-
visão estatal afirmando que o 
país repudiava Juan Guaidó, 

a quem chamou de “mario-
nete do imperialismo”.

Até agora, não se sabe 
quem, de fato, comandará a 
Casa. Nem se a votação que 
ocorreu dentro da Assem-
bleia e deu vitória a Parra 
teve o quórum necessário 
para ser considerara válida. 
O ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, Ernes-
to Araújo, informou que não 
reconhecerá a autoridade 
de Parra. Nas redes sociais, 
ele publicou um vídeo da 
confusão na Assembleia 
Nacional e acusou Maduro 
de “impedir, à força, a vo-
tação” (ANSA).

Indigo You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 17.381.758/0001-10 - NIRE: 35.227.142.071

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 19/12/2019
Data, Hora e Local: 19/12/2019, às 11:30, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, sala 31, Vila Nova Conceição, SP - SP, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Totalida-
de. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações 
por Unanimidade: os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital 
social da empresa em R$2.177.367,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 10.000,00. Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 19/12/2019. You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão 
Muszkat, David Leon Rubinsohn; YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão 
Muszkat, Valter Rabotzke Junior. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; David Leon Rubinsohn-Secretário.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14/01/2020  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 16/01/2020  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo 
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de 
modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento n° 75, 
localizado no 7° pavimento da Torre 2, Edifício Prize, integrante do Condomínio Go Maracá, situado na Rua Maracá, 
n° 739, na Vila Guarani, no 42° Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 70,490m², área relativa ao 
deposito n° 9 do 4° subsolo de 2,500m² (tratado como acessório) e área comum (inclui garagem) de 84,595m², com 
área total de 157,585m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0065410 (inclui 0,000159 do deposito) no terreno 
condominial matriculado sob n° 174.054, com direito a 1 (uma) vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 
um veículo, de forma indeterminada. Imóvel objeto da matrícula nº 186.300 do 8º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo /SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/01/2020, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 
16/01/2020, às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: FABIANA OLIVEIRA PINDO, brasileira, solteira, maior, analista de infraestrutura, RG n° 
28.310.133-7-SSP/SP, CPF nº 195.869.198-46, residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque 
caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do 
sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 640.778,04 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) - 2º 
leilão: R$ 463.582,38 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga 
à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar 
de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram 
física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições 
de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas 
as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de 
responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a 
devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da 
arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou 
a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito 
à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, 
para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o(a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição 
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (11) 3003-0677 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 30/12/2019.

Vetado projeto que prorrogava incentivos ao cinema
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Liderar em momento de 
transformações, e em 
meio à quarta revolução 
industrial requer 
adaptações que vão além 
de implantar processos 
tecnológicos no ambiente 
corporativo.  

É preciso uma mudan-
ça de mentalidade 
e um conjunto de 

habilidades, técnicas e 
métodos, que têm como 
objetivo administrar e po-
tencializar a eficiência do 
capital humano dentro das 
empresas. A liderança 4.0 
deve estar preparada para 
lidar com a agilidade das 
informações, divergências 
comportamentais, pressão 
mercadológica, focando em 
resultados sem deixar de 
lado as pessoas, potencia-
lizando-as, compreenden-
do e investindo em suas 
equipes.

Porém, saber como de-
senvolver essa liderança 
é um importante passo, 
afinal o crescimento da 
empresa e o sucesso da 
equipe, também depende 
disso. Sem bons líderes, se 
torna difícil atingir os obje-
tivos organizacionais, assim 
como manter os profissio-
nais motivados. Algumas 
estratégias são fundamen-
tais nesse aprendizado e 
aprimoram as habilidades 
de gestão, como incentivar 
a equipe, que é um papel 
fundamental do líder para 
criar um ambiente em que 
todos tenham confiança em 
expor seus pontos de vista.

Uma outra estratégia que 
valoriza o desenvolvimento 
da liderança é empatia pela 
equipe de trabalho. Líderes 
que não se colocam no lugar 
de seus colaboradores nor-
malmente não conseguem 
compreender suas angús-
tias ou interesses e, por 
consequência, não atendem 
às suas necessidades.

Além disso, descentralizar 
o poder. Chefes insegu-
ros gostam de manter o 
comando em suas mãos, 
então centralizam todas as 
demandas e exigem que 
absolutamente tudo passe 
por eles. Mas essa não é 
uma postura adequada, é 
importante confiar na equi-
pe liderada, atribuindo-lhe 
responsabilidades. 

A comunicação também é 
um dos tópicos mais impor-

tantes nesse exercício de 
liderança. Todo líder precisa 
se expressar de forma eficaz 
para engajar e alinhar o time 
na busca por bons resulta-
dos. Além disso, uma boa 
comunicação previne erros, 
conflitos e outros.

Em muitas empresas, 
os colaboradores não se 
sentem reconhecidos por 
seus superiores imediatos. 
De acordo com uma pes-
quisa da Towers Watson, o 
desempenho de um profis-
sional aumenta em cerca de 
60% quando é reconhecido 
por seu superior imediato. 
Assim, um simples elogio 
pode fazer toda a diferença 
e inspirar bons resultados 
para a equipe.

Por fim, é essencial que 
o líder seja um exemplo a 
ser seguido, mostrando, 
por meio das próprias atitu-
des, como as coisas devem 
ser feitas. O líder é um 
verdadeiro protagonista. 
Os profissionais observam 
suas ações diárias e repli-
cam, mesmo que de forma 
inconsciente. Por isso, Davi 
Ramsey, escritor do livro “lí-
der empreendedor”, afirma 
que os pontos fortes e fracos 
de um líder são repetidos 
em sua equipe. 

Nesse sentido, é cada vez 
mais determinante que o 
gestor assuma uma postura 
exemplar, mostrando de 
forma prática o que espera 
dos seus colaboradores. Um 
líder exemplar é aquele que 
abraça os valores da compa-
nhia, ouve seus superiores, 
se compromete pessoal-
mente com os resultados e 
atua com dedicação.

Não se aprende a ser líder 
apenas ouvindo. É preciso 
desenvolver um conteúdo 
que vá além do conhecimen-
to técnico, que o leve a pra-
ticar uma nova habilidade, 
um novo comportamento 
de forma contínua. Ainda 
que muitas pessoas tenham 
aptidão para liderança por 
vocação, essa característica 
precisa ser constantemente 
desenvolvida. É uma tarefa 
para a vida. 

Assim, será possível cons-
truir dentro de uma organi-
zação uma cultura de cre-
dibilidade e transparência, 
capaz de reter talentos e 
gerar melhores resultados 
no futuro.

(*) - É coordenadora regional da 
Amcham Goiânia.

Liderança 4.0: um mecanismo 
de alcance de resultados

Anessa Caparelli (*)
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TERÇA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2020

CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL
Funcionário que será admitido vai tirar a carteira de trabalho, deve 
ser a digital, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA FOI ASSALTADA, FUNCIONÁRIA TERÁ DIREITO A 5 
DIAS DE FOLGA?

Não há previsão legal de abono de faltas a empregada pelo fato de 
a empresa ter sido assaltada. Os abonos de faltas previstos na CLT 
estão contemplados no artigo 473 da CLT e não trazem esta hipótese. 
Portanto, a empregada não tem direito de 05 dias de folga pelo fato 
da empresa ter sido assaltada.

IDADE MÍNIMA DO CONTRIBUINTE FACULTATIVO
Qual a idade mínima para ser contribuinte facultativo do INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALOS DE DESCANSO
Quantos intervalos e de quanto tempo o funcionário tem direito na jornada 
de trabalho 12x36? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE POSSUI DOIS CARGOS, PROFESSOR E COORDE-
NADOR DE CURSO, COMO PROCEDER PARA CONCEDER AS FÉRIAS?

Esclarecemos que o funcionário que exerce os dois cargos relacio-
nados com o magistério gozará férias no mesmo “mês”, ou seja, 
se os dois cargos são exercidos pela mesma pessoa então as férias 
serão concedidas no mesmo mês: “ julho”.

OBRIGATÓRIA A MIGRAÇÃO
Pode ser informado o número da matrícula CEI de obras PJ, como 
alocação de cessão de mão de obras no eSocial, será obrigatória a 
migração da CEI para o CNO? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 20
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: LUIZ FERNANDO SIERPINSKI, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Telêmaco Borba - PR, data-nascimento: 05/05/1962, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Aloysio Sierpinski e de Natalia Sierpinski. 
A pretendente: VERA LÚCIA ALVES LOPES, profissão: servidora pública, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Barbalha - CE, data-nascimento: 08/08/1981, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, filha de Francisco Cleiton Luciano Lopes e de Maria de 
Lourdes Alves Lopes. R$ 12,90

O pretendente: KALEBE BENATTI SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 05/10/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Joaquim Batista Silva e de Claudia Benatti Silva. A pretenden-
te: SARAH CARDOSO MIRANDA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: 
Goiânia - GO, data-nascimento: 16/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Izaias Rodrigues Miranda e de Milca Ferreira Cardoso Miranda. R$ 12,90

O pretendente: GÉRSON OBEDE ESTÊVÃO MUITANA, profissão: estudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Moçambique, data-nascimento: 07/08/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Estevão Ernesto Muitana e de Maria Luisa 
Munaloua Muitana. A pretendente: CLEMENTINA VICTOR ANGORETE CALIA, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Moçambique, data-nascimento: 
30/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Victor Angorete Calia 
e de Ana Matilde João Jofre Muria. R$ 12,90

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOSÉ EUDES FERREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/05/1983, porteiro, natural de Natal - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Sebastião Ferreira de Lima e de Ana Maria de Lima; A pretendente: MARIA 
LUISA VIVACqUA, brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1995, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Regina Célia Vivacqua.

O pretendente: CLáUDIO FRANCISCO DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/02/1977, auxiliar de limpeza, natural de Carpina - PE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Francisca de Lima; A pretendente: VERA LÚCIA 
DE FRANçA, brasileira, solteira, nascida aos 08/05/1979, auxiliar de limpeza, natural de 
Carpina - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos 
de França e de Maria das Graças Barbosa de França.

O pretendente: CAIM SANTOS CORREIA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/12/1993, 
agente de atendimento, natural de Tucano - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Gervásio Jesus Correia e de Verbênia Sena dos Santos; A preten-
dente: MARIA JOSÉ DA SILVA MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1994, 
operadora de caixa, natural de Pombos - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio José de Moura e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ABIMAEL FERREIRA FIALHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/07/1980, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lourenço Fialho e de Delina Ferreira Fialho; A pretendente: 
AMANDA DE LIMA GRAçA, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1989, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José Carlos Graça e de Aparecida Maria Guedes de Lima.

O pretendente: CAIqUE MEIRELES PINHEIRO TAKISHITA KANAMARU, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 13/03/1997, agente de atendimento de manutenção, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Sandro Renato 
Takishita Kanamaru e de Maria Adelina Meireles Pinheiro Kanamaru; A pretendente: GA-
BRIELLI LORO, brasileira, solteira, nascida aos 21/09/1998, analista de atendimento, 
natural de Sorocaba - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Anderson Carlos Loro e de Maria da Consolação Rodrigues da Silva Loro.

O pretendente: ROGÉRIO SILVA PEREIRA DE ANDRADE, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 21/05/1976, tapeceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Pereira de Andrade e de Maria Nascimento 
da Silva; A pretendente: JULIANA BERNARDES DE ALCANTARA, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 20/07/1981, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Altamiro Pedro de Alcantara 
e de Sara Bernardes de Alcantara.

O pretendente: FELIPE BESERRA MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/11/1989, 
agente comercial externo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Edemar Mota e de Rosemeire Gonçalves Beserra Mota; A 
pretendente: CLáUDIA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 09/02/1986, auxiliar de 
classe, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Maria Cilerina Vieira.

O pretendente: MATHEUS HIROSHI SUZUKI PATEZ COSTA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/12/1995, operador de loja junior, natural de Quatro Barras - PR, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Patez Costa e de Silvia Eiko 
Suzuki Costa; A pretendente: FLáVIA GONçALVES VIANA, brasileira, solteira, nascida 
aos 12/04/1989, copeira, natural de Tremedal - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de João Gonçalves Viana e de Maria Lurdes Francisca Viana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDNALDO SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Salvador, BA, no dia (09/01/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira da Silva e de Julieta de Sousa Silva. A 
pretendente: MáRCIA VALÉRIA FELICIANO BARBOSA, estado civil viúva, profissão 
empregada doméstica, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (02/01/1971), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Serafim Feliciano e de Aliéte 
Ferreira Feliciano da Silva.

O pretendente: MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ele-
tricista, nascido em Abaré, BA, no dia (10/03/1975), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Domingos João de Oliveira e de Lourdes Prosperina de Oliveira. 
A pretendente: MARCINA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Abaré, BA, no dia (08/05/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dionizio José dos Santos e de Josefa Maria da Conceição.

O pretendente: GILVAN FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vigilante, nascido em Cândido Sales, BA, no dia (06/10/1971), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Ferreira dos Santos e de Cidelina Maria 
Viana. A pretendente: MACIANA DANTAS RIBEIRO, estado civil divorciada, profissão 
passadeira, nascida em Crato, CE, no dia (21/08/1970), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilario Gonçalves Ribeiro e de Raimunda Dantas Ribeiro.

O pretendente: OTAVIO APARECIDO FELIPE GOMES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/10/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eunice Felipe de Almeida. A pretendente: THAMIRES 
OLIVEIRA DE MELO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (06/06/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jonas José de Melo e de Maria Auxiliadora Pinto de Oliveira.

O pretendente: MANOEL DE SOUSA SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Canto do Buriti, PI, no dia (31/07/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Claudino José dos Santos e de Isabel de Sousa Santos. A preten-
dente: ELIANA DE SOUSA BRANCO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Canto do Buriti, PI, no dia (27/04/1977), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luis Antonio Castelo Branco e de Maria Dos Humildes Rodrigues de Sousa.

O pretendente: AGUINALDO ROVERI GALEOTI, estado civil divorciado, profissão 
aposentado, nascido em Cajamar, SP, no dia (08/06/1964), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Domingos Galeoti e de Olivia Roveri Galeoti. A pre-
tendente: INÊS LOPES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão cozinheira, nascida 
em Arapongas, PR, no dia (24/06/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Cícero Lopes da Silva e de Corina Jesus da Conceição.

O pretendente: LEONARDO TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido em Cajamar, SP, no dia (31/03/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Leôncio da Silva e de Maria José Pereira Torres da 
Silva. A pretendente: INGRID NATHIELY DA COSTA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, São Paulo, SP, no dia (18/05/2002), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Lima Ferreira e de Roberta 
Aparecida Robledo da Costa Ferreira.               

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDMILTON FERREIRA DE SOUZA, profissão: operador de pesagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Icó - CE, data-nascimento: 14/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Atenor Ferreira de Souza e de 
Guiomar Moreira de Carvalho. A pretendente: FRANCISCA ADRIANA LEITE, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Miguel - RN, data-nascimento: 02/03/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Miguel Leite da Silva 
e de Luzete Geraldo Leite.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: JEIEL WALTER qUEREVALU FERNANDEZ, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido em Apurimac, Peru, no dia 23/02/1987, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Querevalu Mere e de Mercedes 
Fernandez Navia. A pretendente: NáGILA SOUSA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão 
administradora, nascida em Caatiba - BA, no dia (07/03/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Silva Ribeiro e de Valdenice Sousa Ribeiro.

O pretendente: GUILHERME FLÔRES ZILIO, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 04/02/1992, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de Ulysses Zilio e de Andrea Cristina Flôres de Oliveira. A 
pretendente: INGRID DE qUEIROZ FERNANDES, estado civil solteira, profissão analista 
de marketing, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (23/08/1994), residente e 
domiciliada em Jundiaí - SP, filha de Francisco Lenilson Freitas Fernandes e de Marlene 
Matias de Queiroz Fernandez.

O pretendente: CELSO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
trader, nascido em São João da Boa Vista - SP, no dia 02/06/1970, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Silva e de Lindauria Lourdes 
Leite da Silva. A pretendente: FLAVIA VENEZIAN, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (21/03/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Natal de Jesus Venezian e 
de Antonia Marques Venezian.

O pretendente: EMANNUEL FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, 
profissão cientista de dados, nascido em Janaúba - MG, no dia 26/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente de Paula de Carvalho e de 
Sebastiana Aparecida de Oliveira Carvalho. A pretendente: LETICIA SANTOS BERBERT 
FARIA EVARISTO, estado civil solteira, profissão médica, nascida nesta Capital, Jaba-
quara - SP, no dia (16/09/1996), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Eli Faria Evaristo e de Dirlene Santos Berbert Evaristo.

O pretendente: RODRIGO CESAR RODRIGUES DE ALCANTARA, estado civil di-
vorciado, profissão técnico em informática, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
05/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Cesar Rodrigues de Alcantara e de Lucia Maria Rodrigues de Alcantara. A pretendente: 
LARISSA CATIONE FERREIRA, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (22/08/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Rosa Ferreira e de Guiomar Catione.

O pretendente: DAVID DA SILVA FONSECA, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/09/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Olavo Fonseca e de Maria Alice da Silva Fonseca. 
A pretendente: LOURRANA FIGUEIREDO VIEIRA, estado civil solteira, profissão con-
sultora tributária, nascida em Jandira - SP, no dia (05/02/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Deuzaci Vieira e de Maria dos Remédios de 
Figueiredo Vieira.

O pretendente: RENATO MELÃO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 26/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Cordeiro Oliveira e de Eliana 
Melão Oliveira. A pretendente: AGATHA ARIANNE VIANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão correspondente jurídico, nascida em Belém - PA, no dia (01/04/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Abner Monteiro da Silva e de 
Ana Claudia Viana da Silva.

O pretendente: EDMILSON ABRÃO, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em Jaboticabal - SP, no dia 08/10/1977, residente e domiciliado em São Caetano do 
Sul - SP, filho de Vitor Abrão e de Vanir Inês da Silva Abrão. A pretendente: JÉSSICA 
SILVA BARROS, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (24/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Antonio Rangel de Barros Junior e de Josefa Salviano da Silva.

O convivente: HUGO LEANDRO AOYAMA, estado civil divorciado, profissão analista 
de sistemas, nascido em Palotina - PR, no dia 09/02/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sadão Aoyama e de Sonia Raposa Sangi 
Aoyama. A convivente: MIRIAM HARUMI SHIROMA, estado civil solteira, profis-
são farmacêutica, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (04/10/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mario Shiroma 
e de Akemi Shiroma.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: WILLIAM CARDOSO HERRERA, estado civil solteiro, profissão moto-
boy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/05/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Francisco Herrera e de Josefa Iracema 
Aleixo Cardoso. A pretendente: VIVIAN SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
atendente de farmácia, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Alves dos 
Santos e de Romice Gomes da Silva Santos.

O pretendente: ABILIO LUCIANO FERNANDES RIZZO, estado civil solteiro, profissão 
metalurgico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (12/12/1972), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nicola Rizzo e de Alda Maria Fernandes 
Rizzo. A pretendente: CLEIDE SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão advogada, 
nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (21/01/1976), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Izidorio de Jesus Souza e de Luzinete Silva Souza.

O pretendente: CLEITON NEPOMUCENO FAZIO BENIZ, estado civil solteiro, profissão 
encarregado, nascido nesta Capita, Cangaíba - SP, no dia (23/05/1992), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manuel Beniz Neto e de Eliane Nepomuceno 
Fazio. A pretendente: EMILY DANTAS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente de 
RH, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/09/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jurandi Alves dos Santos e de Cleide Silva Dantas Santos.

O pretendente: JOSÉ DA COSTA, estado civil divorciado, profissão aposentado, nascido 
nesta Capital, Brás - SP, no dia (12/02/1937), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Arlindo da Costa e de Amelia da Costa. A pretendente: JAEL 
PEREIRA RAMOS, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida em Tupã - SP, 
no dia (15/06/1944), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Francisco Pereira Ramos e de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: FRANCISCO FERNANDO PEREIRA CASTRO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante de pedreiro, nascido em Saboeiro - CE (Registrado em Aiuaba - CE), 
no dia (05/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marineide Pereira Lima. A pretendente: AUREA VIEIRA DE SOUSA NETA, estado civil 
solteira, profissão encarregada de buffet, nascida em Arneiroz - CE, no dia (01/03/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira Lima e 
de Francisca Rodrigues de Sousa Lima.

O pretendente: VALMIR VALDEMIRO DA SILVA,  estado civil divorciado, profissão técnico 
telefonico, nascido em Carpina - PE, no dia (31/12/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdemiro Joaquim da Silva e de Severina Maria da 
Silva. A pretendente: ROSIMEIRE SANTOS ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
educadora, nascida em Pau Brasil - BA, no dia (09/11/1974), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Albino Cerqueira Lima e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: EVANDRO CARLOS DA LUZ, estado civil solteiro, profissão operador 
de produção, nascido em Campo Erê - SC, no dia (18/09/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosa da Luz. A pretendente: MORGANA 
FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Ca-
pital, Tatuapé - SP, no dia (02/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Fernandes dos Santos e de Maria Helena dos Santos.
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Especial

Entre os principais destaques da 
agenda de tecnologia do setor 
financeiro para o próximo ano 
estão o começo da adoção do 
Open Banking no Brasil, a partir do 
segundo semestre, e o início, em 
novembro, da operação do sistema 
de Pagamentos Instantâneos, que 
permitirá enviar e receber dinheiro 
durante 24 horas por dia, 7 dias por 
semana em até 10 segundos

Para padronizar e organizar a plataforma de pagamentos 
instantâneos, em um ambiente de segurança e comodidade 
para os clientes, as instituições financeiras investem em 

infraestrutura, tecnologia e discussões técnicas. E tem levado 
propostas e recomendações ao Banco Central para a criação do 
ecossistema do Open Banking, de maneira a garantir sua segu-
rança, financiamento adequado e confiabilidade.

Adicionalmente, para o próximo ano, investimentos em tecno-
logias como inteligência artificial, big data, internet das coisas 
e biometria prometem mudar de forma significativa os modelos 
operacionais e de negócios dos bancos, e devem trazer mais 
produtos e soluções bancárias inovadores.

“Para fazer frente às inovações e manter de pé uma estrutura 
que atenda a milhares de brasileiros, o setor bancário brasileiro 
vem investindo anualmente cerca de R$ 19,5 bilhões em tecno-
logia”, afirma Gustavo Fosse, diretor setorial de Tecnologia e 
Automação Bancária da FEBRABAN. “O montante é um reflexo 
do esforço das instituições para continuar sempre acompanhando 
a evolução da tecnologia.”

Conheça abaixo o que estará no radar e na 
agenda dos bancos brasileiros em 2020:

Sistema de Pagamentos Instantâneos
Enviar e receber dinheiro durante 24 horas por dia, sete 

dias por semana, será possível no país a partir de novembro 
de 2020, quando está prevista a implementação do ecossis-
tema de pagamentos instantâneos no Brasil. As instituições 
financeiras já estão se preparando para aderir ao sistema e 
investem em infraestrutura, tecnologia e discussões técnicas 
para padronizar e organizar uma plataforma de pagamentos 
instantâneos dentro de um ambiente de segurança para os 
clientes.

“A nossa meta é fazer com que uma transação realizada pelo 
sistema de pagamento instantâneo leve até, no máximo, 10 se-
gundos”, afirma Leandro Vilain, diretor de Negócios e Operações 
da FEBRABAN. Hoje, 95% das TEDs acontecem geralmente em 
até 5 minutos, apesar de o prazo estabelecido na regulação ser 
de até 30 minutos.”

A partir de fevereiro de 2020, estará disponível, no Banco 
Central, o ambiente de homologação do sistema para testes de 
conectividade com as potenciais instituições participantes. Em 
junho, todas as instituições deverão estar preparadas para rea-
lizar a etapa formal de homologação do sistema de pagamentos 
instantâneos.

Open Banking
O sistema de Open Banking cria novos modelos de negócios 

digitais com o uso de APIs (interfaces de programação de aplica-
ções). O modelo permite aos clientes compartilhar o acesso aos 
seus dados financeiros com provedores terceiros não-bancários, 
que podem usar esses dados para oferecer ao consumidor uma 
melhor experiência com serviços financeiros.

Em novembro, o Banco Central pôs a proposta de Open Banking 
em consulta pública até 31 de janeiro de 2020. A edição da 
regulação está prevista para o primeiro semestre, e o início da 
implementação deverá começar no segundo semestre, segundo 
o Bacen.

Confira a agenda de tecnologia 
dos bancos para 2020

Para Fernando Freitas, superintendente-executivo do Depar-
tamento de Pesquisa de Inovação do Bradesco, o Open Banking 
impacta, praticamente, todas as áreas do banco. “Nesse cenário, 
o open banking pode permitir a construções de novos serviços 
financeiros e não financeiros como onboarding e validação de 
identidade.”

Big Data e Fast Data
O potencial do Big Data e das ferramentas para análise de dados, 

chamadas de Analytics, já permitem que as instituições reduzam 
seus custos e exposição a riscos, e conheçam melhor seus clientes.

Entretanto, o desenvolvimento e a expansão dos negócios nos 

bancos em áreas como IoT (internet das coisas) fizeram com que 
as instituições priorizem, agora, casos de uso de fast data e stre-
aming (dados gerados em tempo real) que permitem interceptar, 
interpretar e responder a eventos em interações dos clientes com 
os canais de atendimento do banco com muito mais velocidade.

“Trata-se de uma nova fase em Big Data, em que a instantaneida-
de é o novo normal”, diz Richard Flávio da Silva, superintendente-
-executivo de Tecnologia do Santander. “Em uma sociedade em 
que os desejos são para o ‘agora’, vemos muito valor na capacidade 
de dialogar com os clientes no que chamamos ‘momento zero’, o 
instante mais próximo possível do tempo real.”

Inteligência artificial (IA)
A Inteligência Artificial (IA) ainda continuará revolucionando 

o atendimento bancário, por meio de chatbots e assistentes 
virtuais. Aqui, os robôs são dotados da capacidade de “pensar” 
como seres humanos, o que inclui a prática de raciocinar e tomar 
decisões a partir do cruzamento de dados. Com isso, ajudam 
a tirar dúvidas, dar informações e auxiliar em consultas e até 
sugerir investimentos.

“Agora, a bola da vez é o atendimento por voz, serviço que se 
expandirá nos bancos em 2020”, afirma Gustavo Fosse, diretor 
setorial de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN e 
também diretor de Tecnologia do Banco do Brasil.

O uso da tecnologia também avançará no processo de onboar-
ding (abertura de contas) digital, reconhecimento de imagens, 
reconhecimento de assinaturas em cheques, financiamentos, 
modelos de risco de crédito, e em áreas como a de recursos 
humanos e na jurídica, para leitura de contratos e pareceres.

5G e internet das coisas
A internet das coisas (IoT) ganhará ainda mais importância na 

estratégia de negócios das instituições financeiras com a chegada 
da rede 5G, já que essa tecnologia deve impulsionar o uso massivo 
de IoT e a oferta de produtos e serviços inovadores.

Segundo previsão do Gartner, 14,2 bilhões de equipamentos 
conectados estarão em uso até o final de 2019, e esse total che-
gará a 25 bilhões de dispositivos até 2021, produzindo cada vez 
mais um imenso volume de informações. 

O 5G promete elevar a comunicação móvel a um novo pata-
mar. Além de maior velocidade (de até 1,5 Gbps de downlink - 
transmissão via satélite), cerca de 20 vezes mais rápida, e baixa 
latência (quanto mais baixa a latência, melhor a qualidade da 
transmissão), a tecnologia será capaz de conectar dez vezes 
mais dispositivos que as redes sem fio 4G. Neste mês, a Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações) adiou a aprovação da 
proposta de edital para leilão de frequências 5G, que ficará para 
2020, e o leilão poderá ficar para o início de 2021.

Biometria
Formas alternativas de biometria continuarão a avançar nas 

instituições financeiras em 2020. A biometria digital, ou pela palma 
da mão, já é velha conhecida dos clientes bancários brasileiros 
nos terminais de autoatendimento. As biometrias de voz e a 
facial, já estudadas por grandes instituições, deverão, em breve, 
ser usadas em larga escala pelos clientes bancários.

“A biometria garante que é você mesmo que está fazendo a tran-
sação bancária, trazendo unicidade e veracidade para a operação”, 
diz Walter Faria, diretor-adjunto de Operações da FEBRABAN.

Os bancos também investem na biometria comportamental, 
para poder autenticar o cliente o tempo todo sem que ele seja 
incomodado. As instituições investigam aspectos cognitivos e 
ações adotadas pelos usuários, como, por exemplo, padrão de 
rolagem de tela e movimentação do mouse.

Os estudos com biometria comportamental crescem para 
atender diversos setores que precisam de tecnologias para re-
conhecimento, identificação e controle de acesso. “Nos EUA, o 
Pentágono já está estudando a biometria de batimento cardíaco; 
se esta tecnologia se mostrar viável no futuro, nada impede que 
seja usada no setor financeiro”, afirma Faria.

RPA
Os robôs não serão apenas assistentes virtuais que ajudarão 

clientes em suas operações bancárias. Para o próximo ano, eles 
continuarão a atuar nos bastidores das instituições financeiras, 
por meio da Automação Robótica de Processos (RPA, na sigla 
em inglês), com a ajuda de inteligência artificial. “RPA será uma 
tecnologia-chave para que os nossos colaboradores possam 
eliminar tarefas repetitivas e de baixo valor agregado”, avalia 
Fernando Freitas, do Bradesco.

Pesquisa feita pela Jupiter Research revelou que as recei-
tas do setor bancário com RPA chegarão a US$ 1,2 bilhão até 
2023. De acordo com o levantamento, quando combinada com 
inteligência artificial, o RPA pode reduzir consideravelmente os 
custos de conformidade, aumentar a produtividade e melhorar 
a experiência do cliente.

Fonte: FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).
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