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News@TI

Aplicativo permite conferir regularidade fiscal

@O Serpro desenvolveu, junto à Procuradoria Geral da 
Fazenda, o aplicativo Dívida Aberta. A solução permite 

verificar a regularidade fiscal de diversas formas. Uma delas 
é a partir da leitura do QR Code das notas fiscais. Há também 
uma funcionalidade de georreferenciamento, que lista os de-
vedores (pessoa jurídica) mais próximos do usuário e organiza 
uma lista com os dez maiores. O aplicativo ainda possui um 
campo de pesquisa por atividade econômica e tipo de dívida, 
como multas trabalhista, criminal, eleitoral e previdenciária. 
É possível a consulta a situação de pessoas físicas, desde que 
se tenha nome completo ou CPF. Em conformidade com a 
LGPD, não há divulgação de nenhum dado pessoal.    Leia 
a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Oportunidade de Negócio 
A Chiquinho Sorvetes revela os números conquistados em 

2019 e comemora a inauguração de 71 unidades no período, 
resultando em um crescimento de quase 15% em relação a 
2018. Para esse ano, o plano de expansão contempla abertu-
ras em todas as regiões, especialmente nas capitais e locais 
com menor presença. A meta é alcançar o número de 100 
novas operações até dezembro. Pela quarta vez consecutiva, 
a marca se mantém no ranking das 50 Maiores Redes de 
Franquias no Brasil, esse ano na 31ª posição com 509 uni-
dades em funcionamento. Saiba mais em (www.chiquinho.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Cientistas norte-america-
nos trabalham para desen-
volver a vacina que poderá 
barrar o coronavírus que, 
até o momento, já infectou 
quase 8 mil pessoas em vá-
rios países e matou quase 
duas centenas de pessoas. 
Se tudo correr bem, dentro 
de poucos meses a vacina 
poderá começar a ser tes-
tada. O laboratório da far-
macêutica Inovio, na cidade 
de San Diego, na Califórnia, 
é neste momento um dos 
locais onde a vacina está 
sendo desenvolvida. 

Os cientistas da Inovio 
esperam ter o produto 
pronto para ser testado em 
humanos no início do verão 
e já lhe deram um nome: 
“INO-4800”.

O fato de as autoridades 
chinesas terem sido rápidas 

Vacina dos EUA poderá impedir 
propagação do coronavírus

ao divulgar o código genético 
do vírus ajudou os cientistas 
a determinar a origem, as 
mutações que pode sofrer 
à medida que o surto se 
desenvolve e a perceber a 
melhor forma de proteger 
a população mundial do 

contágio.
“Assim que a China forne-

ceu a sequência do DNA do 
vírus, conseguimos colocá-lo 
na tecnologia dos nossos 
computadores e desenvol-
ver o protótipo de uma va-
cina em apenas três horas”, 

explicou à BBC Kate Bro-
derick, vice-presidente de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
da Inovio. Caso os testes ini-
ciais sejam bem-sucedidos, 
serão feitos testes em maior 
escala, principalmente na 
China, o que pode ocorrer 
até o fim deste ano. 

A equipe responsável pelo 
desenvolvimento da vacina 
utiliza uma nova tecnologia 
de DNA e trabalha com uma 
empresa de biotecnologia de 
Pequim. “As nossas vacinas 
são inovadoras pois utilizam 
as sequências de DNA do 
vírus para atingir partes 
específicas do agente pato-
gênico”, organismo capaz 
de produzir doenças infec-
ciosas aos seus hospedeiros, 
explicou a responsável pela 
empresa norte-americana 
(RTP/ABr). 

O laboratório da farmacêutica Inovio, em San Diego, na 
Califórnia, é um dos locais onde a vacina 

está sendo desenvolvida.
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Afinal, quem 
governa?

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afirmou ontem 
(30) que aguarda diligências 
do Executivo para que as refor-
mas tributária e administrativa 
tramitem com mais rapidez no 
Congresso. Ele avalia que am-
bas têm a mesma importância 
daquela promovida no âmbito 
da Previdência, promulgada em 
novembro. “Eu não tenho como 
avançar na reforma adminis-
trativa sem que o governo en-
caminhe sua proposta”, disse.

“A gente precisa compreen-
der de que forma o governo 
vai organizar a administração 
pública da União, para que 
possa organizar a dos servi-
dores da Câmara. Nós vamos 
fazer a nossa em conjunto”, 
emendou Maia, que declarou 
que foi reeleito por ter sido visto 
como um parlamentar capaz de 
garantir a aprovação da reforma 
da Previdência, argumentou, 
no evento Agenda econômica 
e as reformas de 2020, organi-
zado pelo Centro de Liderança 
Pública, em São Paulo.

Para Maia, os estremecimen-
tos que abalaram a relação com 
o presidente Jair Bolsonaro já 
foram resolvidos. Ele acres-
centou, ainda, que as eleições 
municipais não deverão atra-
palhar os planos do governo. A 
previsão que apresentou é a de 

Maia: Reformas 
administrativa e tributária 

‘têm a mesma importância’ 

que uma minoria de deputados 
federais deve fazer campanha 
para angariar votos, de modo 
que a votação das principais 
matérias no Congresso não 
será afetada.

Também presente no evento, 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, evitou definir datas 
para as votações dos textos no 
Legislativo. “O processamento 
político é do Congresso”, dis-
se, classificando o empenho 
de Maia e do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
como “brilhante”. Ele reco-
nheceu que, muitas vezes, o 
ritmo depende do sucesso do 
Executivo em negociar votos 
com parlamentares mediante 
a liberação de emendas. “Nós 
vamos encaminhar tudo. Esse 
é o compromisso”, completou 
o ministro (ABr).

Divulgação

AI/Serpro

Presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia.
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Muitas mudanças ocorreram no primeiro ano do novo Gover-
no. Talvez o principal movimento tenha sido mesmo a Reforma 
da Previdência. Mas e a Reforma Tributária? Sai do papel em 
2020? O que, de fato, vem por aí?   

Mundo tributário

A expectativa de crescimento de 2,5% da economia brasileira 
em 2020, somada à projeção de uma safra recorde no setor agrí-
cola, deve favorecer diretamente as micro e pequenas empresas 
(MPE) do país, que estão voltadas majoritariamente ao mercado 
interno. O otimismo é maior para as micro e pequenas empresas 
que atuam no setor de serviços, para os negócios voltados ao 
atendimento das necessidades básicas da população, para o 
segmento da construção, bem como os pequenos negócios que 
atuam no setor do agronegócio.    

Pequenos negócios em 2020

Ser responsável com todos os registros fiscais é mais do que 
um importante fator para o sucesso da empresa, mas também 
uma obrigação legal: informações erradas ou mal preenchidas 
podem levar a graves consequências. Por conta disso, é es-
sencial que o pequeno e médio varejista seja cuidadoso com a 
contabilidade do negócio.   

Contabilidade do seu negócio

Cidadania italiana
O Consulado-Geral da Itália em 

São Paulo convocou todas as pessoas 
que entraram na fila de reconheci-
mento da cidadania por direito de 
sangue nos anos de 2008, 2009 e 
2010. Os solicitantes têm até 23 de 
abril para agendar uma data para a 
entrega da documentação, exclu-
sivamente pelo email (sanpaolo.
agenda@esteri.it). O guia publicado 
na página do Consulado indica como 
o email deve ser escrito e quais 
documentos precisam ser anexados. 
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Imposto 
sobre Bens 
e Serviços

Emaranhado de leis 
prejudica o ambiente 
dos negócios

Reforma tributária

“O mundo ideal seria a gente conseguir aprovar um 
imposto de valor agregado único, reunindo impostos 
sobre o consumo federais, estaduais e municipais. O 
mundo real, o mais factível, num primeiro momento, 
pode ser a unificação dos tributos do nível federal, 
o que já ajuda”. A avaliação das possibilidades da 
reforma tributária que tramita na Câmara e no Senado, 
é da advogada Ana Claudia Utumi, em entrevista ao 
jornal "Empresas e Negócios" (JEN).    Leia na página 6
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Coluna do Heródoto

O debate está acirrado 
na mídia. Jornais e 
outras plataformas 
não dão um minuto 
de sossego para o chefe 
do poder executivo.

Mais do que uma 
troca de ideias ou 
propostas de gover-

no, o debate baixa o nível e 
vira caso pessoal. Inicia-se 
o chamado “bateu, levou”.  
Tudo o que o país não pre-
cisa para poder se reerguer 
economicamente. O gover-
no anterior foi um desastre 
e o assalto ao cofre público 
foi mais acirrado do que a 
capacidade da população 
pagar impostos. 

Os órgãos do governo  
sofrem de uma verdadeira 
limpa com dinheiro retirado 
e mandado para fora do pais. 
É mais seguro. A pressão das 
nações  credoras é grande e 
ninguém sabe qual a saída 
para a crise. 

Há uma mistura de políti-
ca, economia, insatisfação 
sobre os rumos do pais, 
e até da vida familiar do 
mandatário. Uma camarilha 
de privilegiados, vinda do 
governo anterior, se apossa 
dos cargos públicos e ganha 
dinheiro  com tráfico de 
influência, contrabando ou 
salários privilegiados. Até 
o sistema  tributário é pre-
cário. Ser um funcionário 
do Estado é um sonho de 
boa parte da população, 
especialmente da capital 
do Brasil. 

O comércio chega a níveis 
baixíssimos. A índustria 
praticamente não existe por 
causa da concorrência inter-
nacional, e os bancos ou não 
emprestam ou cobram juros 
altíssimos de empréstimos 
impagáveis. Investidores 
preferem locais mais se-
guros para o seu dinheiro. 
No meio dessa confusão o 
chefe do executivo ao invés 
de se ocupar com os gran-
des problemas nacionais, 
se envolve em picuinhas. 
Suas aparições em público 
são motivos de chacota ou 
desafios. Até o seu filho mais 
novo é alvo da oposição 
política do governo. 

Encontros na porta do pa-

lácio do governo geralmente 
terminam em troca de ofen-
sas entre oposicionistas e o 
mandatário. Ninguém sabe 
exatamente para onde ele e 
seus ministro levam o Brasil. 
Uns consideram um avanço 
a abertura do comércio e 
uma aproximação com a 
Europa, outros dizem que 
isso leva à quebra das em-
presas brasileiras e favorece 
o capital internacional. Há 
um braço de ferro entre os 
chamados nacionalistas e 
tradicionalistas.

Do debate nos jornais para 
pancadaria de rua foi um 
pulinho. Os apoiadores do 
chefe de governo são orga-
nizados e não deixavam por 
menos. As manifestações, 
geralmente, terminam em 
grossa pancadaria. Até onde 
isso pode ir ninguém sabe. 
Um grupo de deputados 
e senadores preparou e 
distribuiu um manifesto 
violento e que não deixa 
dúvidas: era preciso tirá-lo 
do cargo em nome da paz e 
da tranquilidade. 

As reações do mandatário 
se confundiam com bate 
boca em boteco abastecido 
com a cachaça da melhor 
qualidade. A vida pessoal 
e familiar do monarca tam-
bém era alvo de críticas e 
uma boa parte do que se di-
vulgava era pura fake News. 
É verdade que grande parte 
da população é estranha ao 
mundo político, manobrado 
por grandes proprietários 
de terras, de escravos, co-
merciantes e funcionários 
do alto escalão. 

O país caminha rapida-
mente para uma guerra civil. 
A não ser que o imperador 
abdique o trono e volte 
para Portugal. D.Pedro I 
anuncia sua volta e passa o 
trono para o menino Pedro. 
Para uns, este episódio é a 
verdadeira independência 
política do Brasil, uma vez 
que, finalmente, foram 
cortados os laços coloniais 
que  prendiam Brasil a me-
trópole. 

Contudo uma crise sucede 
a outra, quem vai governar 
em nome do garotinho?

(*) - É editor-chefe e âncora 
do Jornal da Record News 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Afinal, quem 
governa?

“Nos dias de 
hoje, fazer 
qualquer coisa 
uma vez por ano 
não faz sentido. 
É simplesmente 
bizarro. A não 
ser que você 
trabalhe em 
uma repartição 
pública das mais 
estagnadas, 
um ano é 
tempo demais 
para qualquer 
processo.”

Avaliação de Desempenho: 
por onde começar?

Francisco Homem de Melo (*)

Às vezes, ainda, as empresas 
precisam de algum tipo de cri-
tério para dar aumento aos seus 

funcionários, e acha que uma avaliação 
de performance vai ser a bala de prata 
para os problemas. Geralmente, esses 
clientes estão bem confusos quanto 
às metodologias que devem usar para 
estruturar essa primeira versão de suas 
avaliações de desempenho.

As principais dúvidas 
costumam ser: devo ava-
liar competências? Com 
que frequência devo fazer 
o processo? Semestral? 
Anual? Devo dar notas 
aos funcionários (1 a 5, 
por exemplo)? Devo usar 
apenas critérios de texto? 
Devo misturar os dois? 
Quem deve avaliar quem? 
Apenas gestores avaliam 
seus liderados? Devo fazer 
uma autoavaliação? E os 
pares? Devem avaliar uns 
os outros? E os valores 
da cultura? Onde entram 
nessa história? Como fa-
zer a avaliação ser menos 
subjetiva?

As dúvidas são muitas, é verdade. 
Se a empresa nunca passou por algum 
processo de avaliação de performan-
ce, é razoável pensar que podemos 
presumir algumas coisas sobre ela: 
os funcionários têm baixa maturida-
de: liderados têm baixa maturidade 
profissional, e os líderes têm, muito 
provavelmente, baixa maturidade como 
gestores de pessoas. A empresa tem 
baixa maturidade: há pouca cultura de 
mensuração de resultados, que se ob-
serva por meio de KPIs bem-definidos 
por área, gestão à vista, processos de 

gestão cadenciados (como reuniões 
de planejamento semanal e reuniões 
mensais de resultado).

A empresa não tem (ou tem há pouco 
tempo) um programa de cargos e salá-
rios ou competências corporativas bem 
definidos. Também faz sentido presu-
mir, justificar a falta de um programa 
de desenvolvimento de performance: 
de conversas claras e diretas sobre 

desempenho, que gerem 
feedbacks e feedforwards 
claros e acionáveis para que 
a empresa passe a gradati-
vamente entender o que é 
esperado de cada um, criar 
uma cultura de desenvolvi-
mento. Efetivamente me-
lhorar sua performance, ou 
seja, insumos para decisões 
como bônus, promoções e 
plano de carreira são ab-
solutamente secundários 
nessa fase incipiente da 
gestão de performance.

O que sugeri, nessa etapa, 
é começar por perguntas 
que cada gestor deve res-
ponder para seus liderados, 
o que chamamos esse pro-

cesso de check-in de desempenho: no 
que o liderado pode melhorar (resulta-
dos e comportamentos)? Quais devem 
ser as prioridades para os próximos 
meses (entregas, resultados e desen-
volvimento do funcionário)?

Segundo Jeff Immelt, CEO da GE, 
“nos dias de hoje, fazer qualquer coisa 
uma vez por ano não faz sentido. É sim-
plesmente bizarro”. A não ser que você 
trabalhe em uma repartição pública 
das mais estagnadas, um ano é tempo 
demais para qualquer processo. Ainda 
mais com uma força de trabalho jovem, 
composta crescentemente por millen-

nials, um ano é tempo demais para seu 
funcionário morrer de ansiedade. Assim, 
a sugestão é que você faça seu ciclo de 
avaliação de desempenho (que deve ser 
chamado de checkin de desempenho) 
pelo menos quatro vezes por ano.

Dependendo do estágio da sua 
empresa (quanto mais jovem, mais 
frequente) ou demografia média dos 
funcionários (quanto mais jovens, mais 
frequente), um ciclo mais curto pode 
ser ainda melhor. Quem deve avaliar 
quem? Apenas gestores avaliam seus 
liderados? Devo fazer uma autoava-
liação? E os pares? Devem avaliar uns 
os outros? Gestores avaliam liderados. 
Se você estiver inspirado (a), deixe 
seus funcionários se auto avaliarem. 
Isso aumenta seu grau de autoconhe-
cimento. Pares devem dar feedbacks 
para pares, mas espere um pouco para 
inserir esse componente de feedback 
360-graus no seu processo de gestão 
de desempenho: ele pode, e deve, ficar 
para depois, só vindo após o processo 
básico estar bem estabelecido e ama-
durecido.

E os valores da cultura? Entram nessa 
história? Em um lugar muito simples: 
peça aos seus líderes que levem em con-
ta os valores e comportamentos da sua 
cultura quando fizerem as perguntas de 
“mandando bem” e “pode melhorar”. 
Peça que identifiquem exemplos de 
situações em que eles representaram 
– ou deveriam ter representado os 
valores e ideias de como podem fazê-lo 
com maior frequência e intensidade. É 
um caminho.

(*) É fundador da Qulture.Rocks, software de gestão 
de desempenho. Especialista e estudioso em 

cultura organizacional. Autor do livro The 3G Way: 
Dream, People, and Culture, figurando entre os mais 

vendidos da Amazon em estratégia e negócios. 
Lança a próxima obra: “OKRs: Da Missão às 

Métricas”, com o objetivo de ajudar as empresas a 
implementar uma metodologia de metas direcionada 

para alcançar resultados.

Muitas empresas têm o desafio de implementar algum tipo de avaliação de performance, às vezes 
motivado pela diretiva do CEO ou por iniciativa de funcionários que estão ansiosos por algum tipo de 
plano de carreira ou que possa servir de critério para promoções

Divulgação

News@TI
Prêmio de Liderança em Big Data

@A TIBCO Software Inc.  foi a vencedora do Ventana Research 
Big Data Digital Leadership Award. Em seu 12º ano, o Ventana 

Research Big Data Digital Leadership Award reconheceu organizações 
e profissionais que extraem o máximo da tecnologia para impulsionar os 
negócios e a TI. O Big Data Award, conquistado pela TIBCO, é concedido 
a atores da indústria com excelência comprovada na aplicação e no 
gerenciamento de big data e tecnologias relacionadas, que apoiam tanto 
o gerenciamento de dados como o de informações (www.tibco.com).

Match entre empresas e candidatos acima 
de 50 anos

@Em um cenário onde o número de idosos vai ultrapassar o de 
jovens nos próximos 20 anos, a Labora é uma HR tech (startup 

de RH) que surge com o objetivo de criar vagas de trabalho para o 
público sênior. Por trás da iniciativa está o especialista em longevi-
dade Sergio Serapião, reconhecido pela rede de empreendedores 
sociais Fellow Ashoka, e que há mais de cinco anos lidera o movi-
mento LAB 60+, com o intuito de redefinir a longevidade e diminuir 
a desigualdade social.

Neoway e Nextcode firmam parceria 

@A Neoway, companhia de Big Data Analytics e Inteligência 
Artificial para negócios, firma parceria com a Nextcode, em-

presa responsável pelo Onboarding Digital, que realiza verificação 
de documentos e validação de novos clientes. Em conjunto, as duas 
instituições lançaram o Neoway Check, solução que valida documentos 
de identificação por meio de Face Match para aprimorar o Onbording 
Digital das empresas e prevenir fraudes.

Sistema mais utilizado pelo setor jurídico

C
IOA Fácil, lawtech brasileira es-

pecializada em soluções para o 
setor jurídico, investiu entre 2016 
e 2019, R$ 5 milhões para moder-
nizar seus produtos e serviços. O 
software de gestão jurídica Espaider 
recebeu recursos de IA e outras 
funcionalidades .

Ainda no primeiro trimestre deste 
ano, a lawtech pretende lançar a ver-
são 7 de seu software.

“Para criar uma solução apropriada 
ao setor jurídico brasileiro, é preciso 
ter como base o direito comparado. 
Muitos exemplos são importados e 
não resolvem as necessidades de au-
tomatização do direito brasileiro. O 
nosso país tem que desenvolver seus 
próprios ferramentais adequados à 
sua realidade. É isso que a Fácil tem 
feito! Nossos produtos são moldados 
à forma de operar do nosso jurídico, 
que é muito peculiar do país”, co-

menta Carlos José Pereira, Diretor-
-presidente da Fácil.

A nova interface do Espaider está ali-

cerçada no binômio “beleza e usabili-
dade”, o que viabiliza no mercado, uma 
nova experiência usuário-máquina.

São Paulo, sexta-feira, 31 de janeiro de 2020 Negócios2 Negócios
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Conheça sete 
vantagens de uma 

operação omnichannel

Não é de hoje 
que a expressão 
omnichannel está 
presente no universo 
do comércio eletrônico

A possibilidade de in-
tegrar canais on-line 
e off-line é um dos 

maiores desejos dos lojistas. 
A questão é que, finalmente, 
o conceito começa a trazer 
vantagens reais e palpáveis 
aos empreendedores. Por 
exemplo, na Black Friday 
de 2019, estratégias desse 
tipo representaram forte 
conversão de vendas. 

Quem quiser adotar essa 
prática em sua operação 
deve, primeiro, planejar 
todas as demandas que sur-
gem com o serviço. Depois, 
é necessário investir forte 
em três pilares - tecnologia, 
operação logística e marke-
ting - para que tudo funcione 
perfeitamente e o resultado 
seja recompensador. Confira 
sete vantagens que a omni-
canalidade traz para as lojas: 

1) Fidelização do cliente 
- Um dos principais pilares 
da operação omnichannel 
é justamente a fidelização e 
retenção de clientes à marca. 
Afinal, uma vez que ele pode 
transitar entre os canais e 
fazer a melhor jornada de 
acordo com seu perfil, a ex-
periência de compra tende 
a ser muito melhor do que 
nas concorrentes. Logo, ele 
tende a retornar sempre que 
possível. 

2) Novas oportunidades 
de venda - Esqueça aquela 
divisão em que lojas físicas 
vendem apenas no off-line e 
virtuais vendem apenas no 
on-line. Com o trânsito cada 
vez maior entre um meio e 
outro, o varejista pode elabo-
rar estratégias diferenciadas 
para atrair consumidores, 
possibilitando aumentar 
suas vendas e, consequen-
temente, sua rentabilidade. 

3) Aumento do ticket 
médio - O ticket médio nada 
mais é do que a divisão en-
tre o faturamento da loja e 
o total de pedidos. Quanto 
maior o indicador, mais 
dinheiro entra no caixa da 
empresa. Uma operação 
omnichannel facil ita o 
processo de compra, es-
timulando novos pedidos 

dos consumidores. Além 
disso, possibilita o contato 
com outros itens da marca 
enquanto se navega entre 
os canais. 

4) Ampla estratégia de 
marketing - Um dos grandes 
desafios de um comércio, 
seja ele físico ou eletrôni-
co, é conseguir monitorar, 
acompanhar e avaliar o de-
sempenho das ações de ma-
rketing. Mesmo com toda a 
quantidade de dados, muitas 
campanhas não conseguem 
mostrar o caminho completo 
feito pelo consumidor. Mas 
com o omnichannel fica 
mais fácil perceber quais 
são os canais preferidos do 
seu público-alvo, permitindo 
traçar melhores estratégias. 

5) Comodidade ao consu-
midor - No ponto de venda 
ou no site, o lojista sabe 
que precisa oferecer muito 
mais do que bom preço para 
atrair clientes. Hoje o que o 
consumidor busca na hora 
de comprar é comodidade. 
Assim, a integração entre 
os diferentes canais permite 
que ela possa, por exemplo, 
comprar no e-commerce e 
retirar na loja física ou vice-
-versa. 

6) Estoque integrado - Uma 
das principais vantagens de 
lojas que operam tanto no 
mundo off-line quanto no on-
-line é garantir a integração 
de todo o estoque. Dessa 
forma, é possível checar a dis-
ponibilidade de um produto 
no ponto de venda físico por 
meio de um aplicativo ou site. 
Em suma: mesmo que uma 
loja não tenha determinado 
produto quando um consu-
midor estiver procurando, ela 
ainda assim pode concretizar 
a venda e entregar na casa 
da pessoa. 

7) Ampliação da marca 
- Por fim, mas não menos 
importante, adotar uma 
operação omnichannel traz 
uma percepção positiva para 
a marca. A lógica é simples: 
se a empresa passa a tran-
sitar em diferentes canais, 
amplia-se sua exposição, 
aumentando a visibilidade de 
seus produtos e, em alguns 
casos, até a credibilidade 
perante o mercado. 

(*) - É CEO da Synpacom, empresa 
que oferece gestão personalizada 

para e-commerces com soluções em 
operação, pagamentos, tecnologia e 
marketing (www.synapcom.com.br).

Eduardo Fregonesi (*)

D - Programa C-Level
A FGV inicia as inscrições para o Programa C-Level FGV, voltado para a Alta 
Gestão, que visa preparar líderes empresariais para enfrentarem os desafios 
atuais e futuros de suas organizações e, sobretudo, para alcançar excelência 
no papel de executivo em organizações de médio e grande portes. Neste ano, 
a novidade será o módulo de Gestão e Liderança com Abílio Diniz, presidente 
do Conselho de Administração da Península Participações e membro dos 
Conselhos de Administração do Carrefour Global e do Carrefour Brasil. São 
3 eixos temáticos: Módulo Liderança e Inovação; Módulo Estratégia Corpo-
rativa e Módulo Competências Funcionais. Mais informações: (fgv.br/c-level) 
ou entrar em contato pelo e-mail (c-levelsp@fgv.br) ou tel. (11) 3799-3828. 

E - Home Equity
O Santander Brasil anuncia redução, de 0,99% para 0,94% ao mês, da taxa 
de juros da sua linha de crédito pessoal que permite utilizar o imóvel quitado 
como garantia (home equity), o Usecasa. A linha, amplamente usada nos 
Estados Unidos e Europa e com grande potencial de crescimento no Brasil, 
permite ao consumidor levantar recursos para organizar suas finanças – por 
exemplo, ao quitar dívidas de taxas mais altas -, para empreender ou ainda 
para usar como capital de giro para empresas. Para o financiamento, o cliente 
tem que utilizar como garantia um imóvel, residencial ou comercial, com 
valor a partir de R$ 70 mil. A linha de crédito pode ficar entre R$ 30 mil e 
R$ 2 milhões, limitada a 60% da cotação de avaliação do imóvel. O prazo 
de pagamento é de 1 ano a 20 anos, em parcelas fixas.

F - Educação Bilíngue
Com origem em North Vancouver, British Columbia, Canadá, e com mais de 
450 escolas em 20 países, atendendo mais de 45.000 crianças e adolescentes, 
a Maple Bear Canadian School é uma das líderes mundiais em educação 
bilíngue, oferecendo ensino Infantil, Fundamental e Médio de alta qualidade, 
fundamentado nas melhores práticas que posicionam a educação canadense 
entre as melhores do mundo. As escolas Maple Bear proporcionam um sistema 
de aprendizagem centrado no aluno, em um ambiente seguro e estimulante, 
despertando a paixão por aprender ao longo de toda a vida. No Brasil, a Maple 
Bear Canadian School está presente em todas as regiões do país com mais de 
140 escolas. Mais informações, acesse (www.maplebear.com.br).

A - Área Comercial
A Minuto Seguros, uma das maiores corretoras do Brasil e líder no segmento 
online, abre 2020 com a perspectiva de realizar cerca de 100 contratações 
até junho. Com indicadores que mostram uma retomada na economia, a 
empresa segue investindo para o crescimento e deve expandir o quadro 
de colaboradores com a entrada de 20 pessoas por mês até o final do 
primeiro semestre. De acordo com a Diretora de Recursos Humanos da 
empresa, Adriana Blay, as vagas serão abertas majoritariamente para 
a área Comercial. Profissionais interessados em trabalhar na corretora 
podem cadastrar seu currículo e verificar as vagas disponíveis acessando: 
(https://www.minutoseguros.com.br/quem-somos/ trabalhe-conosco). 

B - Liberdade nos Looks
As altas temperaturas, a evolução constante do mundo da moda e as novas 
tendências do ambiente corporativo alteraram o office look da equipe da 
Leão Alimentos e Bebidas – empresa líder no segmento de chás, néctares 
e bebidas mistas. A presença de terno e gravata já não é mais regra e a 
companhia incentiva que seus colaboradores trabalhem seguindo o estilo 
que se identificam. Ele pode vir de forma mais casual ao trabalho e deixar 
uma calça ou blazer no carro, caso um imprevisto surja. A empresa pro-
moveu, em 2015 e 2016 o movimento Bermude-se, que permitia que os 
homens trabalhassem de bermuda nas sextas feiras. Hoje a empresa dá 
mais liberdade para office look durante todos dias da semana.

C - Compra Personalizada
A italiana Fila tem aberto lojas próprias pelo País com o objetivo de 
consolidar ainda mais seu posicionamento de marca. Só no ano passado 
foram cinco inaugurações, e logo no início de 2020 há a abertura da filial 
no primeiro shopping outlet do Brasil, o Outlet Premium SP localizado 
em Itupeva, que contará com todas as categorias de produtos: training, 
running, tennis e lifestyle, além de acessórios e coleções exclusivas. 
Através das lojas próprias, a marca crê ser possível oferecer uma 
experiência de compra personalizada, ambientação e produtos exclu-
sivos, além de melhores preços, que ajudam a reforçar a percepção do 
consumidor em relação à identidade e posicionamento da marca. Saiba 
mais: (www.fila.com.br).

G - Espaços para Eventos
A Atlantica Hotels lança seu site de MICE (Meetings, Incentives, Con-
ferencing, Exhibitions)  em: (www.atlanticahotels.com.br/eventos/), 
voltado aos profissionais do setor de turismo, eventos e viagens. A 
plataforma tem como objetivo se tornar um buscador de espaços para 
eventos nos 135 hotéis da rede, cujo portfólio agrega mais de 500 tipos 
diferentes de ambientes, aptos a receber reuniões, convenções, expo-
sições, congressos e eventos sociais de portes pequeno, médio, grande 
e especial. A página permite busca por região ou cidade por meio da 
geolocalização, por categoria e tamanho de evento.

H - Alliance for Women 
Recentemente o Itaú Mulher Empreendedora (IME) participou no Equa-
dor da edição 2020 de um fórum promovido pelo Financial Alliance for 
Women, uma aliança global de empresas do sistema financeiro em prol 
do empoderamento feminino. Neste ano, foram chamados 300 partici-
pantes de diversos países ligados ao tema. Desde 2013, o Itaú Unibanco 
é o único banco brasileiro a integrar essa aliança, por meio do IME, 
programa que visa proporcionar melhores condições para que mulheres 
consigam alavancar seus negócios e conta com mais de 23 mil mulheres 
participantes. O Brasil tem 24 milhões de mulheres empreendedoras e 
é o 7º país com mais empreendedores em estágio inicial, em 49 países. 

I - 1 bilhão de corridas 
A 99, uma das principais empresas de mobilidade do Brasil, acaba de 
alcançar o seu primeiro bilhão de corridas. O marco acontece dois anos 
após a companhia se tornar o primeiro unicórnio brasileiro, quando foi 
comprada pela chinesa Didi Chuxing e avaliada em US$ 1 bilhão. Somando 
todas as distâncias percorridas por usuários da 99 desde janeiro de 2017 
até hoje, seria possível dar mais de 150 mil voltas ao redor da Terra. 
Outros números também impressionam: hoje já são 600 mil motoristas 
parceiros, 18 milhões de passageiros e mais de 1.600 cidades atendidas. 
A maioria está em São Paulo. A capital paulista é seguida por Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.  

J - Luxo Compartilhado
De olho no público interessado em embarcações de alto padrão, a Prime 
You acaba de investir R? 6,8 milhões na aquisição da embarcação de luxo 
Sedna 78, o novo e maior ativo da divisão de embarcações da empresa 
de propriedade compartilhada de bens de luxo. A ampliação da frota de 
embarcações objetiva acompanhar a demanda desse mercado, que cresce 
à média 10% ao ano. Com 78 pés de comprimento, a embarcação conta 
com cinco cabines e capacidade para acomodar 20 pessoas, totalizando 
dez leitos. Cada cota dá direito de utilizar o barco por até 10 semanas 
ao ano. Saiba mais em: (https://primeyou.com.br/).

Os hipermercados e supermercados tiveram saldo positivo com 
um resultado acima dos últimos 2 anos.

Em dezembro, o varejo 
alimentar paulista obteve o 
melhor resultado dos últimos 
5 anos aponta pesquisa men-
sal da Associação Paulista 
de Supermercado (APAS). 
O setor supermercadista 
estadual fechou 2019 com 
12,8 mil empregos formais 
criados, o número é 150% 
maior que 2018 quando 
registrou 5,1 mil. O Estado 
de São Paulo corresponde a 
27% do faturamento do setor 
no Brasil (R$ 98 bi). 

Entre os canais, os hiper-
mercados, supermercados 
tiveram saldo positivo 
com um resultado acima 
dos últimos 2 anos. Já os 
minimercados registraram 
o melhor resultado em 10 
anos. Já para os atacados e 
atacarejos o total foi nega-
tivo e o maior desde 2012. 
Dados do CAGED/APAS 
apontam que o comércio 

A meta do projeto é qualificar 150 empresas este ano 
e chegar a 1.200 até 2023.

A meta do projeto é qua-
lificar 150 empresas 
este ano e chegar a 

1.200 até 2023, fazendo com 
que um número maior de 
companhias passe a expor-
tar os produtos de origem 
paulista. 

“Os dados do Ipea de-
monstram que a economia 
de São Paulo cresceu mais 
de duas vezes e meia que a 
do país”, comentou Doria. 
“Uma visão liberal de gover-
no, políticas públicas claras, 
programas de captação de 
investimentos externos, 
desenvolvimento econômi-
co com políticas corretas, 
desoneração fiscal sem 
guerra fiscal”, listou Doria 
sobre medidas tomadas 
nessa gestão.
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O Índice de Confiança de Serviços, 
medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve queda de 0,1 ponto de de-
zembro de 2019 para janeiro deste ano e 
recuou para 96,1 pontos, em uma escala 
de zero a 200. A queda veio depois de 
duas altas consecutivas. A queda da con-

fiança atingiu empresários de seis das 
13 principais atividades pesquisadas. 

O resultado foi puxado pelo Índice da 
Situação Atual, que mede a confiança 
no momento presente e que recuou 1,4 
ponto, passando para 91,5 pontos. Por 
outro lado, o Índice de Expectativas, 

que mede a confiança em relação aos 
próximos meses, subiu 1,2 ponto, para 
100,9. O Nível de Utilização da Capa-
cidade Instalada do setor de serviços 
aumentou 0,4 ponto percentual em 
janeiro, para 82,3%, o maior nível desde 
abril de 2018 (ABr).

IGP-M acumula 
taxa de 7,81% 
em 12 meses

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, acumula taxa 
de inflação de 7,81% em 12 
meses. Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), a 
taxa é superior aos 6,74% 
registrados em janeiro do 
ano passado. O IGP-M teve 
inflação de 0,48% em janeiro 
deste ano, taxa inferior aos 
2,09% em dezembro de 2019. 

A queda da taxa de dezem-
bro para janeiro foi puxada 
pelos preços no atacado e no 
varejo. A inflação Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, caiu de 
2,84% em dezembro para 
0,50% em janeiro. 

Já a taxa do Índice de Pre-
ços ao Consumidor, que mede 
o varejo, passou de 0,84% 
para 0,52% no período. Por 
outro lado, o Índice Nacional 
de Custo da Construção subiu 
de 0,14% em dezembro para 
0,26% em janeiro (ABr).

Governo paulista lança programa 
para capacitar exportadores

O Governador João Doria lançou ontem (30) o Exporta SP – Programa Paulista de Capacitação para 
Exportações, que vai preparar empresas de micro, pequeno e médio portes para acessar o mercado 
internacional

exportam ou que já atuam 
no comércio internacional 
e queiram expandir seus 
mercados.

“Das empresas que ex-
portam hoje no Brasil, 45% 
delas são de São Paulo. E 
temos potencial para muito 
mais, 63% dos municípios 
paulistas possuem registro 
para exportação, contudo 
o volume de exportação 
está concentrado em 10% 
dos municípios”, comentou 
Patricia Ellen, Secretária de 
Desenvolvimento Econômi-
co. Para participar, as empre-
sas precisarão se cadastrar 
no site da InvestSP e passar 
por processo seletivo que 
avaliará o atual estágio para 
acesso ao mercado externo 
(AC/SDE).

O Exporta SP será o 
maior programa de capa-
citação para exportações 
já executado no Estado, 
incluindo pela primeira vez 

startups e o setor de servi-
ços em seu escopo de atu-
ação. Poderão participar 
micro, pequenas e médias 
empresas que ainda não 

Varejo alimentar fecha 2019 com 
maior geração de empregos

varejista brasileiro fechou 
2019 com 57,7 mil vagas 
criadas – número superior 
a criação dos últimos quatro 
anos somados. 

No ranking por estados, o 
São Paulo liderou a criação 
de empregos com as 6,6 mil 
criadas seguido por Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Santa Catari-

na. Em 2019, a Grande São 
Paulo liderou o quadro de 
criação com 4823 empre-
gos, seguido de Campinas 
com 2427 e Sorocaba com 
1200 vagas, esta última 
beneficiada com a criação 
de novas lojas de grande 
porte. Atualmente o setor 
emprega 548,1 mil pessoas 
em todo estado (AI/APAS).

Caiu a confiança do empresário de serviços

www.netjen.com.br
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Longe das quatro 
linhas dos gramados, 
dos jogadores, 
dos técnicos e da 
torcida, o esporte 
mais apreciado 
pelos brasileiros 
vive a expectativa 
de significativas 
mudanças

A arena inicial dessas 
transformações foi a Câ-
mara, com a aprovação 

de substitutivo aos projetos 
que facultam aos clubes de 
futebol a possibilidade de se 
tornarem empresas. A próxima 
partida decisiva acontecerá no 
campo do Senado, que poderá 
decidir o jogo em caráter defi-
nitivo, se não fizer alterações 
que exijam uma prorrogação 
para nova apreciação dos 
deputados. 

Os clubes poderão constituir 
empresa conforme os tipos 
previstos no Código Civil. Os 
modelos mais recorrentes 
são a sociedade anônima e a 
sociedade limitada. Em ambos 
os casos, estarão submetidos 
aos regimes estabelecidos pela 
Lei das S/A e Lei Pelé. Cabe 
lembrar que as sociedades 
limitadas, embora não emitam 
ações, podem ser regidas de 
maneira subsidiária pela Lei 
das S/A, conforme deliberação 
do STJ. 

A sociedade anônima pa-
rece ser a alternativa mais 
interessante para os clubes, 
pois lhes permitiria fazer 
IPO, ingressando na Bolsa de 
Valores e captando recursos 
no mercado, sem ampliar seu 
endividamento, que já soma 
R$ 6,9 bilhões, somente entre 
os 20 integrantes da Série A 
do Brasileirão, sendo 35% 
referentes a débitos fiscais. 
As agremiações passariam a 
ter acionistas e deixariam de 
depender apenas de patroci-
nadores, cotas da televisão, 
bilheteria, vendas de produ-
tos licenciados e receita dos 
programas de sócio-torcedor. 

As agremiações que pre-
ferirem a sociedade limitada 
poderão ter investidores e 
até mesmo sócios não ligados 
ao futebol, com boas possi-
bilidades de captar recursos 
sem endividamento. O subs-
titutivo aprovado na Câmara 
também facilita o pagamento 
dos débitos tributários e não 
tributários, que pode ser feito 
à vista, com desconto de 95% 
nas multas, 65% nos juros e 
100% dos encargos legais; ou 
em até 12 parcelas. Neste caso, 
os abatimentos serão, respecti-
vamente, de 90%, 60% e 100%. 

Ou seja, os clubes-empresa, 
que também poderão usufruir 
de regime tributário especial, 
denominado Simples-Fut, te-
rão um alívio no fluxo de caixa. 
Assim, poderão reorganizar 
orçamentos e iniciar uma nova 
filosofia de gestão. Porém, se 
não fizerem tal lição de casa, 
em pouco tempo estarão 
novamente em dificuldades. 
Ademais, os clubes-empresa 
estarão sujeitos a controles e 
sanções mais rígidas do que ti-
veram até hoje como entidades 
sem fins lucrativos. 

No caso das S/A, terão de 
seguir as normas estabelecidas 
pela Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), ter estatutos, 
realizar assembleias de presta-
ção de contas aos associados e 
adotar todos os procedimentos 
de companhias que emitem 

ações. São, convenhamos, 
desafios gigantescos para os 
clubes como agora os conhece-
mos, assim como o serão para a 
própria CVM. Outro tema que 
traria, certamente, questões 
a serem debatidas é a relação 
entre o clube-empresa e inves-
tidores minoritários, tendo ou 
não acordo de acionistas. 

Enfim, há grandes desafios 
que precisariam ser debatidos 
previamente. No tocante às 
sociedades limitadas, terão 
de seguir o previsto no Código 
Civil e as obrigações inerentes 
a quaisquer empresas. Nos dois 
modelos de sociedade, um dos 
fatores do projeto substitutivo 
que poderá contribuir muito 
para um choque positivo de 
gestão é a determinação de 
que o clube-empresa conte 
com auditoria independente. 

O auditor, por meio de proce-
dimentos técnicos, analisa se 
as informações apresentadas 
representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevan-
tes, a situação patrimonial e 
financeira da organização, o 
desempenho de suas opera-
ções e seus fluxos de caixa. As 
análises realizam-se de acordo 
com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, hoje alinhadas 
às normas internacionais. 
Ajudam as organizações na 
correção de rumos, no apri-
moramento da gestão e na cor-
reção dos balanços contábeis. 

Portanto, os critérios obser-
vados pela auditoria indepen-
dente, mais do que atender 
às exigências legais, devem 
ser entendidos como um re-
ferencial para a transparência 
e a qualidade das informa-
ções financeiras. Além disso, 
o procedimento ampliará a 
credibilidade dos clubes-em-
presas, ajudando na atração 
de investidores e até mesmo 
na conquista de patrocínios. 

Também decisiva será a 
adoção de melhores práticas 
de governança corporativa, 
importante para organizar a 
interação entre os acionistas, 
os conselhos de administração 
e fiscal, a diretoria executiva 
e a auditoria independente, 
no caso das S/A e dos sócios, 
gestores e auditores, no que 
diz respeito às sociedades 
limitadas. Trata-se, portanto, 
de um fator que contribuirá 
decisivamente para manter 
o crescimento e o equilíbrio 
financeiro, melhorar a rentabi-
lidade e responder às crescen-
tes demandas de transparência 
e compliance por parte da 
sociedade. 

É, ainda, relevante para a 
melhoria do próprio ambiente 
de negócios na dimensão do 
esporte. As boas regras de 
conduta também poderão ser 
uma boa influência para as tor-
cidas e contribuir para tornar o 
futebol mais organizado e mais 
crível perante a população e os 
poderes da República. 

As diretrizes legais, audito-
ria independente e a adoção 
de melhores práticas de go-
vernança serão os pilares de 
sustentabilidade dos clubes-as 
empresas, contribuindo para 
o fortalecimento do futebol 
brasileiro. Continuaremos a ser 
a “Pátria de Chuteiras”, mas, 
quem sabe, a visão de eficácia 
empresarial nos ajude a ganhar 
uma Copa do Mundo, alegria 
que não temos desde 2002. 

(*) - É presidente do conselho 
de administração do IBGC - 

Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa. 

(**) - É presidente do Ibracon 
- Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil. 

Impactos do 
clube-empresa 

no futebol brasileiro
Henrique Luz (*) e Francisco Sant’Anna (**)

Mural de Banksy em Dover, Reino Unido, 
ironiza saída do país da União Europeia.

Mas o que muda de 
concreto? Em ter-
mos práticos, pouca 

coisa será diferente a partir 
de 1º de fevereiro, já que a 
verdadeira separação - em 
especial no mercado único, 
nas alfândegas compar-
tilhadas, na liberdade de 
circulação e na jurisdição 
do Tribunal de Justiça da 
União Europeia - acontecerá 
somente após o período de 
transição, previsto para ter-
minar em 31 de dezembro. 

Mas britânicos e euro-
peus já terão de conviver 
com algumas novidades, 
principalmente no campo 
simbólico. A UE passará a 
ter 66 milhões de cidadãos a 
menos e perderá um Estado-
membro pela primeira vez 
em sua história de seguidas 
expansões, ficando com um 
território 5,5% menor. A re-
moção da bandeira britânica 

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 31 de janeiro de 20204 Negócios
Empresas 

&

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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O pretendente: GABrIel YeHUDA ANTeBI, nascido em São Paulo - SP (Registrado 
em Extrema - MG), no dia 05/01/1978, estado civil solteiro, profissão dentista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eliahou Hayim Antebi e de Ma-
rilene Grangeiro Sampaio Xavier. A pretendente: lUCIA KAMINSKY BerNFelD De 
CASTrO, nascida em Salvador - BA, no dia 07/02/1984, estado civil solteira, profissão 
advogada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fernando 
Antonio de Castro e de Rebeca Kaminsky Bernfeld de Castro.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

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: JOel FrANCISCO DOS SANTOS, profissão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Heleno Francisco dos Santos 
e de Lidinalva Maria de Lima. A pretendente: NeUSA VAlÉrIA De SOUSA PINTO, 
profissão: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Parangaba-Fortaleza, 
CE, data-nascimento: 20/12/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Silveira Pinto e de Antonia Maria de Sousa Pinto.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial Interino

CArTÓrIO De reGISTrO CIVIlCArTÓrIO De reGISTrO CIVIl

O pretendente: DOUGlAS NOe DA SIlVA, estado civil divorciado, profissão balconista, 
nascido em Jundiaí, SP, no dia 07/09/1990, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Roberto da Silva e de Elza Noe. A pretendente: JACKelINe SIlVA 
ANTONIAZZI, estado civil divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Ca-
pital, Santana, SP, no dia 01/08/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Marco Aurelio de Souza Antoniazzi e de Rosana Aparecida Silva Antoniazzi.

O pretendente: reNATO AleXANDre DA SIlVA, estado civil solteiro, profissão securitário, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 02/09/1990, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Cicero Alexandre da Silva e de Maria Aparecida Letizio. 
A pretendente: KATe GONÇAlVeS PAUlINO, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
operações, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 15/12/1993, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Amauri Gonçalves Paulino e de Alzira Gonçalves da Silva.

O pretendente: FÁBIO DANTAS MArTINS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
vendas, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia 03/11/1994, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Holanda Martins e de Maria 
Edileusa Dantas. A pretendente: eDIlAINe FerreIrA DANTAS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Salto, SP, no dia 07/03/1995, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Edilson Dantas e de Maria 
Lindalva Ferreira da Silva Dantas.

O pretendente: AleXSANDrO DA SIlVA, estado civil solteiro, profissão açogueiro, 
nascido em Itamari, BA (Registrado em Wenceslau Guimarães, BA), no dia 06/02/1982, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva 
e de Maria Nice da Silva. A pretendente: ZeNIlDA FArIAS De JeSUS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Jaguaquara, BA (Registrada em Apuarema, BA), 
no dia 29/12/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José 
de Jesus e de Maria Farias de Jesus.

O pretendente: BrUNO HeNrIQUe DA SIlVA CABrAl, estado civil solteiro, profissão 
barman, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 30/05/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz da Silva Cabral e de Adriana Aparecida 
da Silva Cabral. A pretendente: rOSANGelA PereIrA DA SIlVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 01/12/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gustavo da 
Silva e de Maria Aparecida de Pontes.

O pretendente: reNAN GrANGeIrO BUZZOleTI, estado civil solteiro, profissão 
fisioterapeuta, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 02/05/1985, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Costa Buzzoleti e de Nancy 
Pereira Grangeiro. A pretendente: AMANDA COrrÊA DA SIlVA, estado civil solteira, 
profissão professora de educação física, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
14/01/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Amauri da 
Silva e de Ivonete Corrêa da Silva.

O pretendente: VINíCIUS PerrI De lIMA, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 26/04/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio de Lima e de Claudia Perri de Lima. A 
pretendente: JeSSICA CAMIllO GAlVÃO, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 04/10/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de João Carlos Galvão e de Vera Lucia dos Santos Camillo Galvão.

O pretendente: DANIel AlVeS FerNANDeS OrTeGA, estado civil divorciado, pro-
fissão pintor automotivo, nascido em Campo Grande, MS, no dia 10/10/1981, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jamil Fernandes Ortega Filho e de 
Elizete Alves Ortega. A pretendente: MONIQUe rOCHA PIMeNTel, estado civil divor-
ciada, profissão vendedora, nascida nesta Capital, Itaim Paulista, SP, no dia 06/07/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Fernandes Pimentel 
e de Betânia da Rocha Silva.

O pretendente: CrISTOVÃO KeNNeDY SIlVA NASCIMeNTO, estado civil solteiro, 
profissão assistente de expedição, nascido em Itabuna, BA (Registrado em Itapitanga, BA), 
no dia 07/04/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José 
Carlos André do Nascimento e de Cosmelia Matos da Silva. A pretendente: JAQUelINe 
rODrIGUeS DANTAS, estado civil solteira, profissão controladora de acesso, nascida 
em Santo André, SP (Registrada no 2º subdistrito de Santo André - Utinga, SP), no dia 
04/10/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Helio de 
Oliveira Dantas e de Marilene Rodrigues.

O convivente: CrISTIANO NOGUeIrA, estado civil solteiro, profissão funcionário pú-
blico, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 03/08/1974, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ernesto Nogueira e de Elma Sueli Nogueira. A 
convivente: SOFIA MelNICKI SAVÉrIO, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 24/08/1985, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Savério e de Catarina Leucz Savério.

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: ClAUDIO ArI CIACON, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Bilac, SP, data-nascimento: 02/10/1957, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Ciacon e de Maria Aparecida Porteiro 
Ciacon. O pretendente: NAUM rHUAN CUNHA De MelO, profissão: estudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Manaus, AM, data-nascimento: 22/04/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Pereira de 
Melo e de Ana Maria Cunha de Melo.

O pretendente: leVI MAZellI rAMOS, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/10/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Norberto Rodrigues Ramos e de Maria Lucia 
Mazelli Ramos. A pretendente: DÉBOrA DOS SANTOS eleUTerIO, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 30/01/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Eleuterio e de 
Helena dos Santos Eleuterio.

O pretendente: WeSleI De SOUZA lIMA, profissão: coordenador comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 04/05/1991, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Moabe Silva Lima e 
de Maria Alzira de Souza. A pretendente: leTICIA SIlVA SCHMIDT De OlIVeIrA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 08/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Wellington Schmidt de Oliveira e de Daniela de Fatima Silva 
Schmidt de Oliveira.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O que muda depois de hoje (31)?
Brexit

Após três anos e meio de debates, o Brexit agora é irreversível. Às 23h de hoje (31) (horário local), o 
Reino Unido encerrará pouco mais de 47 anos de história em comum com a União Europeia e voltará a 
seu destino insular

A
N

SA Estima-se que 3,6 milhões 
de cidadãos europeus vivam 
hoje no Reino Unido, en-
quanto 1,1 milhão de britâ-
nicos estão espalhados pelos 
outros 27 Estados-membros. 
Com base no acordo do 
Brexit, todos os expatriados 
registrados como residentes 
até 30 de junho de 2021 man-
terão seus direitos, de ambos 
os lados. As coisas mudarão 
apenas para as entradas su-
cessivas, com a introdução 
de novas regras migratórias 
pelo Reino Unido, que equi-
parará os cidadãos europeus 
aos extracomunitários, com 
obrigação de apresentar 
passaporte e restrições para 
trabalhar. Reino Unido e 
União Europeia começarão a 
discutir nos próximos meses 
os termos de sua relação 
futura, principalmente um 
acordo de livre comércio 
(ANSA).

dos edifícios em Bruxelas e 
dos símbolos europeus dos 
prédios oficiais no Reino 
Unido (com exceção da Es-
cócia) marca o fim de uma 
época. 

A monarquia “rebelde” 
volta a ser um país terceiro 
e, embora mantenha as re-
gras europeias no período de 

transição, deixa de ter repre-
sentantes nas instituições 
do bloco. Isso inclui 73 eu-
rodeputados, assentos que 
serão redistribuídos entre 
os outros Estados-membros 
(46) ou reservados a futuros 
sócios nos Bálcãs (27) - Al-
bânia e Macedônia do Norte 
negociam sua adesão.

As exportações do Brasil para a Liga Árabe 
fecharam 2019 com receita de US$ 12,197 
bilhões, alta de 6,30% sobre o ano anterior, 
resultado que posiciona o bloco como a terceira 
parceria comercial do Brasil atrás da China 
(US$ 65,389 bilhões) e dos Estados Unidos 
(US$ 29,556 bilhões), segundo informa a 
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, que 
acompanha o comércio com a região. 

A entidade destaca que os mercados árabes 
sustentaram a demanda e mantiveram a fide-

lidade aos parceiros brasileiros, num ano em 
que compradores importantes, como China 
e Argentina, reduziram embarques devido à 
febre suína, que exterminou 40% do rebanho 
chinês e impactou a demanda por soja, e à 
crise econômica na nação latino-americana. 

Os 22 países da Liga Árabe ainda responderam 
por 11,31% do saldo positivo da balança, ou US$ 
5,204 bilhões, recursos que já estão à disposi-
ção do setor exportador para investimentos e 
ampliação do parque produtivo, uma das razões 

pelas quais o bloco deve continuar a ser visto 
como aliado estratégico na visão da entidade. 

“Enquanto o mundo todo comprou 7,5% 
menos do Brasil, cerca de US$ 224 bilhões, e 
o superávit recuou 19,46%, para US$ 46,674 
bilhões, os países árabes, mais uma vez, am-
pliaram pedidos, reforçando a importância da 
parceria comercial para a nossa economia”, 
sintetiza o presidente da Câmara Árabe, Ru-
bens Hannun. Baixe os dados em: (http://bit.
ly/2sXGkp8) - (AI.CCB). 

Liga Árabe se torna terceiro 
maior parceiro comercial do Brasil
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Há lugar para vingança 
mulçumana do Irã 

no mundo?

Os episódios da recente 
crise entre os EUA e o 
Irã escancaram facetas 
político-diplomáticas 
antes visíveis apenas 
aos analistas políticos 
mais atentos

Sabemos que pela pró-
pria doutrina mu-
çulmana a vingança 

é parte integrante da das 
ações como era antes o 
judaísmo. Sabemos então 
que a obrigação da vingan-
ça é parte integrante da 
cultura da religião, esta, 
predominante no Irã. A não 
adesão da Europa e Ásia no 
conflito mostrou essa reali-
dade, antiga e belicosa, do 
país do Oriente Médio que 
agora está mais solitário do 
que nunca. 

Nos bastidores da crise, o 
que o Irã deixa claro é que 
deve haver, logicamente, 
uma reação. Contudo, o 
quanto essa reação será, 
digamos assim, enérgica e 
imortal, vai depender muito 
de uma avaliação interna do 
Irã mensurando entre a ma-
nutenção do seu prestígio 
interno e guerra ideológica 
que mostrou ao mundo. 

Para este país revanchista 
sobrou a tentativa de en-
contrar em si próprio o tom 
das próximas jogadas desta 
‘guerra de inteligência’. Será 
preciso maturidade para 
agir de tal maneira para 
que não haja uma escalada 
de retaliações. A ninguém 
interessa um Irã enfra-
quecido, principalmente 
para a Rússia, que busca o 
fortalecimento do país para 
poder seguir comprando e 
se beneficiando de arma-
mento, tecnologia, inclusive 
nuclear. 

A China não deve entrar 
na briga porque aumentaria 
o preço do petróleo, o que 
para um país dependente 
do combustível não é nada 
interessante. Sabe-se que 
em termos econômicos o 
aumento do preço do pe-
tróleo está muito longe da 
possibilidade de chegar aos 
$156 que alguns analistas 

colocaram. Porque não 
interessa a Arábia Saudita, 
a Omã ao Qatar e outras 
potências petrolíferas for-
talecer o regime iraniano. 

Ainda assim, o conflito 
ainda terá alguns próximos 
capítulos. Dessa vez, espe-
ra-se que mais estratégicos 
e menos belicosos - ao arre-
pio da ideologia de vingança 
defendido e demonstrado 
pelo Irã. Existem muitos 
atores interessados neste 
contexto. O consenso é 
que não interessam ações 
implacáveis que coloquem 
em risco a já cambale-
ante economia mundial. 
Espera-se que o desejo de 
vingança iraniano respeite 
os limites da sanidade para 
não obrigar os EUA a pra-
ticar uma retaliação mais 
enérgica. 

O que deve acontecer é o 
estímulo por uma vingan-
ça moderada do Irã, para 
empurrar todos os países a 
um novo acordo, inclusive 
mirando frear a questão 
nuclear e a dominação ira-
niana no Oriente Médio. No 
Brasil, o efeito desse conflito 
deverá ser sentido muito 
mais que nos EUA que são 
um país nada dependente 
de petróleo, sendo supe-
ravitário em termos dessa 
energia. 

No Brasil, pode haver 
um aumento do Petróleo 
em curto prazo. Mas não 
será um fator inflacionário 
de médio e longo prazo. 
Porque, deveremos ter um 
rebalanceamento da oferta 
de petróleo para diminuir 
o impacto dessa alta muito 
mais emocional do que de 
fato concreta já que não 
houve nenhuma razão para 
diminuição na oferta do 
produto. 

Tampouco houve alguma 
limitação na distribuição na 
oferta do petróleo através 
dos navios que saem do 
Oriente Médio. 

(*) - Formado em Economia e 
Direito com mais de 60 cursos de 

especialização no Brasil e no exterior, 
é analista político e economista, 

presidente do Grupo Oxford, a maior 
empresa de consultoria brasileira nos 

EUA (www.oxfordusa.com).

Carlo Barbieri (*)
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Carbon Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 20.936.677/0001-43 - NIRE: 35.228.644.002

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27 de Janeiro de 2020
Data, Local e Hora: No dia 27/01/2020, às 13h, na sede, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de SP, 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 360, 4º andar, sala 51, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dis-
pensada. Presença: Totalidade. Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; e David Leon Rubinsohn-Secretário. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a redução de capital social da Sociedade no valor total de R$ 4.000.000,00. Deliberações: 1. 
Os sócios decidem consignar que o capital social é excessivo com relação ao objeto da Sociedade e aprovaram, 
por unanimidade de votos, a redução do capital social total em R$ 4.000.000,00, sendo que o capital social total 
atualmente é de R$  12.357.553,70, passará a ser de R$ 8.357.553,70, a serem distribuídos da seguinte forma: • 
You Inc Incorporadora e Participações S.A. recebe R$ 1.600.000,00.  A You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
declara, neste ato, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a reclamar da Sociedade com relação 
ao valor a ser recebido em razão da redução de capital; • Faray S.A. recebe R$ 2.000.000,00, o qual será pago 
quando solicitado pela sócia. • Rocontec Construções e Incorporações Ltda. recebe R$ 400.000,00. A Rocontec 
declara, neste ato, que já recebeu o valor acima e que não possui nada mais a reclamar da Sociedade com relação 
ao valor a ser recebido em razão da redução de capital. A ata desta reunião deverá ser publicada para eventual 
manifestação de credores dentro de 90 dias de sua publicação. Após tal prazo, os sócios deverão celebrar a Altera-
ção do Contrato Social da Sociedade para aprovar de forma definitiva e efetivar a redução de capital ora aprovada, 
nos termos do Artigo 1.084 do Código Civil. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 27/01/2020. Mesa: 
Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário; Sócios:  You Inc Incorporadora e Participações 
S.A., Abrão Muszkat - Diretor, David Leon Rubinsohn - Diretor; Faray S.A., Eduardo Martins Ribeiro - Procurador; 
Rocontec Construções e Incorporações Ltda., Luís Fernando Ciniello Bueno-Diretor, Pedro Farjala Rocha - Diretor.

PLAST. BOBINA INDÚSTRIA EIRELI - EPP.  CNPJ 32.556.420/0001-45, situada à Rua
Boa Vista, nº 304 - Jardim Santa Marta, Santana de Parnaíba, torna público que
recebeu junto a Prefeitura de Santana de Parnaíba, através do processo nº 426.986 -
OS 122.700/19, Licença Prévia de Instalação e Operação (LPIO) nº 045/20, para a ativi-
dade de Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico (Filmes de PVC
impressos), emitida em 03/01/2020 a título precário com validade até 03/07/2020.

Anúncios foram feitos pelo presidente nas redes sociais.

O presidente Jair Bol-
sonaro informou ontem 
(30) que vai tornar sem 
efeito a admissão do ex-
-secretário-executivo da 
Casa Civil, Vicente Santini, 
para o cargo de assessor 
especial da pasta. Bolsona-
ro também vai exonerar o 
atual secretário-executivo 
e ministro substituto, Fer-
nando Moura, e transferir o 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) para 
o Ministério da Economia. 
As informações foram pu-
blicadas na conta pessoal 
do presidente no Twitter.

Na terça-feira (28), ao 
retornar de viagem à Índia, 
Bolsonaro anunciou que 
iria destituir Santini do car-
go de secretário-executivo 
por usar um avião da FAB 
para ir de Davos, onde 
participou do Fórum Eco-
nômico Mundial, para Nova 

A agenda de reformas segue com a reforma tributária como tema prioritário para 2020.

Além delas, o Sena-
do tem como tarefa 
discutir o Plano Mais 

Brasil, que reúne propostas 
apresentadas pelo governo 
para descentralizar o contro-
le do dinheiro e racionalizar 
gastos.

Após a aprovação da refor-
ma da Previdência, em 2019, 
a agenda de reformas segue 
com a reforma tributária 
como tema prioritário para 
2020. O tema, complexo, é 
discutido em várias propos-
tas que já estão em análise 
no Congresso. A construção 
de um texto de consenso que 
reúna todas essas propostas 
caberá a uma comissão mis-
ta, formada por deputados e 
senadores, cuja instalação é 
esperada já para fevereiro.

“A comissão é para conci-
liar um texto, harmonizar os 
que já foram estudados há 
anos e entregar ao Plenário 
uma proposta que seja pa-
latável na Câmara e no Se-
nado, para essa matéria ser 
aprovada no ano que vem”, 
disse o presidente do Sena-
do Davi Alcolumbre, após o 
final dos trabalhos de 2019. 

O Plenário do Senado 
deve retomar a análise da 
proposta que acaba com a 
perda automática de cida-
dania brasileira de quem 
obtém outra nacionalidade. 
Ela foi debatida ao longo de 
2019 e já pode ser votada 
em primeiro turno. A perda 
de nacionalidade ficará res-
trita a duas possibilidades: 
quando a naturalização 
for cancelada por decisão 
judicial; ou quando for 
feito um pedido expresso 
de perda de nacionalidade, 
desde que essa perda não 
leve o cidadão a se tornar 
apátrida.

A proposta passou por 
todas as cinco rodadas de 
discussão no ano passado, 
mas recebeu uma emenda 
do senador Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE) e 
precisou voltar para a CCJ. 
Com novo relatório favorável 
do senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), ela já pode 
ser votada pelo Plenário. 
A emenda deixou expresso 
no texto que a perda da 
nacionalidade será decla-
rada em virtude de fraude 
“relacionada ao processo de 
naturalização”, mesmo que a 
situação leve a pessoa a ficar 
apátrida (Ag.Senado).

A Rodovia Fernão Dias, entre São Paulo e Minas, é uma das 
concessões federais a empresas privadas.

A Comissão de Infraestru-
tura do Senado analisa um 
projeto que estabelece que 
os recursos obtidos com o 
pagamento da outorga de 
concessão nos setores de 
transporte da administra-
ção pública sejam prefe-
rencialmente aplicados na 
unidade da Federação em 
que se localiza o serviço ou-
torgado. O projeto aguarda 
designação do relator na 
comissão.

A proposta, do senador 
Jader Barbalho (MDB-PA), 
altera duas leis para que os 
recursos arrecadados em 
pagamento pela outorga da 
concessão nos setores ro-
doviário, ferroviário, hidro-
viário e aeroportuário, pela 
sua renovação e prorrogação 
sejam investidos onde se 
localiza a rodovia, a ferro-
via, o porto ou aeroporto 
concedido. 

As legislações alteradas 
são a Lei de Concessões 
e Permissões do Serviço 
Público e a lei que institui 
normas gerais para licitação 

Criação de 
rede integrada 
de pesquisas 
agropecuárias

O Senado deve estudar a 
criação de um amplo siste-
ma de informações sobre 
pesquisa agropecuária. Essa 
rede digital seria abastecida 
por universidades (públicas 
ou privadas), instituições 
públicas e empresas priva-
das de pesquisa agropecuá-
ria, além de organizações de 
trabalhadores rurais.

O projeto — batizado de 
Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação para a 
Agropecuária (SNPA) — es-
pera atualmente a escolha do 
relator na Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária. 
De lá, seguirá para decisão 
terminativa da Comissão de 
Ciência e Tecnologia. 

De acordo com os sena-
dores Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), Luis Carlos 
Heinze (PP-RS) e Soraya 
Thronicke (PSL-MS), au-
tores da proposta, a ideia 
é integrar a produção de 
instituições, processos e 
instrumentos necessários 
para inovar a agropecuária 
brasileira. 

Podem participar de for-
ma voluntária, colaborativa 
e cooperativa, instituições 
científicas, tecnológicas 
e de inovação, públicas e 
privadas, que desenvolvam 
pesquisa agropecuária. Os 
senadores ressaltam que 
caberá ao governo gerenciar 
o SNPA. Um dos atributos do 
sistema vai ser concentrar 
informações sobre inven-
ções patenteadas no Brasil e 
no mundo. Os parlamentares 
classificam o SNPA como 
“extremamente importante 
e estratégico para o desen-
volvimento do setor agrope-
cuário” (Ag.Senado).

Reforma tributária, Mais 
Brasil e Fundeb são desafios

Neste ano, o Senado estará à frente de temas decisivos para o país. Proposições sobre a reforma 
tributária, as parcerias público-privadas (PPPs), a continuidade do Fundeb e a possibilidade de prisão 
após segunda instância estão em análise na Casa

Senado em 2020
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O presidente e o relator do 
colegiado já foram definidos: 
o senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA) e o deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Entre os textos com mais 
força estão duas proposi-
ções: uma proposta apre-
sentada por Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) e outra apresen-

tada pelo deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP). Ambas 
propõem a substituição de 
vários tributos que incidem 
sobre bens e serviços por 
um só imposto sobre valor 
agregado. Também deve 
ser enviada ao Congresso, 
após o início dos trabalhos, 
a reforma administrativa. O 

formato não está fechado, 
mas as informações já forne-
cidas pelo governo indicam 
que pode haver mudança 
no regime dos servidores 
de algumas carreiras, que 
passariam a ser regidos pela 
CLT, e redução dos salários 
para futuros servidores (Ag.
Senado).

Bolsonaro cancela readmissão de 
Santini e transfere PPI
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Delhi, na Índia, onde se jun-
tou à comitiva presidencial, 
durante visita de Estado de 
Bolsonaro ao país.

A exoneração de Santini 
do cargo foi publicada na 
quarta-feira (29) no Diário 
Oficial da União (DOU). Na 
mesma edição, Bolsonaro 
nomeou o então assessor 
especial da Casa Civil, 

Fernando Moura, como 
secretário executivo inte-
rino, assumindo também 
como ministro substituto. 
Ainda ontem, em edição 
extra do DOU, Moura 
nomeou Santini para o 
cargo de assessor especial 
da Secretaria Especial de 
Relacionamento Externo 
da Casa Civil (ABr).

Recursos de outorga devem 
ser aplicados no local da concessão
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e contratação de parceria 
público-privada no âmbito 
da administração pública. 
Para Jader, a proposição 
tem como objetivo garantir 
que os valores obtidos com 
a outorga de concessões 
em determinado estado 
permaneçam preferencial-
mente no ente federado, 
beneficiando-o.

“Entendemos ser ver-
dadeira injustiça destinar 
esse dinheiro aos cofres 

federais como um valor 
livre de qualquer compro-
misso com o estado que, ao 
final, viabiliza o pagamen-
to. É a força da economia 
do estado que viabiliza 
haver rodovia, ferrovia 
ou aeroporto interessante 
para o particular disputar 
uma concessão”, avalia. 
Caso seja aprovado na 
CI, o projeto seguirá para 
análise na CCJ, em decisão 
terminativa (Ag.Senado).

Fim da perda de cidadania 
de quem obtém 

outra nacionalidade

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa
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“O mundo ideal seria a gente conseguir 
aprovar um imposto de valor agregado 
único, reunindo impostos sobre o 
consumo federais, estaduais e municipais. 
O mundo real, o mais factível, num 
primeiro momento, pode ser a unificação 
dos tributos do nível federal, o que já 
ajuda”. A avaliação das possibilidades da 
reforma tributária que tramita na Câmara 
e no Senado, é da advogada Ana Claudia 
Utumi, em entrevista ao jornal “Empresas 
e Negócios” (JEN). 

Luiz Henrique Romagnoli/JEN

Doutorada pela USP, é integrante de várias entidades na-
cionais e da Internacional Fiscal Association, com mais 
de 25 anos de experiência em tributação, ela é defensora 

da proposta de um imposto único sobre o consumo. 

“O Brasil é um caso único em que a tributação sobre consumo 
foi fatiada em três pedaços: o federal com PIS, COFINS e IPI; o 
estadual com o ICMS e o municipal, com o ISS”. E lamenta as 
previsões de dificuldade para unificar todos os tributos: “Ideal 
é que a se aproveitasse esta oportunidade pra fazer uma limpa 
nesta complexidade toda”.

“Não faltam exemplos de empresas que fazem o primeiro 
investimento no Brasil, mas no momento de expandir, vão para 
outros países”, afirma Utumi ao rebater os defensores de uma 
reforma com subsídios para os mais pobres: “Em lugar nenhum 
do mundo se faz justiça fiscal com imposto sobre consumo. Tri-
butar conforme a capacidade do sujeito é graduação do imposto 
de renda. É relativo à renda, não ao consumo”.

A advogada defende que não há como reduzir impostos neste 
momento, em que o país vai para 
o sétimo ano de déficit fiscal. 
Mas também não há espaço para 
aumentar a massa de impostos, 
“porque as pessoas e empresas 
estão no limite”.

JEN: Quais os pontos 
positivos do debate sobre 
reforma tributária no 
Congresso?

Gosto bastante da proposta da 
unificação de vários impostos em 
um, o imposto sobre valor agrega-
do, ou IBS - Imposto sobre Bens e 
Serviços- no projeto da Câmara. 
Porque joga vários tributos pra 
dentro de um único e aproxima 
o Brasil da legislação tributária 
de mais de 100 países. 

JEN:  Como resolver os conflitos de interesse da 
federação, estados e municípios, que já travaram 
outras reformas tributárias?

O projeto do IBS é simples porque joga toda a tributação para 
o estado onde ocorrer o consumo. Isso reduz a guerra fiscal. 
Porque quem vai cobrar o imposto não é o estado onde esteja 
localizado o produtor, mas o estado onde esteja o consumidor. 
É possível que São Paulo, o estado com maior número de 
consumidores, saia beneficiado. Mas São Paulo também vende 
para outros estados. 

Reforma tributária

Emaranhado de leis prejudica 
o ambiente dos negócios

IPI

COFINS

ICMS

PIS

ISS
IMPOSTO

SOBRE
BENS E

SERVIÇOS

Difícil dizer quem sai ganhando quem sai perdendo. Há uma 
premissa de que ninguém perca arrecadação. Para cada estado, 
cada município é garantido que receba pelo menos o que já 
recebe hoje.  Aí com maior desenvolvimento econômico a coisa 
pode ser balanceada. É um jogo de xadrez. Não é matemática 
fácil. De qualquer maneira ter um único imposto sobre valor 
agregado e não ter de ficar vendo a legislação de PIS, COFINS, 
IPI, 27 legislações de ICMS, praticamente 5.600 legislações de 
ISS, você tem um ganho muito forte.

JEN:  A reforma pode melhorar o ambiente dos 
negócios? 

Nós somos muito demandan-
tes de capital estrangeiro, então 
precisamos melhorar o ambien-
te para atrair o investimento 
estrangeiro de qualidade, de 
longo prazo. Não o investimento 
especulativo que a gente tinha 
mais fortemente até há algum 
tempo, pela taxa de juros que 
era uma das maiores do mundo. 
Então reduziu muito o investi-
mento especulativo e não está 
entrando o investimento novo.

JEN:  E os outros 
impostos não precisam 
ser mudados? Qual a 
importância deles no total?

Na atual matriz brasileira, a 
tributação sobre consumo sig-

nifica quase de 70% da carga total. Quando mexo no consumo, 
mexo no coração do sistema. Do ponto de vista de arrecadação 
é o mais relevante.

JEN:  Como enfrentar a sonegação?
É chocante dizer, mas a sonegação é socialmente aceitável no 

Brasil. Diariamente vemos gente dizendo que prefere ficar com o 
dinheiro a dar para os políticos corruptos. E na verdade a sonegação 
é tão danosa quanto a corrupção, porque uma limpa o dinheiro que 
entrou e outra não deixa o dinheiro entrar. De um jeito ou de outro 

você tem um estado quebrado.

Por aqui não faltam lojistas que 
tem várias empresas no Simples 
Nacional e ele já não deveria caber 
no simples. Porque uma loja é da 
tia com a avó, outra do cachorro 
com o papagaio... Como ele tem a 
sensação de que ninguém fiscaliza, 
a evasão fiscal acaba premiada 
pela falta de fiscalização mais pul-
verizada. Em vários países foram 
adotadas políticas de tolerância 
zero contra a sonegação.

JEN:  Na outra ponta 
as grandes empresas 
aproveitam as variações 
e brechas e acabam 
postergando ou se 
livrando de pagamentos. 
Como enfrentar?

Se a nossa legislação fosse 
mais simples com certeza 

teríamos menos brechas para as empresas. A legislação 
brasileira tem tanta exceção que dá margem a todo tipo 
de discussão. Além da exceção você tem a utilização de 
termos dúbios indefinidos em que cabe uma discussão. 
Trabalhar nestas nuances é o dia a dia das empresas em 
matéria tributária. 

Este ponto das empresas, especialmente multinacionais, 
que conseguem ter um tratamento mais benéfico do que 
os simples mortais é objeto de preocupação da própria 

OCDE, que tem desde 2013 capitaneado um projeto, 
“Base erosion and profit shifting” b(BEPS), basicamente 
“erosão da base de cálculo e transferência de lucro para 
outros países”.

O projeto estimula os países a verificarem nas suas legislações 
onde há  economias tributárias. Hoje há mais de 100 países 
engajados nestes projetos, entre eles o Brasil, revisitando as 
legislações. O OCDE entende que uma empresa que usa uma 
brecha na lei que o concorrente não estava enxergando, tem 
uma vantagem competitiva indevida porque a tributação deve 
ser neutra para todos.

JEN: Existem soluções locais para lidar com o 
problema? 

Eu defendo uma maior comunicação entre fisco e contribuinte 
para resolver questões de interpretação. Em vários países existe 
a prática do “ruling”. O contribuinte antes de implementar um 
procedimento discute com a Receita esta interpretação e assim 
evita briga administrativa e judicial. Ter uma dialética maior da 
empresa com o fisco ajudaria. Isso é positivo e muito pouco feito 
no Brasil. 

Aqui o mercado inteiro tem uma interpretação em deter-
minado sentido, que é adotado por uma empresa que chega 
ao Brasil, para,  depois de alguns anos, o Fisco, com uma in-
terpretação completamente diferente,  autuar. Ai a empresa 
tem que passar anos a fio discutindo se o tom de cinza é claro, 
escuro ou médio.

Foto: Cartilha Diap/Anafe/Reprodução

Ana Claudia Utumi durante evento de 10 Anos do 
Núcleo de Estudos Fiscais da Escola 

de Direito da FGV, em 2019.
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Existem em vigor no Brasil 63 tributos, 97 obrigações 
acessórias e mais de 3.790 normas tributárias, 

segundo o IBPT.
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São Paulo, sexta-feira, 31 de janeiro de 20206




