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Biblioteca BIM para engenheiros, arquitetos e 
construtores

@A Rayflex, fabricante de portas industriais, acaba de 
lançar sua própria biblioteca BIM. A plataforma permi-

tirá, melhor planejamento, melhor fluência na execução da 
obra, dentre outros benefícios que impactam diretamente 
na redução de custos.  “A biblioteca irá contar diversos 
modelos de portas para aplicações industriais e logísticas, 
salas limpas e ambientes produtivos, além das niveladoras 
de docas, seladores e portas para expedição e recebimento 
de materiais. Nosso objetivo é facilitar a aplicação das portas 
e equipamentos de docas, integrando com os outros com-
ponentes da obra, evitando conflitos na execução”, explica 
Giordania R. Tavares, diretora executiva da Rayflex (www.
rayflex.com.br.).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Lealdade às Marcas 
De acordo com a pesquisa “A verdade sobre a lealdade do 
cliente”, realizada pela KPMG, entre setembro e outubro 
de 2019, em mais de vinte países, 84% dos entrevistados no 
Brasil afirmaram que a qualidade do produto é o item mais 
importante para manter a fidelidade a uma marca. Outro 
ponto está agregado ao valor sobre o produto, considerado 
primordial para 76%. O levantamento ouviu 836 consumi-
dores no País. Os principais motivos para ganhar e manter 
a lealdade ao varejista estão relacionados aos seguintes 
fatores: custo-benefício (75%); atendimento ao cliente e 
experiência de compra (72%); segurança e privacidade 
dos dados (67%).    Leia a coluna completa na página 3

O principal compo-
nente que influen-
ciou o Índice Na-

cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
em 2019 foi a carne, 
com impacto 0,86% no 
índice, que representou, 
também, o maior efeito 
individual no ano. No acu-
mulado do ano, a alta ficou 
em 32,40%, sendo que a 
maior parte, 27,61%, se 
concentrou no último bi-
mestre de 2019, o que foi o 
suficiente para que o IPCA 
fechasse o ano passado 
em 4,31%, a maior taxa 
desde 2016, e superior ao 
centro da meta de inflação 
de 4,25%.

Como a carne têm um 
peso grande no indicador, 

Carne foi o principal 
componente que 
influenciou o INPC

a influência é maior no índi-
ce. Somente em dezembro, 
os preços tiveram alta de 
18,06%, que acabam re-
fletindo em outros compo-
nentes do IPCA. “ A carne 
tem um efeito grande na 
parte de alimentação fora 
do domicílio, porque gera 
uma inflação de custos para 
bares e restaurantes, assim 
como, tem efeito também 
em outras proteínas e 
alimentos, como no caso 
dos pescados e frangos”, 
explicou o gerente do Sis-
tema Nacional de Índices 
de Preços do IBGE, Pedro 
Kislanov da Costa.

O feijão carioca acumu-
lou elevação de 105% no 
primeiro trimestre. No fim 
do ano, os preços voltaram 

a subir e fecharam o ano 
com elevação de 55,99%. 
No grupo de transportes, 
que fechou com alta de 
3,57%, os maiores efeitos 
foram com os ônibus ur-
banos (6,64%) e a gasolina 

(4,03%). No grupo habita-
ção, o maior impacto foi o 
preço da energia elétrica, 
que acumulou alta de 5% 
em 2019, apesar de ter 
recuado em quatro meses 
do ano. 

Os planos de saúde, com 
alta de 8,24%, foram um 
destaque no grupo Saúde 
e Cuidados Pessoais, que 
subiu 5,41%. De acordo 
com Pedro Kislanov, o 
único grupo a apresentar 

No acumulado do ano alta foi de 32,40%.

deflação foi o de artigos 
de residência, com recuo 
de 0,36%, causado pelas 
quedas dos preços de 
TV, som e informática de 
4,41% e de mobiliário, de 
1,21% (ABr).

O céu, os dias 
e o eclipse da 
definição 
evolutiva! 

Por Claudia Lazzarotto – 
Astróloga Kármica.

Astrologia

   
Leia em nosso Portal <netjen.com.br>, 
na aba de Astrologia

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ENCERRANDO AS ATIVIDADES
Empresa que está encerrando as atividades e tem um funcionário 
afastado por aposentadoria/Invalidez, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA EM SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFÍCIL, PODE PARCELAR O 
PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL? 

Esclarecemos que não há legislação que autorize o parcelamento 
de verbas rescisórias.

PESSOA FÍSICA (CEI) PARA PESSOA JURÍDICA (CNPJ)
Pode ser efetuada a transferências de funcionários de um CEI - Pro-
fissional Liberal para uma empresa UNIPESSOAL LTDA, recentemente 
constituída, mantendo todos os direitos adquiridos anteriormente? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PRÊMIO
Prêmio pago duas vezes por ano, deve entrar para o cálculo de média de 
férias e 13º salário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE RESCINDE O CONTRATO ANTES DO PERÍODO DE 90 
DIAS DE EXPERIÊNCIA, DEVERÁ REALIZAR O PAGAMENTO 50%?

Esclarecemos que se tratando de rescisão antecipada do contrato 
de experiência, por parte do empregador, é devida a multa de 
50% do FGTS (40% empregado + 10% governo), pois equivale 
a uma dispensa sem justa causa.

PRORROGAR A LICENÇA MATERNIDADE
Atestado de 15 dias para amamentação é válido para prorrogar a 
licença maternidade com abatimento na GPS? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADO QUE SOFRE ACIDENTE
Aposentado que sofre acidente de trabalho receberá auxílio acidente 
e a aposentadoria? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A carne tem 
um efeito 

grande na parte de 
alimentação fora do 
domicílio, porque 
gera uma inflação 
de custos para bares 
e restaurantes, 
assim como, tem 
efeito também em 
outras proteínas e 
alimentos, como no 
caso dos pescados e 
frangos

O Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro) disponibilizou um 
sistema para incentivar o 
comércio de biocombustíveis 
e a redução da emissão de 
poluentes, a Plataforma de 
Créditos de Descarboniza-
ção (CBio). Trata-se de uma 
plataforma de validação de 
notas fiscais eletrônicas dos 
produtores e importadores de 
biocombustíveis. A validação 
possibilita a emissão de crédi-
tos de descarbonização para 
produtores e importadores.

O CBio é um certificado 
eletrônico emitido quando 
há diminuição de emissão de 
gases que provocam o efeito 
estufa, gerador do aqueci-
mento global. Um crédito 
de carbono equivale a uma 

Serpro lança plataforma de concessão de 
créditos de carbono

tas de redução de emissões 
definidas pela RenovaBio. Os 
créditos podem ser vendidos 
pelos produtores e importa-
dores na Bolsa de Valores. As 
distribuidoras de combustí-
veis fósseis, mais poluentes, 
são obrigadas a comprar uma 
determinada quantidade de 
CBio por ano. A plataforma 
apenas valida as notas fiscais 
e calcula quantos créditos 
a empresa produtora deve 
receber. 

Os produtores de biocom-
bustíveis precisam obter um 
certificado aprovado pela 
ANP. Em seguida, podem con-
tratar a plataforma utilizando 
o link (http://www.serpro.gov.
br/menu/nosso-portfolio/por-
-linha-de-negocio-1/servicos-
-sob-medida/cbio) (ABr).

tonelada de CO2 (dióxido de 
carbono) que deixou de ser 
emitido para a atmosfera. A 
criação desse crédito é uma 
estratégia do governo federal 

para reduzir as emissões de 
poluentes.

A obtenção e validação 
de tais créditos são usadas 
para cumprimento das me-

Transbordamento do Rio Acre
A cheia do Rio Acre mantém a capital acreana, Rio Branco, em estado 

de atenção. O rio ultrapassou a cota de transbordamento, de 14 metros. 
Ao percorrer trechos do curso d´água a bordo de uma lancha do Corpo 
de Bombeiros, o vice-governador Major Rocha e o secretário estadual 
de Assuntos Estratégicos, Thiago Caetano, verificaram que diversos 
bairros localizados às margens do rio já estavam alagadas, assim como 
algumas localidades na zona rural da capital (ABr).

Vagas em creches de São Paulo
A prefeitura de São Paulo anunciou que a procura por vagas para 

crianças nas creche da cidade caiu à metade (50,9%) no período 2018-
2019. Para a administração municipal, esta é a menor fila histórica 
por creche na capital paulista, embora haja 9.670 crianças esperando 
por uma vaga. Desde 2017, a administração municipal criou 66,2 mil 
vagas em creches (ABr). 

Contaminação de cerveja
O presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abra-

cerva), Carlo Lapolli, disse que a substância dietilenoglicol raramente é 
usada na produção de cervejas. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, 
exames laboratoriais realizados em amostras de dois lotes da cerveja 
Belorizontina, da fabricante mineira Backer, indicam que o produto 
pode ter sido contaminado pelo anticongelante, causando a morte de 
uma pessoa e a internação de outras sete, em Minas Gerais (ABr).

AI/Rayflex

guiadafarmácia/reprodução

Captura do caranguejo-uçá
O Ministério da Agricultura defi-

niu os três períodos de proibição da 
captura do caranguejo-uçá. A me-
dida visa à proteção da espécie em 
seu período reprodutivo, conheci-
do como andada, que corresponde 
a fases da Lua cheia: de 11 a 16 de 
janeiro; de 10 a 15 de fevereiro; 
e de 10 a 15 de março de 2020. 
A proibição vai além da captura, 
valendo também para transporte, 
beneficiamento, industrialização e 
comercialização da espécie.

Defasagem na tabela do 
IRPF está próxima de 104%

A inflação oficial pelo IPCA de 4,31% no ano 
passado fez a defasagem na tabela do IRPF ultra-
passar 100% pela primeira vez na história. Segundo 

cálculos divulgados pelo Sindifisco Nacional, a 
diferença entre o IPCA acumulado de 1996 a 2019 
e a correção da tabela no mesmo período chega a 
103,87%. Segundo o sindicato, o número de pessoas 
isentas passaria de 10 milhões para 20 milhões, 
caso a correção fosse feita. Atualmente, não precisa 

declarar Imposto de Renda quem ganha até R$ 
1.903,98 por mês. A defasagem acima de 100% 
indica que a faixa de isenção deveria mais do que 
dobrar para compensar as perdas com a inflação 
nos últimos 23 anos. Os contribuintes que recebem 
até R$ 3.881,65 por mês deveriam estar isentos. 

Marcello Casal Jr/ABr

Trata-se de validação de notas fiscais eletrônicas dos 
produtores e importadores de biocombustíveis.
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Você sabe o quanto 
perde em suas 

transações? 

Aumentar as vendas 
é o sonho de todo 
varejista: quanto 
mais pedidos sua loja 
efetuar, melhor vai ser 
a sua rentabilidade

Vender, porém, não é 
suficiente. Há outros 
fatores que podem 

melhorar, ou piorar, o de-
sempenho do caixa. A falta 
de uma gestão financeira 
adequada faz com que a em-
presa perca uma quantia de 
dinheiro em cada transação, 
resultando em um prejuízo 
considerável no fim do mês. 

Apenas com conhecimen-
to e o apoio de uma solução 
tecnológica que otimiza 
e facilita esse processo é 
possível conter este vaza-
mento de receita em todas 
as compras efetuadas. É um 
cenário comum no varejo 
brasileiro, mas que poucos 
empresários possuem no-
ção de sua existência. 

Eles não se preocupam em 
fazer o controle de seus re-
cebíveis e acabam perdendo 
uma receita considerável 
-- estimativas do mercado 
mostram que esse volume 
costuma ficar entre 2% e 
3% do faturamento mensal. 

A recuperação desse valor 
já paga (e até supera) o 
investimento necessário em 
um sistema de gestão finan-
ceira. Para ter uma ideia, 
em dez meses de atuação, 
a ferramenta Recuperôme-
tro mostra que mais de R$ 
31 milhões de reais foram 
resgatados nas transações. 

Essas perdas financeiras 
podem acontecer por dife-
rentes motivos. Entretanto, 
as principais causas são 
falhas da adquirente em 
reconhecer a transação 
ou então no momento de 
liquidação do valor na conta 
bancária. Quando o empre-
sário percebe, ele recebeu 
menos do que o previsto 
para aquela compra. 

Além disso, é comum ver 
casos de contestações da 
compra pelo titular do car-
tão de crédito e esse valor 
ser debitado do varejista, 
mesmo no caso de vendas 
presenciais com a digitação 
de senha, e também de co-
branças de taxas incorretas 
pelas adquirentes. A melhor 
forma de reduzir e eliminar 
esse prejuízo em sua loja é 

ter mais controle da gestão 
do fluxo de caixa e acom-
panhar frequentemente 
todos os dados sobre as 
transações feitas por cartão 
de crédito. 

Também é fundamental 
comparar as previsões 
de recebimento em cada 
transação com as vendas 
realizadas e o que, de fato, 
está sendo pago na conta 
bancária, além de auditar 
as taxas que estão sendo 
cobradas pelos seus forne-
cedores de pagamento. A 
boa notícia é que essa solu-
ção não precisa ser manual. 
A empresa pode contar com 
um sistema que automatiza 
esses processos e contribui 
bastante para reduzir tanto 
o tempo e o esforço quanto 
possíveis erros humanos. 

Com um software de 
gestão financeira integra-
da, é possível fazer todo 
o controle e auditoria de 
pagamentos de maneira 
automatizada. Em poucos 
cliques é possível ter visi-
bilidade de todas as incon-
sistências e tratar somente 
as exceções, uma vez que 
os pagamentos que estão 
corretos podem ser conci-
liados automaticamente e 
não precisam de nenhuma 
ação manual. 

Além disso, o varejista 
não só trata os erros en-
contrados como também 
consegue transmitir todas 
as informações para outras 
etapas do processo, como 
controle de Contas a Re-
ceber e a Pagar, Fluxo de 
Caixa, Conciliação Bancária 
e DRE (Demonstrativo do 
Resultado de Exercício), 
garantindo com que tudo se 
converse e se acerte. 

Hoje, com um cenário 
macroeconômico de re-
cuperação econômica e 
disputa acirrada no varejo 
nacional, não há mais espa-
ço para desperdício e perda 
financeira nas transações. 
É inadmissível que as em-
presas percam dinheiro 
justamente no momento em 
que estão concluindo suas 
vendas. 

Reduzir este dano é fun-
damental para quem deseja 
crescer e se consolidar em 
seu segmento. 

(*) - É sócio-fundador da F360º, 
plataforma de gestão financeira com 

conciliação automática de vendas por 
cartão (www.financas360.com.br).

Henrique Carbonell (*)
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As tendências de consumo 
para 2020 exigirão criatividade 

e total atenção à área de CX 
Vito Chiarella Neto (*)

Não é mais possível fornecer 
bens e serviços que não estejam 
acompanhados de uma boa dose 

de respeito aos anseios do cliente, que 
cada vez mais quer ser compreendido e 
assertivo em suas escolhas de marcas 
e produtos. 

 
E para traduzir todas essas sensa-

ções e transformá-las em experiências 
surpreendentes e positivas quando o 
assunto é relacionamento com o clien-
te, as empresas estão incorporando, 
de maneira profissional, o Customer 
Experience (CX). Por meio do CX, são 
tomadas as decisões que propiciam 
otimizar a inter-relação entre os con-
sumidores e as empresas, em todas as 
etapas, englobando o momento do pri-
meiro contato, à efetivação da compra 
e a pós-venda. 

O CX, antes de ser apenas uma fer-
ramenta de trabalho, é um conceito 
que deve ser adotado como filosofia 
das corporações. É preciso que todos 
na empresa estejam alinhados com 
este propósito e suas infinitas possibi-
lidades, que propiciarão as melhores 
experiências para o consumidor. O CX 
precisa fazer parte do DNA da empresa 
para surtir o efeito desejado. 

Neste cenário em transformação, 
temos de um lado, as empresas ‘tradi-
cionais’, procurando se adaptar apenas 
ao novo momento, algumas em está-
gio avançado, já buscando mudanças 
estruturantes, e de outro, algumas 
ainda na fase de entendimento das 
necessidades. Por outro lado, temos 
as grandes e médias empresas que 
nasceram digitais, e hoje, já observam 
questões tradicionais, que deverão ser 
tratadas para que a experiência dos 

seus clientes seja fluida, rápida e que 
atenda às suas necessidades.

 
E como as empresas que atuam na 

área de tecnologia no Brasil podem 
ajudar as outras empresas nessa era 
digital, que tem atraído consumidores 
“antenados’, exigentes e ansiosos por 
fazer parte desta grande rede mundial 
de conexões, realidades virtuais e 
tantos outros recursos de tecnologia 
disponíveis, atualmente? Observar as 
tendências de consumo é um caminho. 

 
A Trend-Watching, que atua em mais 

de 90 países em busca de oportuni-
dades para o mercado de consumo, 
divulgou algumas tendências para 2020 
e duas, em especial, me chamaram a 
atenção.

 
Nos últimos anos, e particularmente 

este, com a Amazônia no centro da 
discussão mundial, a Green Pressure, 
ao que parece, terá vida longa e com 
alto grau de complexidade. Segundo 
o estudo, a Pressão Verde atuará de 

maneira que “os consumidores passam 
do status ecológico para a vergonha 
ecológica”. Entender essa movimen-
tação e antecipar atitudes que possam 
contribuir, mesmo que de maneira 
ainda modesta, para o bem do planeta 
poderá dar sinais de que sua empresa 
não é alheia à discussão e seu público 
consumidor, sem dúvida, estará atento 
a isso. 

A outra tendência que destaco é a 
denominada de Projeto Metamórfico. 
Nele, os produtos e serviços terão que 
ser adaptar às novas necessidades 
dos usuários, que estão em constante 
mudança. Sabemos que conveniência 
e personalização já estão no radar 
das corporações, mas em um mundo 
metamórfico, segundo o estudo da 
Trend-Watching, os consumidores es-
peram a fusão desses dois conceitos. 
Não consideram apenas a oferta como 
serviço, mas também a relevância como 
serviço.

(*) É CEO da Mindbe, empresa referência em 
tecnologia e design de serviços em atendimento.

O compromisso com o consumidor é, atualmente, o fator preponderante para o sucesso e crescimento 
das empresas
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HERE, Bentley Systems e Geopath se unem 
para obter maior precisão de ROI em 
campanhas publicitárias

@A HERE Technologies, 
líder global em serviços 

de mapeamento e plataforma 
de localização, anuncia uma 
parceria que criará insights 
mais profundos para os mer-
cados de mídia out-of-home 
(OOH) e digital out-of-home 
(DOOH) com a Bentley 
Systems, líder mundial em 
fornecedor de software e 
serviços digitais de nuvem, e 
a Geopath, uma empresa sem 
fins lucrativos de medição de 
localização de público-alvo de 
OOH. A solução é baseada 
na inteligência de localização da HERE. A Bentley Systems utiliza os 
dados de tráfego da HERE, os atributos navegáveis, as informações da 
rede rodoviária e os mapas em sua solução Streetlytics, que fornece 
informações sobre onde, como, quando e por que as pessoas viajam - o 
Steetlytics foi desenvolvido pela Citilabs, uma empresa de nuvem de 
mobilidade inteligente adquirida pela Bentley Systems em outubro de 
2019. O Streetlytics extrai informações reais de bilhões de pontos de 
GPS, celular, carros conectados, Bluetooth e elementos demográficos 
para criar os dados mais ricos e imagens mais completas de uma po-
pulação em movimento (http://360.here.com.).

ricardosouza@netjen.com.br

Premiado jogo de estratégia The Battle of 
Polytopia chega ao Brasil 

@Imagine ter no celular um jogo no melhor estilo de Civilization 
e que pode ser jogado em sessões curtas - sozinho (inclusive 

offline) ou via multiplayer - de cerca de 30 minutos sem sacrificar 
a estratégia profunda e gameplay desafiador. E de graça! Esse so-
nho dos fãs de estratégia por turnos foi realizado com The Battle 
of Polytopia, premiado jogo indie para celulares que já conquistou 
milhões de adeptos ao redor do mundo e chega agora traduzido em 
português no iOS e Android. Por trás do visual colorido e poligonal 
de The Battle of Polytopia existe um jogo de grande profundidade, 
que levou com sucesso a fórmula de expansão, pesquisa, diplomacia e 
batalha para o mobile. O game teve mais de 10 milhões de instalações 
nos celulares, sendo mais de 330 mil de brasileiros.

“Robô Vendedor” que facilita vida de lojistas
Criada em 2016, pelo ex-aluno da Univer-

sidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
Victor Hochgreb de Freitas, Samuel Bi-
rocchi e Daniel Buglia pós graduado pela  
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a 
GoBots - startup de Inteligência Artificial 
que automatiza os processos de venda on-
line - hoje, conta com mais de 130 clientes 
como Livraria Saraiva, Fast Shop, Acer, 
Electrolux, L’Oréal, entre outros. 

Formados em Engenharia da Com-
putação, Victor e Samuel, juntamente 
com Daniel, formado em Administração, 
apostaram no potencial da Inteligência 

Artificial em impactar bilhões de pessoas e, 
após diversos projetos na área perceberam 
uma grande oportunidade no mercado de 
vendas online. A startup já realizou cerca 
de 50 milhões de interações, responsáveis 
pela economia de mais de 200 mil horas de 
trabalho das vendas para os lojistas. Além 
disso, a plataforma já realizou mais de R$ 
30 milhões em vendas para seus clientes.

O objetivo da empresa é fazer com que 
o lojista tenha o menor trabalho possível, 
já que ela mesma fica responsável pela 
manutenção e treinamento da inteligência 
artificial. “A nossa ideia é dar mais liberda-

de para o lojista administrar outras áreas, 
enquanto nosso ‘Robô Vendedor’ cuida do 
cliente de forma automática e personali-
zada”, explica Victor Hochgreb de Freitas, 
CEO da GoBots.

O robô personalizado possibilita que os 
e-commerces atendam os clientes de forma 
rápida e totalmente automática, gerando 
aumento na taxa de conversão em mais de  
30%. Nos próximos dois anos os fundadores 
da GoBots pretendem oferecer a solução 
para toda a América Latina, sendo líderes em 
inteligência artificial (www.gobots.com.br).

Fintech possibilita acesso fácil 
ao crédito para quem quer 
abrir seu próprio negócio

Segundo levantamento realizado 
pela Simplic (www.simplic.com.br) 
- primeira fintech a oferecer em-
préstimo 100% online para pessoas 
físicas com valores que variam de 
R$ 500 a R$ 3.500 - revela que mais 
de 100 mil brasileiros solicitaram e 
receberam um empréstimo online 
com o objetivo de abrir o próprio 
negócio em 2019.  

Para driblar a burocracia das 
instituições financeiras tradicionais, 
os brasileiros estão recorrendo cada 
vez mais às fintechs, principalmen-
te, na hora de empreender. Abrir 
um negócio “home office” - ou que 
necessite de pouco investimento 
inicial - têm sido a alternativa de 
muita gente para sair do desem-
prego ou complementar renda. 
Só no primeiro semestre de 2018 
foram abertas mais de 1,2 milhões 
empresas - aumento de 10,7% se 
comparado a 2017. Desse total, mais 

de 81% delas são MEIs - microem-
preendedores individuais.  

De acordo com  Rogério Cardo-
zo, diretor - executivo da Simplic 
no Brasil, “O crédito online está 
crescendo no país e é alternativa 
segura para quem não consegue 
crédito em instituições financei-
ras tradicionais”. A Simplic, por 
exemplo, recebe mais de seis mil 
solicitações de empréstimos por 
dia e se diferencia pela agilidade e 
facilidade no processo de aprova-
ção e liberação do crédito. “Nosso 
objetivo é facilitar a aprovação 
de empréstimo com segurança e 
inovação. Para solicitar o crédito, o 
cliente faz a simulação no site pelo 
computador ou celular. O cadastro 
não leva nem 5 minutos e ele fica 
sabendo na mesma hora se está 
pré-aprovado e pode receber o 
dinheiro na conta em menos de 24 
horas”, explica o Cardozo.
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D - Simples e Ágil
A Fiat Chrysler Automóveis e o McDonald’s no Brasil anunciam uma 
parceria para tornar a experiência na rede de alimentação cada vez 
mais simples e ágil. Diretamente pelo carro, será possível acessar o 
cardápio do McDonald’s, escolher o que deseja pedir, pagar e decidir 
qual restaurante melhor se encaixa em sua rota. A expectativa é de 
que os testes com os consumidores comecem no primeiro semestre de 
2020. A iniciativa faz parte da plataforma de inovação aberta da FCA 
que busca entender os diversos momentos do consumidor e seu rela-
cionamento com outras marcas e, assim, identificar oportunidades de 
desenvolvimento de soluções colaborativas. 

E - Jornalismo no MIT
Jornalistas especializados em ciência, saúde, tecnologia e meio ambiente 
podem participar do Programa de Bolsas de Estudo Knight Science 
Journalism no MIT. O programa reúne, durante nove meses, um pe-
queno grupo de jornalistas de todo o mundo por dois semestres de 
estudo, crescimento intelectual e exploração no MIT, Harvard e outras 
instituições em Cambridge e na grande Boston. Fundado em 1983, o 
programa está entre as mais destacadas bolsas de jornalismo do mundo, 
que visa promover uma cobertura vigorosa, precisa e independente das 
ciências. As inscrições serão aceitas até o próximo dia 15. Saiba mais: 
(https://ksj.submittable.com/submit).

F - Gestão da Educação 
De 27 a 29 de maio, acontece no Núcleo de Extensão “Educação, Tecno-
logia e Cultura”, do Campus Sorocaba da UFSCar, a primeira edição dos 
Colóquios de Políticas e Gestão da Educação. É destinado a conselhei-
ros e dirigentes municipais de Educação, lideranças nacionais na área 
educacional, estudantes de graduação e pós-graduação, professores da 
Educação Básica e do Ensino Superior, especialistas e formadores de 
opinião na área, representantes de ONGs e autoridades governamentais. 
O tema “Os conselhos municipais de Educação e o exercício da gestão 
democrática”. Programação completa no site (https://bit.ly/2L6T3eP).

A - Astronomia e Cultura
Observação do Sol através de telescópios, atividades no planetário 
digital, teatro e um curso de difusão científica são as atrações no Polo 
Astronômico de Amparo, no interior de S.Paulo. A programação espe-
cial de férias acontece no sábado (18) e no domingo (19) e termina no 
sábado seguinte, dia 25, com o curso “Visão para o Universo”.Projeções 
hemisféricas acontecem em sessões imersivas e didáticas com o tema 
“Da Terra aos Planetas”. Uma chance única para que os visitantes 
conheçam virtualmente o céu do Verão e participem de uma “viagem” 
que explora o Sistema Solar. Inscrições e informações: (www.poloas-
tronomicoamparo.com.br).

B - Viagens Corporativas
A Kennedy, agência especializada no segmento de viagens corporati-
vas, lança um sistema gratuito de gerenciamento, reserva e compra de 
passagens, hospedagens e locação de veículos, entre outros serviços. O 
sistema se adequa às necessidades de cada empresa, podendo inclusive 
ser customizado para trabalhar de acordo com a política de viagens das 
instituições. Além da economia advinda de um bom planejamento, a 
plataforma ajuda a otimizar as compras, padronizando processos como 
a busca por menores preços, o envio das opções para aprovação da 
diretoria e a confirmação das reservas. 
Mais informações: (www.sistemadeviagens.com.br).     

C - Aceleração de Negócios
Nestlé Health Science, braço de saúde e ciência nutricional da Nes-
tlé, definiu as startups vencedoras do programa Nestlé Beyond Food 
para acelerar projetos de eHealth. As startups foram selecionadas por 
especialistas da companhia, que marcou a fase decisiva do programa, 
realizado em parceria com a StartSe e a Innoscience. Foram mais de 
130 projetos inscritos, que passaram por uma triagem em duas fases até 
chegar às finalistas. As vencedoras foram Meplis, do Rio de Janeiro, e 
Insight Technologies, de São Paulo, que vão dividir um aporte de até R$ 
1 milhão para desenvolvimento dos projetos que responderam a desafios 
de e-Health propostos por Nestlé Health Science.  

G - Sementes para Svalbard
Na última sexta-feira (10) a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, enviou para a Noruega 
3.438 materiais genéticos que fazem parte do seu acervo para compor o maior 
banco mundial de sementes do mundo, o de Svalbard, situado na cidade de 
Longyearbyen. Criado para funcionar como uma cópia de segurança para 
conservação a longo prazo das sementes de bancos de germoplasma de 
todo o planeta, ele está situado no interior de uma montanha e foi planeja-
do para resistir a catástrofes climáticas e explosões nucleares. Por isso, o 
banco nórdico é considerado o mais seguro em termos físicos e ambientais.

H - Mercado Financeiro
A indústria de fundos de investimento encerrou 2019 com captação 
líquida de R$ 191,6 bilhões, mais que o dobro do registrado em 2018 
(R$ 95,4 bilhões). Segundo a ANBIMA (Associação Brasileira das En-
tidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), o destaque ficou com 
os fundos de ações, que levantaram R$ 16,9 bilhões em dezembro e 
R$ 86,2 bilhões no ano, volume este que representa uma alta de 195% 
em relação a 2018. Apenas os fundos de ações tipo livre (aqueles que 
podem utilizar diversas estratégias de gestão), que contam com o maior 
patrimônio líquido da classe, foram responsáveis pela entrada de R$ 7,4 
bilhões, em dezembro, e R$ 45,4 bilhões, em 2019. 

I - Couros & Curtumes
Nos próximos dias 14 e 15, no Centro de Eventos Pro Magno, acontece o 
‘Inspiramais 2021_I Sincronia’, apresentando milhares de lançamentos em 
materiais para os setores de calçados, vestuário, acessórios e design de 
interiores. O couro tem espaço privilegiado no evento – que nesta edição 
completa 10 anos –, com 16 curtumes expondo seus desenvolvimentos 
com atributos de moda, qualidade e sustentabilidade. Uma antecipação de 
tendências feita sobre couros trabalhados pelos curtumes participantes, 
incluindo um lounge com mobiliário em couro, realizado em parceria 
com a Abimóvel. Outras informações: (www.inspiramais.com.br). 

J - Potência de Ar 
Referência no mercado de ventiladores, a Mallory lança o modelo Vibe com 
eficiência  com classificação “A” em economia de energia e oferecendo o 
maior fluxo de ar na categoria, além de ter um funcionamento silencioso com 
máxima vazão de ar e mínimo ruído. A nova linha chega ao mercado com uma 
proposta também para os apaixonados por design que podem personalizar 
e deixar o ambiente com o seu estilo, já que o ventilador possui um kit para 
personalização com capas para o botão e apliques para grade com cores 
distintas. O ventilador Vibe já pode ser encontrado em lojas de todo o país. 

O que esperar 
do mercado 

imobiliário em 2020?
As sucessivas quedas 
na taxa básica de 
juros, a Selic, em 
2019, fizeram com que 
os bancos iniciassem 
uma clara disputa 
pelo cliente

Com isso, gerou um 
cenário de ofertas 
cada vez mais atrati-

vas em crédito imobiliário. 
Sensível às instabilidades 
econômicas e ao crescente 
desemprego, o setor foi bas-
tante afetado pela crise dos 
últimos anos e, agora, volta 
a respirar. Mas o que vem 
pela frente? Teremos uma 
nova ascensão na compra e 
venda de imóveis, como em 
meados dos anos 2000, ou 
ainda são necessários muito 
mais esforços na economia?

Costuma-se dizer que o 
mercado imobiliário é cícli-
co. Ele é o primeiro a sentir 
o impacto de recessões eco-
nômicas e, também, o último 
a se recuperar. Isso porque 
a compra de um imóvel 
costuma ser o maior inves-
timento de grande parte das 
pessoas. E, naturalmente, 
se a população não sente 
segurança e confiança nas 
ações econômicas, ela tende 
a ser mais conservadora nos 
gastos.

Em 2016, houve grande 
oscilação nos preços e 
condições comerciais dos 
imóveis. O mercado enten-
de que depois de bater no 
fundo do poço, os valores 
iniciam um novo ciclo de 
retomada. Já é possível 
observar um crescimento 
do setor, com lançamentos 
tendo uma velocidade de 
venda maior, construtoras 
comprando terrenos e os 
próprios consumidores 
retomando as compras. 
Novamente percebemos o 
movimento da gangorra: 
juros baixos, mercado imo-
biliário em alta.

Segundo o Secovi-SP, 
sindicato que representa 
o setor de habitação, a 
quantidade de imóveis co-
mercializados em junho de 
2019 ficou 176% acima do 
resultado do mesmo mês de 
2018. Tudo isso é bastante 
animador para investidores, 
empresários e, principal-

mente, para quem sonha em 
conquistar o imóvel próprio.

Além disso, comprar um 
imóvel é um ótimo inves-
timento para o comprador 
final. 

Com oferta de crédito 
maior a juros menores, 
o mercado imobiliário se 
torna mais atrativo que o 
financeiro, por exemplo, 
com riscos mais calculados 
e retornos maiores. No 
mundo dos investimentos, 
geralmente, os maiores 
ganhos estão atrelados aos 
maiores riscos. Entretanto, 
a aplicação em imóveis está 
associada a uma maior segu-
rança e solidez. São diversas 
as oportunidades de ganhos. 
Como exemplo, podemos 
citar a crescente oportuni-
dade de investimentos em 
studios com o objetivo de 
locação short stay.

Outra vantagem do cená-
rio atual e das perspectivas 
positivas para o mercado é 
que essa é a oportunidade 
que muitos esperavam para 
sair do aluguel. Com juros 
equilibrados, o financia-
mento de um imóvel pode 
ter parcelas com valores 
parecidos com o aluguel.

A mais recente redução da 
taxa Selic, para 4,5% ao ano, 
anunciada pelo Copom em 
dezembro do ano passado, 
pode representar um ótimo 
impulso para a economia 
em 2020. 

Com juros baixos e infla-
ção controlada, os bancos 
continuarão a criar condi-
ções baratas e competitivas 
para atrair o comprador. 
Porém, é válido lembrar que 
o comprador não precisa 
esperar novos cortes nos 
juros, uma vez que é possí-
vel fazer a portabilidade da 
dívida entre bancos para 
financiamentos já contrata-
dos. Além de outras alterna-
tivas mais sofisticadas como 
o consórcio já contemplado 
de imóveis, como opção 
para troca de dívida, sem 
juros e com prazo reduzido. 

Em suma, 2020 parece 
bastante promissor.

(*) - Graduada em Comunicação So-
cial com especialização em Marketing 

pela ESPM, Executiva de Marketing 
com grande experiência no mercado 

imobiliário, é co-fundadora e COO 
no Grupo YMK Negócios Imobiliários 

(www.ymk.com.br).

Marcella Carvalhal (*)

O Índice de Preços ao 
Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), que mede 
a variação da cesta de 
consumo de pessoas com 
mais de 60 anos de idade, 
fechou o ano de 2019 com 
uma taxa de inflação de 
4,18%. O dado foi divul-
gado sexta-feira (10) pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A taxa ficou abaixo 
da registrada pelo IPC-3i 
em 2018 (4,75%). 

No entanto, ficou acima 
da registrada em 2019 pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor – Brasil (IPC-BR), 
que mede a inflação para 
todas as faixas etárias e que 
fechou o ano passado em 
4,11%. Considerando-se 
apenas o quatro trimestre, o 
IPC-3i ficou em 1,19%, aci-
ma do 0,48% no terceiro tri-
mestre daquele ano. Cinco 
das oito classes de despesa 
componentes do índice 
registraram acréscimo em 
suas taxas de variação. 

A principal contribuição partiu do grupo alimentação, 
cuja taxa passou de -1,76% para 3,11%.

Segundo ele, o tributo 
deveria ser calculado 
sobre o valor vendido 

nas refinarias e não nos 
postos de combustíveis. O 
ICMS é um tributo estadual 
que varia de 25% a 34%, no 
caso da gasolina, sobre o 
valor do litro vendido nos 
postos. A alíquota de ICMS 
sobre o diesel varia de 12% 
a 25%, e sobre o etanol de 
12% a 34%, segundo a Fe-
combustíveis.  

“O que eu pretendo é fazer 
com que o ICMS seja cobra-
do do preço do combustível 
na refinaria e não no final, na 
bomba de gasolina, aqui na 
frente. Hoje em dia, a média 
do ICMS é 30% do preço da 
bomba, vamos arrendondar 
os números. A gasolina está 
R$ 2 na refinaria, está R$ 5 
lá na bomba. Os governa-
dores, como regra, aplicam 
o ICMS, que é em 30%, no 
final da linha”. Uma eventual 
mudança de cobrança, é 
complexa e teria que contar 
com o apoio de governado-
res e do Congresso Nacional. 

Uma eventual mudança de cobrança, é complexa e teria que contar com o apoio 
de governadores e do Congresso.

Aluguel acumula 
taxa de 8,02% 
em 12 meses

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, acumula taxa de 
8,02% em 12 meses, de acordo 
com a prévia do indicador de 
janeiro, divulgada pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV). 
Considerando-se apenas o mês 
de janeiro, a prévia registrou 
inflação de 0,67%, abaixo do 
1,83% observado na prévia de 
dezembro de 2019 do IGP-M.

A queda da taxa da prévia 
de dezembro para a de janeiro 
foi puxada pelos preços no 
atacado e no varejo. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, teve taxa 
de 0,86% na prévia de janeiro, 
abaixo dos 2,57% de dezem-
bro. Já a inflação do Índice de 
Preços ao Consumidor, que 
mede o varejo, caiu de 0,59% 
em dezembro para 0,33% em 
janeiro.

Por outro lado, o Índice Na-
cional de Custo da Construção, 
terceiro subíndice que compõe 
o IGP-M, teve alta na taxa. Na 
prévia de dezembro, havia 
registrado deflação (queda 
de preços) de 0,12%. Já na de 
janeiro, o custo da construção 
teve inflação de 0,20%.
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Governo defende cobrança 
direta de ICMS nas refinarias
O presidente Jair Bolsonaro defendeu uma mudança na forma de cobrança do ICMS sobre os 
combustíveis

O ICMS sobre os combus-
tíveis representa uma fatia 
importante de arrecadação 
tributária dos estados. “Va-
mos dividir responsabilida-
de. Um combustível mais 
barato ajuda a transportar 
tudo mais barato no Brasil. 
O frete cai de preço, o die-
sel cai de preço, ajuda todo 

mundo. Temos que fazer o 
contrário, em vez de aumen-
tar imposto, vamos diminuir, 
porque a economia rodando 
mais, se ganha mais no final 
da linha”.

O presidente também 
defendeu a possibilidade 
de venda direta de etanol, 
pelas usinas, aos postos de 

combustível. Segundo ele, 
isso poderia reduzir em 
cerca de 20 centavos o valor 
do litro. Atualmente, essa 
venda direta é proibida por 
uma resolução da ANP. A 
norma estabelece que todo 
combustível deve passar por 
empresa distribuidora antes 
de chegar às bombas.

Terceira idade fecha 2019 
com inflação em 4,18%

A principal contribuição 
partiu do grupo alimenta-
ção, cuja taxa passou de 
-1,76% para 3,11%. Também 
contribuíram para essa in-
flação de 1,19% no quarto 
trimestre, os grupos de 
despesa transportes (cuja 
taxa passou de -0,37% no 
terceiro para 2,47% no 
quarto trimestre), despesas 
diversas (de 0,34% para 
6,73%), educação, leitura 

e recreação (de -0,34% 
para 1,29%) e vestuário 
(de -0,59% para 0,80%).

Por outro lado, tive-
ram queda na taxa de 
um trimestre para outro 
as seguintes classes de 
despesa: habitação (de 
2,14% para -0,66%), co-
municação (de 1,07% para 
0,11%) e saúde e cuidados 
pessoais (de 1,01% para 
0,89%) (ABr).



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 
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Você que busca empreender 
deVe obserVar com bons 
olhos inVestir em uma 
franquia.

C
om vários modelos e 
marcas no mercado, 
esse tipo de empresa dá 

maior segurança de sucesso 
ao empresário. E erra quem 
pensa apenas em fast food: 
as franquias estão divididas 
em diversos segmentos. Ter 
dinheiro suficiente não é si-
nônimo de bons resultados. 
Investir certo é uma atitude 
inteligente. Então, por que não 
comprar uma franquia? 

O que é uma franquia? É uma 
nova unidade de uma empresa 
que já existe. E muitas delas 
já consolidadas. Essa nova uni-
dade, tem os mesmos serviços 
e produtos, além do mesmo 
nome. Aqui estão alguns mo-
tivos para os empreendedores 
abrirem uma franquia ao invés 
de tentarem iniciar um novo 
negócio: 

• Contínua inovação: as 
franqueadoras realizam um 
trabalho de inovação cons-
tante. Para isso, elas criam 
novas apresentações e novos 
produtos, sempre visando 
atender as necessidades dos 
clientes. É bom lembrar que 
a própria rede já cria inúme-
ras demandas de atualização 
através das regionalidades de 
seus franqueados; 

• Suporte da franqueado-
ra: uma unidade franqueada 
recebe suporte e orientação 
da franqueadora na escolha 
do ponto comercial, gerencia-
mento, orientação na gestão, 
treinamentos dos colaborado-
res, estratégias de marketing, 
criação de novos produtos, 
entre outros; 

• Seleção de bons fornecedo-
res: com tantas possibilidades 

de fornecedores, o franqueado 
- quando entra em um modelo 
de franquias - já conta com 
todo um mercado de fornece-
dores mapeados, testados e 
homologados; 

• Escala: a economia de 
escala também é uma das van-
tagens de se escolher investir 
em franquias. Os custos de 
alguns insumos e produtos são 
divididos e acaba saindo mais 
barato para toda a rede; 

• Variedade de opções e 
segmentos: casa e construção, 
alimentação, informática, co-
municação, educação, serviços 
automotivos, moda, saúde, 
beleza, bem-estar, perfumaria, 
hotelaria, entretenimento e 
tantos outros; 
• Marca consolidada: quando 
já existe uma fidelização, uma 
marca com nome sólido no 
mercado, fica mais fácil fazer 
o trabalho de marketing e a 
captação de clientes. Sem 
contar que muitos clientes já 
buscam por esta marca; 

• Padronização: para empreen-
dedores que estão começando, 
a padronização é uma vanta-
gem importante. Isso porque, 
como toda parte de layout e 
design já é estabelecida, esse 
aspecto deixa de ser uma pre-
ocupação. Ou seja, irá iniciar 
uma operação já aprovada 
pelos clientes. 

Por todos os pontos colocados 
acima, adquirir uma franquia é 
uma opção para quem deseja 
um negócio testado e com 
grandes chances de sucesso. 
Fique atento na escolha de sua 
franquia e decida por aquela 
que se assemelhe ao seu perfil 
e valores. Boa sorte! 

(*) - É Diretor de expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializa em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

Vantagens de se investir 
em uma franquia

Renato Alves (*)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Luiz S. Sandoval – Literare – Aqui 
está um profissional digno a ser seguido e 
reverenciado. Sua carreira está exposta nessa 
obra que tem o condão de, passo a passo, levar 

qualquer profissional em todos os âmbitos, a uma vida 
pessoal feliz e a um exitoso e rico futuro. Tudo isso, sem 
ferir melindres ou atitudes “expertas”.

Seu honroso cabedal é prova viva de que o bem com-
pensa! Deve ser lido por jovens e adultos.

10 Regras de Ouro que a 
Experiência me Ensinou

Emma Watson e Marcos Muriel – Kiron 
– Uma história envolvente, com toques hilários, 
amorosos,  de muita pertinácia e superação. 
Família menonita desembarca em Nova York em 
busca de uma vida melhor. Num enredo muito 

bem urdido, entremeado de aventura, queda, frustação 
e bons encontros, levam o leitor a enlevar-se num final 
feliz nessa verdadeira ode ao amor. Leitura agradável.

Garota Nova Yorquina

César Obeid – Luciano Tasso (Ilustr) 
– Paulus - O celebrado autor faz um convite 
a um retorno à vida sem a parafernália com 
a qual hoje vivemos. TV, nem pensar, celular 
então, fora de questão! Uma utópica ideia, com 

absoluta boa vontade, que bem poderíamos tentar levar 
avante. Para concretizar esse sonho, foi criado o Rettiru, 
um local aprazível onde poderemos praticar uma vida 
saudável, sem a compulsão de utilizar as telas, muitas 
vezes, sem objetivo definido . Válido para qualquer idade.

Rettiru

W. J. Solha – Penalux – Trata-se de um 
“só” poema, isolado num cipoal de textos e 
contextos. Alguns dirão que se parece com esse, 
ou aquele. Não, é único! Seu texto esvoaça pelo 
cotidiano, trazendo à tona lances passados, que 

seguramente remeterão o leitor a um provável futuro. 
Um extravasar de beleza numa homenagem  ao amor e à 
complacência . Imaginem um indígena, que jamais vira um 
homem branco, achar sua espora. Loucura? Não, delírio. 
Para ser lido com atenção e adensar reflexões.

Vida Aberta

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

https://jornalempresasenegocios.com.br/
entrevista-livros-em-revista/

Fábio de Souza Aranha Cascione – 
Marcelo Padua Lima – Aaron Papa de 
Morais (Orgs) – LiberArs – Profissionais 
do Direito, integrantes da banca de Cascione 
Boulos Advogados coletaram, sob a batuta dos 

organizadores, um verdadeiro tratado sobre o que ronda 
e palmilha nossa sociedade, seus avanços, necessidades , 
direitos e obrigações no campo da inevitável tecnologia. 
Foram dois anos de exaustiva pesquisa. Um interessante 
trabalho que, ao menos até o momento, tendo em vista 
o processo autofágico que a tecnologia “proporciona”, 
nada lhe escapa. De pleno interesse social!

Direito e Tecnologia

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: VINICIUS MAGNO DE OLIVEIRA, profissão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mário Marcio de Oliveira e de Ilze Pereira de 
Oliveira. A pretendente: CAROLINA RAPOSO DE OLIVEIRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/04/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso Henrique de Oliveira e de 
Maria da Glória Raposo de Oliveira.

O pretendente: FABIO ROGERIO MOREIRA BISPO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Arcanjo Bispo e de Maria Aparecida 
Moreira Bispo. A pretendente: FATIMA GRACIANO DE SOUZA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1968, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Graciano de Souza e de Celia 
Scaccabarozzi de Souza.

De Raffaello a Fellini, 2020 
será o ano dos gênios italianos
Após o intenso calendário 

de eventos por conta dos 
cinco séculos da morte 

de Leonardo da Vinci em 2019, 
o ano de 2020 também será uma 
ocasião para relembrar grandes 
gênios da arte italiana. A princi-
pal efeméride será o aniversário 
de 500 anos do falecimento do 
mestre Raffaello Sanzio, mais 
conhecido no Brasil como Rafael, 
que acontece no próximo dia 6 
de abril. 

O pintor renascentista será 
homenageado com uma grande 
exposição nas Scuderie del 
Quirinale, em Roma, que exibirá 
muitas de suas obras-primas en-
tre 5 de março e 2 de junho. Será 
a primeira vez que uma mostra 
junta mais de 100 trabalhos do 
artista, graças à contribuição das 
Gallerie degli Uffizi, em Florença, 
que emprestarão cerca de 50 
telas. Já o Parque Arqueológico 
do Coliseu, também na capital 
italiana, realizará outra exposi-
ção dedicada ao gênio, chamada 

"Raffaello nella Domus Aurea".
Outro ícone da arte italiana 

na lista de homenageados é o 
modernista Amedeo Modiglia-
ni, cujo primeiro centenário 
de morte será celebrado em 

24 de janeiro. Entre junho 
de 2020 e janeiro de 2021, 
o centro cultural Quirinetta, 
em Roma, exibirá uma mostra 
imersiva e multimídia sobre 
o artista, chamada "L'impos-

sibile Modigliani. L'artista 
italiano e l'arte africana". A 
exposição também deve exibir 
pela primeira vez o holograma 
de Modigliani.

Por sua vez, o arquiteto Gio-
vanni Battista Piranesi, cuja 
morte completa 300 anos em 
4 de outubro, será lembrado 
com uma exposição na Galeria 
Nacional da Úmbria, em Perú-
gia (de 3 de outubro a 10 de 
janeiro), e outra em Bassano 
del Grappa, no Palácio Sturm 
(a partir de 9 de abril).

Já o Castel Sismondo, em 
Rimini, inaugurou em 14 de 
dezembro o primeiro evento 
em celebração pelos 100 anos 
do nascimento do cineasta Fe-
derico Fellini, morto em 1993. 
A mostra fica em cartaz até 15 
de março e reúne documentos 
inéditos, desenhos, roupas 
e manuscritos de filmes. A 
exposição ainda passará por 
Roma, Los Angeles, Moscou 
e Berlim (ANSA).

O afresco 'A escola de Atenas', obra-prima de Raffaello exposta 
nos Museus Vaticanos.

Governo dos EUA anuncia 
novas sanções contra o Irã

O governo dos Estados Unidos 
anunciou as novas sanções contra 
o Irã que haviam sido prometidas 
pelo presidente Donald Trump 
após o ataque contra duas bases 
militares americanas no Iraque.

As medidas foram anunciadas 
pelos secretários do Tesouro, 
Steve Mnuchin, e de Estado, Mike 
Pompeo, e miram oito dirigentes 
iranianos.

Entre eles estão o secretário 
do Conselho Supremo de Segu-
rança Nacional do país persa, Ali 
Shamkhani, e o comandante do 
grupo paramilitar Basij, Gholamre-
za Soleimani. As sanções também 
atingem empresas dos setores 
manufatureiro, têxtil e siderúrgico. 

"Os Estados Unidos miram oficiais 
iranianos de alto escalão por seu 
envolvimento e cumplicidade nos 
ataques com mísseis balísticos. 
Também sancionamos as maiores 
siderúrgicas do Irã e novos seto-
res da economia iraniana, como 
construção civil e mineração", 
disse Mnuchin.

Segundo o secretário, as san-
ções permanecerão em vigor "até 
que o regime pare de financiar o 
terrorismo global e se comprometa 
a nunca ter armas nucleares". As 
medidas bloqueiam propriedades 
e ativos das pessoas envolvidas que 
estiverem sob jurisdição america-
na e proíbem negociações com as 
empresas atingidas (ANSA).

Manifestante protesta em frente à Casa Branca contra 
ação militar no Iraque. 
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Pela primeira vez em sua história, a edi-
ção italiana da revista Vogue foi publicada 
sem fotos, inclusive na capa. No lugar das 
fotografias, foram colocadas ilustrações 
de artistas famosos e em ascensão, em 
uma decisão editorial tomada para dar 
mais espaço à arte e reduzir o impacto 
ambiental das megaproduções e cenários. 

O recurso foi adotado para oito capas 
de edições de janeiro de 2020 da Vogue 
Itália. A revista também integrará uma 
campanha beneficente, destinando verba 
para a Fundação Querini Stampalia, de 
Veneza, que sofreu com os alagamentos 
históricos em 2019. 

"Todas as páginas e os serviços de 
janeiro foram realizados por artistas 
consolidados e emergentes, nomes do 
mundo da arte e dos quadrinhos que 
retratarão a moda. O desafio é mostrar 
que é possível falar de moda sem fotogra-
fias. É a primeira vez que fazemos isso: a 
Vogue Itália nunca tinha publicado uma 
capa ilustrada, e nenhuma Vogue, desde 
quando a fotografia existe, fez isso", disse 
o diretor da edição italiana da revista, 
Emanuele Farneti.

"Graças à generosidade desses artistas, 
o dinheiro economizado na produção da 
Vogue Itália será dado a um projeto que 
precisa verdadeiramente: a restauração 
da Fundação Querini Stampalia", expli-
cou. Farneti também contou que, em 
setembro de 2019, em uma das maiores 

Vogue Itália renuncia a 
fotografias e lança capa ilustrada

Decisão da revista visa a reduzir impacto 
ambiental dos ensaios.
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produções do ano passado para a Vogue 
Itália, foram necessárias 150 pessoas, que 
"fizeram 20 voos e dezenas de viagens de 
três". "Quarenta carros em stand-by, 60 
deliveries internacionais.

Luzes acesas, sem interrupção, por 
menos 10 horas. Desperdício de comida 
e serviço de catering. Plástico, eletrici-
dade para carregar câmeras e celulares", 
contou o editor, detalhando o impacto 
ambiental (ANSA).

Confira os fenômenos 
astronômicos em 2020

Além do eclipse total do Sol e de 
uma série de superluas, o calendá-
rio astronômico de 2020 também 
prevê uma intensa quantidade de 
chuvas de meteoros pela Terra. Um 
deles é a chuva Perseidas, também 
conhecida como Lágrimas de São 
Lourenço. O evento acontece em 
diversos períodos do ano, como em 
janeiro, abril, maio e junho. 

No entanto, os dias mais espe-
rados do fenômeno serão 12 e 13 
de agosto, quando a quantidade de 
estrelas cadentes será mais intensa. 
Outro espetáculo será a chuva de 
meteoros Geminídeas. Ela, por sua 
vez, acontece apenas uma vez por 
ano na Terra, em dezembro. No 
pico do fenômeno, é possível ver 
até 120 estrelas cadentes por hora 
no céu, caso estiver limpo. O evento 
deverá ocorrer entre os dias 13 a 15 
de dezembro.

Outro evento previsto para 2020 
é a Lua Azul, que ocorrerá na noite 
do dia 31 de outubro. O fenômeno 
acontece uma vez a cada dois ou 
três anos, mas a próxima vez que 
o evento acontecerá no Halloween 
será somente em 2039. A superlua, 
por sua vez, será no dia 9 de março, 
o evento acontece quando o satélite 
natural está mais próximo do planeta 
e em fase da lua cheia. Neste ano, 
o evento acontecerá também nos 
dias 7 de abril e 9 de maio. No final 
do ano, em 21 de dezembro, haverá 
uma super conjunção de Júpiter e 
Saturno, ou seja, quando suas órbi-
tas estarão mais próximas da Terra, 
podendo observar os dois planetas 
sem ou com um telescópio (ANSA).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

Tel: 3043-4171 / 3106-4171
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Os desafios do mercado 
jurídico em 2020

O próximo ano reserva 
desafios e oportunidades 
para profissionais do 
Direito no Brasil

Assim como já se espera 
para diversas áreas, a 
tecnologia deve forçar 

o setor a se reestruturar em 
2020, exigindo novos modelos 
de negócios e perfis profissio-
nais mais flexíveis e capazes de 
se adaptar às mudanças. Mes-
mo que ainda de forma tímida, 
a automação e estruturação de 
dados já é uma realidade na 
advocacia brasileira. 

Contratos digitais, processos 
e petições eletrônicas desen-
volvidos a partir de inteligência 
artificial e intimações enviadas 
por WhatsApp, são alguns 
exemplos de como o Direito 
vem buscando se adaptar às 
novas tecnologias e às expec-
tativas dos clientes. As pessoas 
esperam soluções cada vez 
mais ágeis, nesse sentido, tudo 
que busque simplificar e estrei-
tar a relação com o cliente deve 
despontar nos próximos anos 
- e, sem dúvida, a tecnologia é 
uma aliada.

Entretanto, um dos princi-
pais fatores que deve influen-
ciar o mercado jurídico em 
2020 é a entrada em vigor da 
lei 13.709/18, mais conhecida 
como LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados).  A re-
gulamentação determina que 
dado pessoal é toda informação 
relacionada a pessoa natural 
“identificada” ou “identifi-
cável”, e estabelece que o 
tratamento desses dados deve 
atender a alguns princípios de 
privacidade.

Por isso, principalmente as 
áreas de Direito Digital e de 
Proteção de Dados têm uma 
oportunidade importante. 
Com a LGDP em vigor, muitas 
empresas irão necessitar do 
suporte desses escritórios: 
primeiro, para fazer uma 
análise de risco, em que serão 
identificadas possíveis vulne-
rabilidades da empresa em 
relação ao armazenamento e 
tratamento de dados, e depois, 

a implementação da lei dentro 
da companhia, que também 
deverá envolver profissionais 
de TI e consultorias de trans-
formação digital.

Seguindo a tendência dos úl-
timos anos, a área de complian-
ce também deve continuar com 
alta demanda de profissionais. 
Depois dos recentes escânda-
los de corrupção, as empresas 
abriram os olhos para a ne-
cessidade de um profissional 
que implemente mecanismos 
de proteção à administração 
pública.

Outra área que estará em 
alta é a do Direito Tributário, 
devido a tamanha complexi-
dade dos impostos no país e 
também porque a Reforma 
Tributária deve ser uma das 
principais apostas do governo 
no próximo ano. Com ela, mui-
tas mudanças devem surgir, 
demandando um olhar atento 
dos profissionais jurídicos.

Por conta da crise, houve 
muitas quebras contratuais - 
empresas fechando, demissão 
de funcionários, etc. Isso gera 
muitos processos na área cível, 
ainda mais após a aprovação da 
Reforma Trabalhista, o que en-
volve Direito Administrativo, 
Bancário, entre outros. Assim, 
esse se torna outro importante 
nicho de atuação dentro do 
segmento.

Por fim, para 2020, os pro-
fissionais do mercado jurídico 
deverão saber olhar para as 
novas tecnologias e se adaptar 
a um novo modelo de trabalho, 
já que a tecnologia vai efe-
tivamente mudar o formato 
de trabalho que temos hoje. 
É sempre importante estar 
atualizado e buscar oferecer 
soluções simples para o clien-
te. Os desafios, de fato, são 
grandes, mas oportunidades 
podem ser maiores ainda! Que 
venha 2020!

(*) - Advogado e pós-graduado em 
gestão de negócios pela Fundação 
Dom Cabral, é headhunter e sócio 
da Vittore Partners, consultoria de 

recrutamento nos mercados 
Jurídico, Tributário, Compliance e 

Relações Governamentais 
(www.vittorepartners.com.br).

Tauan Mendonça (*)

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de voto da 
Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para 
tomar todas as providências cabíveis à eleição de novo membro do Conselho de Administração da SAE. Instruções Gerais:  
Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na 
sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 10 de janeiro de 
2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica - ADAEE

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Praça da Sé nº 21, 9º andar, conj. 903 - São Paulo

Edital de Convocação
Nos termos do artigo 60 e seus parágrafos e do artigo 66 do Estatuto da Associação dos
Servidores do Departamento de Águas e Energia Elétrica - ADAEE, ficam convocados
os senhores associados para a eleição dos Conselhos: Administrativo, Deliberativo e
Fiscal e Diretoria dos Núcleos Regionais, a ser realizada no dia 11 de março de 2020,
das 10:00 às 15:30 h, nos locais indicados no edital completo, que encontra-se afixado
nos quadros de avisos da ADAEE, Núcleos Regionais e demais dependências do DAEE.

São Paulo, 10 de Janeiro de 2020
Conselho Administrativo

Dessas, 11 medidas 
não viraram leis 
porque perderam 

o prazo para a votação ou 
foram rejeitadas pelos de-
putados e senadores. Para 
2020, 24 delas ainda estão 
com análise pendente pelos 
parlamentares.

Entre as MPs de 2019 está 
a conhecida como MP da 
Liberdade Econômica. O 
texto traz medidas de desbu-
rocratização e simplificação 
de processos para empresas 
e empreendedores. A MP al-
terou regras de direito civil, 
administrativo, empresarial 
e trabalhista, para, segundo 
o governo, reduzir a burocra-
cia e trazer mais segurança 
jurídica.

“Com diálogo, realizamos 
ao longo do ano um cuida-
doso trabalho de articula-
ção. Estamos conseguindo 
superar obstáculos e con-

Sessão do Senado em 28 de maio, durante votação da primeira MP do governo Bolsonaro.

Está pronto para ser in-
cluído na pauta da Comissão 
de Assuntos Econômicos 
do Senado o projeto  que 
reduz a taxa cobrada pela 
Anac para emitir o Certi-
ficado de Homologação de 
Tipo (CHT) para aviões, 
helicópteros, dirigíveis e ba-
lões. Segundo o substitutivo 
apresentado pelo senador 
Jean Paul Prates (PT-RN), 
no caso das aeronaves não 
tripuladas, dirigíveis e ba-
lões com peso máximo de 
2.730 kg, as taxas baixariam 
de R$ 891.310,61 para R$ 
31.402,18. 

Originalmente, a redu-
ção prevista pelo autor do 
projeto, senador Angelo 
Coronel (PSD-BA), abran-
ge mais equipamentos, uma 
vez que o peso das aero-
naves poderia ser maior: 
em vez do limite de 2.730 
kg, Coronel sugere o peso 
máximo de decolagem de 
5.700 kg para aeronaves, 
e 2.730 kg para helicóp-
teros. Jean Paul, em seu 
substitutivo, no entanto, 

Projeto que reduz taxas tramita na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado.

A Comissão de Infraes-
trutura do Senado pode 
começar o ano de 2020 ana-
lisando o projeto que requer 
a participação da sociedade 
civil no planejamento da 
implantação de ciclovias em 
cidades grandes. O projeto, a 
senadora Leila Barros (PSB-
-DF), já tem relatório pela 
aprovação e está na pauta de 
votação do colegiado.

O texto determina que, na 
implantação de projetos do 
Programa Bicicleta Brasil, 
as cidades garantam o es-
paço da sociedade no pla-
nejamento e na fiscalização 
quando houver a aplicação 
de recursos públicos, de 
acordo com substitutivo do 
relator, senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE). 
Além disso, nos casos de 
implantação de ciclovias 
em cidades com mais de 
500 mil habitantes, será 
obrigatória a realização de 
audiências públicas para 
apresentar e debater ele-

Ciclovia no município de Sorocaba (SP).

Câmeras em 
cidades com mais 
de 30 mil habitantes

Projeto do deputado Lou-
rival Gomes (PSL-RJ), torna 
obrigatória a instalação de 
sistema de monitoramento por 
câmeras em áreas públicas dos 
municípios com mais de 30 mil 
habitantes, para combater a 
criminalidade. A proposta tam-
bém prevê a centralização do 
conhecimento gerado por esses 
equipamentos em um sistema 
nacional integrado.

“A criminalidade violenta é 
um mal que assola o País. Ano 
após ano, acompanhamos a 
elevação das taxas de delitos. 
Contudo, em 2019, vemos a 
diminuição desses índices em 
vários estados. Entre as razões 
da melhora, está a utilização 
de alta tecnologia, aliada a 
treinamento e capacitação de 
agentes, a maturidade insti-
tucional em lidar com essas 
ferramentas e a postura firme 
das autoridades constituídas”, 
afirma Gomes.

Segundo o texto, caberá ao 
Poder Executivo instalar ou fo-
mentar a instalação de equipa-
mentos de monitoramento por 
câmeras. A União poderá apoiar 
os estados e os municípios 
quando eles não dispuserem de 
condições técnicas, financeiras 
e operacionais. O projeto trami-
ta em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Desenvolvimento Urbano; de 
Segurança Pública; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Projeto obriga 
poluidor a ressarcir 
cofres públicos

Projeto do Senado obriga o 
agente poluidor a ressarcir a 
União, o estado ou município 
de despesas decorrentes de 
operações envolvendo forças 
policiais, corpo de bombeiros 
ou outros órgãos públicos en-
volvidos no enfrentamento de 
dano ambiental e humanitário 
gerado.

Atualmente, a Lei da Políti-
ca Nacional de Meio Ambiente 
já responsabiliza o agente 
poluidor e exige dele a re-
paração do dano ambiental, 
material e pessoal causado. 
O projeto, no entanto, passa 
a cobrar dos responsáveis por 
desastres ambientais também 
os custos da mobilização dos 
serviços públicos envolvidos 
nessas operações. O objetivo 
é compensar o ente federativo 
que assumir essa tarefa.

O cálculo do ressarcimento 
levará em conta a quantidade 
de colaboradores, veículos, 
equipamentos e materiais 
alocados pelo poder público. 
O projeto será analisado em 
caráter conclusivo pelas co-
missões de  Meio Ambiente; 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).
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Primeiro ano de governo teve 
48 medidas provisórias editadas

No primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro foram editadas 48 medidas provisórias, das 
quais 24 já tiveram a análise encerrada pelo Congresso

vergir em torno da agenda 
que está tirando o Brasil do 
atoleiro econômico”, disse 
o líder do governo, senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), ao fazer um 
balanço da relação entre 
o Palácio do Planalto e o 

Legislativo.
Também citou a MP que 

criou regras para coibir 
fraudes nos benefícios do 
INSS, com um programa de 
revisão de benefícios. Já a 
MP 889/2019, criou novas 
modalidades de saque do 

FGTS. Outro texto editado 
em 2019 e já aprovado pelo 
Senado foi a MP que facili-
tou o repasse de recursos 
decorrentes da venda de 
bens apreendidos do tráfico 
de drogas aos estados (Ag.
Senado).

Taxa da Anac para dirigíveis e 
aeronaves leves pode ser reduzida

atendeu pedido da Anac 
para manter os preços de 
emissão dos certificados de 
aeronaves mais pesadas. 

A Anac sugeriu a manuten-
ção dos valores atuais (R$ 
891.310,61) para a certificação 
de tipo de aeronaves com peso 
máximo de decolagem (PMD) 
entre 2.730 kg e 5.700 kg, e 
helicópteros. Ou seja, apenas 
as aeronaves leves e não tripu-
ladas, balões e dirigíveis teriam 
o valor da taxa reduzido.

“Concordamos com a 
Anac em manter os valo-
res atuais para as demais 
aeronaves. A certificação 
de aeronaves com peso 
máximo de decolagem com 
mais de 2,7 toneladas deve 
continuar sendo realizada 
com todo o rigor necessário, 
o que inclui a cobrança de 
taxas compatíveis com os 
custos envolvidos na certi-
ficação”, justificou o relator 
(Ag.Senado).

Exigência da participação social 
na implantação de ciclovias

mentos técnicos do projeto.
A proposta também acres-

centa um dispositivo ao Es-
tatuto da Cidade, para exigir 
dos municípios que queiram 
ampliar o seu perímetro 
urbano um planejamento 
de integração de transporte 
urbano que inclua veículos 
não-motorizados – como 
bicicletas.  Além de incor-
porar essa iniciativa, Vieira 
expande, em seu relatório, 

as normas de fiscalização 
social. 

“O projeto tem por objetivo 
promover o desenvolvimen-
to do ciclismo como forma 
de transporte individual e 
garantir efetiva mobilidade 
na cidade. Tem por base o 
diálogo com vários grupos 
que representam o ciclismo 
nas maiores capitais do país”, 
escreve Leila em sua justifi-
cativa (Ag.Senado).

SPE STX 32 Desenvolvimento  Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 29.206.822/0001-05 - NIRE 35.3.0054590-7 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Dezembro de 2019
Data, Hora e Local: No dia 23 de dezembro de 2019, às 16:00h, na sede social da SPE STX 32 Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“Companhia” ou 
“Emissora”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1931, conjunto 102, Jardim Paulistano, CEP 04552-020 na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. 1. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação e demais anúncios, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 2. Mesa: Foi eleito pelos presentes como presidente da mesa, para conduzir os trabalhos, o 
Sr. Marcelo Paes Fernandez Conde e como secretário o Sr. Mario Damazio Granja de Souza a fim de auxiliá-lo. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre:  
(i) Aprovação da emissão de debênture simples não conversível em ações a serem objeto de oferta privada, visando a captação de recursos para a 
incorporação do empreendimento imobiliário a ser desenvolvido pela Companhia, nos termos de seu objetivo social (“Operação”); (ii) Aprovação da 
outorga, pela Companhia e/ou pelos acionistas das garantias reais, fidejussórias e fiduciárias à Debênture, tais como, alienação fiduciária de imóvel, 
fiança, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia. 4. Deliberações: Por voto dos acionistas representando 
100% (cem por cento por cento) do capital social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 59 da 
Lei das Sociedades por Ações: (i) Foi aprovada a emissão da Debênture pela Companhia, com as seguintes características principais, nos termos do Artigo 
59 da Lei das S/A: Montante da Emissão: R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais); Quantidade e Série: 1 (uma) debênture de série única; Valor 
Nominal Unitário: R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) por debênture; Data de Emissão: 08 de janeiro de 2020; Data de Vencimento: 08 de 
novembro de 2023; Forma de Emissão: A Debênture será emitida sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados representativos da 
Debênture; Colocação: Oferta privada. A Debênture será registrada na B3 (segmento CETIP UTVM) para distribuição no mercado primário; Subscrição e 
Integralização: A Debênture poderá ser subscrita a qualquer tempo, a partir da data de registro da Escritura na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
- JUCESP, somente podendo ser integralizada em moeda corrente nacional; Prazo: 1400 (mil e quatrocentos) dias contados da data de emissão; Juros 
Remuneratórios: Juros Remuneratórios, mensal, a contar da primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida), correspondentes à taxa de 
14,00% (quatorze por cento) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. O primeiro pagamento de juros 
remuneratórios ocorrerá em 08 de maio de 2020; Atualização Monetária: Variação acumulada do Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas - IGP-M/FGV, desde a data de integralização até a data de vencimento da Debênture - ‘Não Padrão’ para o sistema da B3; 
Amortização: Mensal, após carência integral de amortização nos 3 (três) primeiros meses e carência parcial de amortização nos 6 (seis) meses 
subsequentes. A primeira amortização do principal atualizado e da remuneração da Debênture ocorrerá em 08 de maio de 2020; Encargos Moratórios: 
Multa moratória de 2% (dois por cento) e Juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) pro rata die, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios e da 
Atualização Monetária; Tipo e Espécie: Debênture Simples da espécie com garantia real e fidejussória; Conversibilidade: Debênture Simples, não 
conversível em ações da Companhia e não permutável em ações de emissão da Companhia ou de terceiros; Pré-Pagamento e Resgate: Haverá prêmio 
de 5% (cinco por cento) para o Pré-Pagamento até o 30º (trigésimo) mês e 3% (três por cento) após o 31º (trigésimo primeiro) mês. Isenção de prêmio em 
caso de quitação de debênture com recursos oriundos de operação realizada com o mesmo credor; Vencimento Antecipado: A Debênture e todas as 
obrigações assumidas pela Companhia poderão ser consideradas antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer notificação judicial ou 
extrajudicial, na ocorrência das hipóteses a serem previstas na competente escritura de emissão da Debênture; Participação nos Lucros e Prêmios de 
Reembolso: A Debênture não dará direito a qualquer participação nos lucros da Companhia ou prêmios de reembolso aos seus titulares; Destinação 
dos Recursos: Os recursos captados pela emissão da Debênture serão utilizados para (i) quitação do terreno objeto da Alienação Fiduciária, melhor 
descrito e caracterizado pela Matrícula nº 58.946 do 2º Registro de Imóveis de São Paulo/SP; (ii) quitação do gravame do terreno objeto da Alienação 
Fiduciária melhor descrito e caracterizado no R.12 da Matrícula 62.551 do 2º Registro de Imóveis de São Paulo/SP; (iii) pagamento do saldo de outorga 
onerosa; (iv) pagamento de taxa CVM; e (v) pagamento e/ou reembolso de despesas inerentes à incorporação e construção do empreendimento 
imobiliário em desenvolvimento pela Companhia, conforme seu objetivo social; Garantias: As Garantias, conforme abaixo deliberado e definido. Em 
garantia das obrigações a serem assumidas nos termos da Escritura de Emissão de Debênture, incluindo, mas não se limitando, a obrigação de 
pagamento do valor nominal unitário, da remuneração, bem como todos e quaisquer outros recebíveis devidos pela por força das Debêntures, e a 
totalidade dos respectivos acessórios, tais como encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, honorários, e demais 
encargos contratuais e legais previstos nos termos da Escritura de Emissão de Debênture, bem como nos demais documentos à ela relacionados; e de 
todos os custos e despesas incorridos em relação à emissão da Debênture e excussão das garantias a eles vinculadas, incluindo penas convencionais, 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, a Companhia e/ou os acionistas da Companhia outorgarão: (i) alienação fiduciária 
do imóvel situado na Rua Cayowaá, 73, Perdizes, São Paulo/SP, melhor descrito e caracterizado pela Matrícula 58.946 do 2º Registro de Imóveis de  
São Paulo/SP; (i) alienação fiduciária do imóvel situado na Rua Palestra Itália, 45, Perdizes, São Paulo/SP, melhor descrito e caracterizado pela Matrícula 
62.551 do 2º Registro de Imóveis de São Paulo/SP; (iii) alienação fiduciária do imóvel situado na Praia do Flamengo 334/1.101, Flamengo, Rio de 
Janeiro/RJ, melhor descrito e caracterizado pela Matrícula 55.768 do 9º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ; (iv) alienação fiduciária de 10 (dez) 
unidades do empreendimento hoteleiro denominado Days Inn Rio Lapa, situado na Rua do Rezende 107, cujas matrículas estarão designadas no 
instrumento de Alienação Fiduciária; (ii) promessa de cessão fiduciária, a ser outorgada pela Emissora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de 
Recebíveis, tendo por objeto os recebíveis futuros decorrentes da comercialização de unidades hoteleiras do empreendimento a ser desenvolvido pela 
Companhia até o valor de 150% do saldo devedor das Debêntures; (iii) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia tendo por 
objeto todas as ações e seus direitos econômicos; (iv) garantias fidejussórias de fiança ou aval a serem prestadas por ST Participações S.A. e STX 
Desenvolvimento Imobiliário S/A; e (v) a constituição de um fundo de reserva no valor de duas parcelas de juros no primeiro mês, acrescido mensalmente 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao mês até o sexto mês em que o fundo de reserva passará a ser o equivalente a uma PMT, a ser formado, no primeiro 
mês, com parte dos recursos advindos da integralização da Debênture e nos meses seguintes por recursos oriundos da Emissora e/ou de seus 
controladores, os quais serão exclusivamente destinados à suprir eventos de falta de recursos para pagamento da Debênture. (ii) foi delegado à Diretoria 
da Companhia poderes para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e 
administração das deliberações desta assembleia, objetivando a emissão da Debênture e outorga das Garantias, ficando ainda expressamente autorizada 
a: (a) celebrar todos os documentos da emissão da Debênture, incluindo, sem limitação, a Escritura, os instrumentos jurídicos e anotações relativos à 
constituição das Garantias; e (b) contratar o agente fiduciário da Emissão e todos os demais prestadores de serviço para a Oferta Restrita, tais como 
assessores legais, B3, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Mesa: Presidente: Marcelo Paes 
Fernandez Conde; Secretário: Bernardo Coelho. Acionistas: ST Participações S/A e STX Desenvolvimento Imobiliário S/A.. São Paulo/SP,  
23 de dezembro de 2019. [Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.]. Marcelo Paes Fernandez Conde - Presidente;  
Mario Damazio Granja de Souza - Secretário. JUCESP nº 3.781/20-3 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Antes de falar de 2020 
vamos falar sobre 2019. 
Como passou rápido! 
Quase não deu tempo 
de respirar. 

Foi um ano em que 
nosso país e o mundo 
passaram por várias 

mudanças. Muitas delas, 
afetaram nosso negócio, 
outras ainda reverberam por 
aqui. Um exemplo foi a Lei 
da Informática, marco legal 
que orienta a produção de 
eletroeletrônicos no Brasil, 
que acabou de passar pela 
maior reformulação desde 
que foi criada; agora a forma 
de produzir e os investimen-
tos em pesquisa e desenvol-
vimento foram remodela-
dos, devido a uma disputa 
na organização mundial do 
comércio (OMC).

Além desta mudança, ain-
da existe uma expectativa 
de que outras, relativas a 
uma racionalização dos im-
postos, principalmente nos 
que incidem sobre a produ-
ção, devem continuar ocor-
rendo em 2020. No mundo, 
a guerra comercial entre 
Estados Unidos (EUA) e 
China criou uma instabili-
dade enorme no mercado, 
fazendo a cotação do dólar 
flutuar excessivamente e, 
esta “guerra” também abriu 
espaço para que a produção 
mundial se transformasse; 
vemos um grande fluxo 
de produção migrando da 
China para outros países, 
principalmente Índia, Ma-
lásia e México. 

Atrelado à essa disputa 
entre EUA x China, uma 
onda protecionista iniciou 
uma grande transformação 
nas condições de comércio 
mundial, forçando países 
a buscarem outras formas 
de se relacionar com seus 
parceiros de negócios. Re-
almente 2019 foi um ano 
difícil.

Na Flex, usamos as dificul-
dades para fortalecer cada 
um dos nossos negócios: o 
FIT passou por uma reestru-
turação e agora conta com 
3 áreas de atuação (P&D, 
Product Innovation Center 
e Serviços), iniciamos a ope-
ração do corredor logístico 
em Manaus; na manufatura 
fizemos investimentos sig-
nificativos em melhoria do 
nosso parque de máquinas 
e em automação, na área 
de serviços aumentamos o 
volume de negócios no Pa-
namá, consolidamos nosso 
site de venda direta (afa-
brica.com) e aumentamos 
a capacidade de reciclagem 
e  inovação do Sinctronics. 

Tudo isso ao mesmo tem-
po em que criamos o mais 
amplo programa de auto 
desenvolvimento para nosso 
time. Investimos na criação 
do espaço de compartilha-
mento de conhecimento e 
no centro de capacitação 
e treinamento em susten-
tabilidade e tecnologias 
avançadas. Nosso ecossis-
tema é hoje uma referên-
cia nacional e mundial em 
manufatura de eletrônicos 

sustentável, certificado 
Zero Waste e um lugar onde 
cada um pode, por meio 
de seu esforço individual e 
coletivo, de maneira volun-
tária, fazer a diferença. 

Como reconhecimento, 
recebemos o selo Social 
em Sorocaba, uma menção 
honrosa da ONU Mulheres 
e outra da FIESP, dois 
prêmios destaque no setor 
automotivo, entre outros. 
Nada disso seria possível 
sem a vontade de cada um 
de nossos colaboradores 
em fazer acontecer e, para 
fechar o ano, fomos certi-
ficados pelo GPTW (Great 
Place to Work)!

Todo esse movimento 
externo, assim como a insta-
bilidade interna criaram um 
ambiente muito desafiador 
e quase impossível de pla-
nejar. Mas a Flex chegou 
ao final de 2019 firme e 
forte. Nossos colaborado-
res, nossa maior riqueza, 
demonstram muita disposi-
ção para encarar este novo 
ano e fazer de 2020 um ano 
excepcional.

Um ano no qual os investi-
mentos que fizemos em nos-
sa operação e na expansão 
de nossos serviços poderá 
florescer, trazendo cresci-
mento e oportunidades e 
assim continuar gerando 
valor e vantagem compe-
titiva para nossos clientes.

2020 começa de maneira 
bem positiva onde pode-
mos enxergar alguns sinais 
promissores: a taxa de 
juros no Brasil é a menor 
da história, em 4,5%, a 
inflação está sob controle 
e um programa de investi-
mentos em infraestrutura, 
principalmente na área de 
saneamento e transporte 
está sendo anunciado pelo 
governo como prioridades. 
Isso cria uma perspectiva 
de crescimento econômico 
e geração de empregos. 

Depois de longos anos de 
recessão e instabilidade, 
essa é uma ótima notícia 
e uma real possibilidade 
de nossa economia voltar 
a crescer de forma mais 
rápida, de maneira mais 
robusta e sustentável. Na 
Flex, que completará 20 
anos de Brasil, estamos bem 
otimistas para 2020 e vamos 
investir muito na expansão 
de nossos negócios e no 
desenvolvimento de nossas 
pessoas. 

Acreditamos que a co-
nectividade, a inteligência 
artificial e a indústria 5.0 
– que une o ser humano, as 
máquinas e o planeta – serão 
cada vez mais necessárias 
nos próximos anos e 2020 
será o ano de posicionar o 
Brasil como um país capaz 
de produzir tecnologias e 
liderar estas mudanças que 
serão responsáveis pelas 
próximas transformações 
que veremos no mundo. 

Em 2020 vamos continuar 
nos desafiamos todos os 
dias a construir este Brazil 
NOVO, inovador, inclusivo 
e sustentável.

(*) - É VP de Operações, Flex Brasil.

Leandro Santos (*)

Um ano de muitas 
possibilidades

São Paulo, sábado a segunda-feira, 11 a 13 de janeiro de 2020Página 6

Especial
Projeções para 2020

Reprodução Youtube

Leandro Santos durante palestra na 26ª Semana da 
Engenharia, Arquitetura e Tecnologia de 2019.

Etore Frederici (*)

A DuPont deu início a 
2020 com o objetivo claro 
de que este será o seu me-
lhor ano no Brasil. 

Essa ideia não é apenas 
um sentimento ou uma 
intenção, mas uma meta 
que começa a tomar forma 

após anos de estratégia que culminam neste momento 
especial da empresa no país. Em 2019, a DuPont passou 
a operar de forma independente, separando-se da holding 
DowDuPont, e tornando-se uma empresa de materiais 
especializados. Esse marco veio deixar claro nosso papel 
de fornecer as melhores soluções em uma infinidade de 
áreas em escala global. 

No Brasil, a DuPont reforçou essa vocação ao reformular 
processos. Por exemplo, na área de área de segurança 
e construção, globalmente chamada de Safety & Cons-
truction (S&C), que contempla o portfólio de soluções 
para segurança do trabalho, demos início a uma nova 
estratégia para nos aproximarmos do usuário final dos 
EPIs, com mensagem e ação focadas na proteção ideal 
dos trabalhadores de acordo com as especificidades de 
cada segmento industrial. 

Essa aproximação nos permitirá agilidade no recebi-
mento de insights de clientes, garantindo soluções cada 
vez melhores e mais personalizadas. Também estamos 
reformulando plataformas digitais informativas da DuPont, 
como o DuPont™ SafeSPEC™, ferramenta que oferece 
dados sobre a proteção mais adequada para os traba-
lhadores, e o Falando de Proteção, blog com novidades 
sobre o setor.

Preparamos para este ano um novo portfólio de soluções 
e daremos sequência a lançamentos e eventos/premiações 
consolidados no mercado, como o Prêmio Saúde e Segu-
rança do Trabalhador, que valoriza iniciativas que salvam 
vidas e entrará em sua décima edição neste ano.

Por fim, as projeções econômicas apontam para uma 
melhora ainda maior da economia do Brasil em 2020, o 
que nos traz a confiança de que devemos dar sequência 
com força total a nossos projetos e investimentos no país. 
Continuaremos a gerar valor aos clientes e prosperidade 
aos colaboradores, rumo a um mundo mais justo, inclusivo 
e sustentável. 

Inovação, segurança e qualidade estão e estarão sempre 
presentes em nossos processos.

(*) - É líder do negócio de Safety & Construction no Brasil e Diretor de Vendas 
de DuPont Personal Protection para América Latina.

Projeções apontam para uma 
melhora da economia neste ano

Segundo um levantamento do veículo de comunicação 
especializado em ações de mídia digital Adaction, o 
marketing de performance – estratégia do meio digi-

tal focada na conquista de melhores resultados por meio 
do uso de dados – já consome, em média, R$ 8 milhões 
ao mês das verbas de marketing dos bancos tradicionais 
brasileiros, por exemplo. 

Este volume representa um crescimento de 40% em re-
lação ao que era aplicado em 2018 e consolida este tipo de 
estratégia como uma das grandes armas na disputa entre 
as instituições financeiras tradicionais e as fintechs. Mas 
não é só o mercado financeiro que movimenta o mercado 
e  algumas tendências devem crescer em 2020 entre todas 
as indústrias. Veja algumas delas:

On Demand - O perfil dos consumidores mudou. Ofere-
cer o serviço sob medida, conforme a necessidade do 
cliente, por meio de múltiplos formatos de conteúdo 
para diferentes públicos, como já ocorrem com os fil-
mes, por exemplo, será essencial para os negócios.  E 
isso vai depender cada vez mais de tecnologias como 
a programática.

Mídia Programática - Gerar dados que permitem aos 
profissionais do marketing entender o perfil dos con-
sumidores para então definir quem são os potenciais 
clientes. É essa segmentação inteligente que fornece 
os subsídios para criação de mensagens personaliza-
das. Assim, se direciona a melhor mensagem ao canal 
mais adequado e, ao consumidor com maior chance 
de compra. Isso também garante a comprovação do 

Tendências do 
marketing digital

Até 2023, mais de 50% dos orçamentos em publicidade devem ser alocados 
para o ambiente online. Enquanto mercados mais maduros já estão 
consolidados, o Brasil ainda tem um espaço considerável para crescer tanto 
em acesso como nas mídias. O País já é o sétimo mercado do mundo em 
marketing digital e deve fechar o ano movimentando algo perto de 
US$ 18 bilhões nessas plataformas

retorno sobre o investimento, permitindo mensurar os 
resultados finais de cada ação com precisão.

Realidade Aumentada - Embora ainda no início, o po-
tencial para os próximos anos são enormes. De acordo 
com o relatório de Realidade Virtual e de Realidade 
Aumentada nos negócios da Digi-Capital, o mercado 
de RA/RV alcançará US$ 180 bilhões até 2021. Por ser 
uma tecnologia mais “simples”, a RA ficará com uma 
fatia de US$ 108 bilhões.

Robotização - A robotização deve impactar todos os 
processos produtivos de uma empresa, da produção ao 
atendimento. É muito comum vermos chatbots e outros 
robozinhos em sites corporativos.  Atuando em conjunto 
com a Inteligência Artificial, a robotização é sinônimo 
de agilidade em diversas atividades corporativas.

Conteúdo educativo e pago - Cada vez mais as pessoas 
buscam infoprodutos como e-books e cursos online 
porque querem aprender mais, obter conhecimentos e 
saberes úteis a algum propósito que possuam. E não se 
importam em pagar por isso. Assim, o conteúdo pago é 
uma modalidade cada vez mais comum e disponibilizada 
até mesmo por site de empresas. 

 A estratégia é sempre prezar pela qualidade e oferecer 
gratuidade, bem como dar opções de conteúdo pago para 
o aprofundamento, sempre dentro de uma estratégia 
bem construída.

Fonte: Adaction.




