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Sistema de Satélite de Navegação Global  

@A HERE Technologies, que possui uma plataforma de dados e tecno-
logias de localização, anunciou a introdução do posicionamento do 

Sistema de Satélite de Navegação Global de Alta Definição (HD GNSS), 
uma solução baseada em nuvem que permite que dispositivos obtenham 
precisão de centímetros em todo o mundo. Os dispositivos e veículos 
dos grandes mercados estão sendo equipados com receptores GNSS de 
dupla frequência que, juntamente com o serviço HD GNSS, permitem 
um posicionamento de alta precisão. Essa capacidade era econômica e 
geograficamente proibitiva há menos de dois anos. Agora, o HD GNSS 
acelera a capacidade dos fabricantes de chipset, hardware e software de 
oferecer uma mudança radical no que pode ser entregue aos consumidores 
em novos produtos, recursos e experiências (http://360.here.com).    Leia mais na página 2

Negócios em Pauta

Compras Públicas
No próximo dia 16, é comemorado o ‘Dia do Licitante’ e para celebrar a 
data a Effecti, empresa de tecnologia para o setor, reune especialistas 
no assunto para trazer o que há de mais atual e relevante no universo 
das compras públicas na Semana do Licitante. O novo decreto do pregão 
eletrônico, Compras Públicas 4.0, boas práticas dos licitantes, o que espe-
rar para 2020, as mudanças nas leis, ferramentas de apoio aos licitantes 
e planejamento serão alguns do temas debatidos. Os licitantes fazem 
parte da transformação do Brasil. Serão mais de 5 horas de conteúdo 
gratuito online entre os  dias 13 e 17. As inscrições estão abertas no 
site (https://www.effecti.com.br/landing/semana-do-licitante/).    Leia mais na página 3

Effecti

Estudo realizado pela 
CI&T aponta que cinco 
entre dez empresários 

acreditam que computação 
em nuvem e Internet das Coi-
sas serão responsáveis pelo 
crescimento dos negócios 
neste ano 

A computação em nuvem 
e a Internet das Coisas (IoT) 
são consideradas as principais 
tecnologias que irão alavancar 
o crescimento dos negócios 
no Brasil. É o que mostrou 
o estudo Tendências para 
Transformar Sua Empresa 
em 2020, realizada pela CI&T, 
multinacional brasileira espe-
cializada em transformação 
digital, em parceria com a 
Opinion Box. De acordo com 
a pesquisa, 56,8% dos exe-
cutivos acreditam que cloud 
computing será uma das prin-
cipais tecnologias propulsoras 
para o crescimento de suas 
empresas, seguido de IoT 
(49,2%). 

O estudo, que ouviu mais de 
500 executivos brasileiros em 
níveis de liderança entre no-
vembro e dezembro, capturou 
o sentimento com relação às 
tecnologias e seus impactos 
nos rumos dos negócios e 
junto a seus clientes. Além de 

Principais tendências 
em transformação 
digital para este ano 

computação em nuvem e inter-
net das coisas, a aplicação de 
inteligência artificial (47,5%) 
e assistentes virtuais (41,1%) 
também foram menciona-
das com relação a inovações 
que serão inevitáveis para o 
crescimento das 
companhias. 

Quando ques-
tionados sobre 
quais tecnolo-
gias eles irão 
invest ir  com 
certeza para 
transformar o 
negócio, a com-
p u t a ç ã o  e m 
nuvem também 
foi a mais men-
cionada, com 
46,1% dos exe-
cutivos, seguido 
de inteligência 
artificial, com 45,6%. 

De acordo com Cesar Gon, 
CEO e cofundador da CI&T, o 
objetivo do estudo foi entender 
a forma como as lideranças 
enxergam a tecnologia para 
impactar os negócios de suas 
empresas, seus consumidores 
e o que têm de fazer para se 
transformar. “É preciso garan-
tir que a transformação digital 
não seja sobre uma atualização 

tecnológica, mas sobre a real 
compreensão do que precisa 
ser feito para atender seu 
consumidor da forma mais sur-
preendente possível.”, afirma. 

A pesquisa mostrou também 
que automação de processos 

é um fator im-
portante para a 
condução do ne-
gócio, e sete em 
cada dez execu-
tivos afirmaram 
que pretendem 
investir nessa 
frente em 2020. 
Nesse sentido, 
investir em uma 
área voltada inte-
gralmente para o 
desenvolvimento 
digital é o objeti-
vo de 56,2% dos 
executivos, que 

irão provavelmente ou com 
certeza investir na área nos 
próximos cinco anos.

Segurança de dados e 
LGPD 

A segurança de dados tam-
bém foi um dos pontos con-
siderados cruciais para os 
executivos brasileiros quando 
o assunto é o uso de tecnologia. 
Oito em cada dez consideram 

que a sua empresa se preocupa 
com a segurança de dados. 

Portanto, a entrada em vigor 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), prevista para 
agosto, terá impactos nos ne-
gócios na visão de 75,8% dos 
executivos. 

“Esse universo de informa-
ções estará circulando e se 
tornando disponível para po-
tencializar ofertas, descobrir 
oportunidades e inovar. São 
dados para encantar o consu-
midor, desenvolver novos pro-
dutos, evitar riscos, melhorar 
a execução das operações e 
gerar grandes impactos para os 

negócios”, afirma Erlon Faria 
Rachi, Data Science Manager 
da CI&T 

Experiência do cliente 
com a marca 

A experiência do cliente 
com a marca das empresas 
tem sido cada vez mais es-
tratégica na condução dos 
negócios para nove entre dez 
empresários, especialmente 
se tratarmos de presença e 
integração entre canais de 
interação Para 76% deles, as 
estratégias de omnichannel 
são essenciais para o sucesso 
do negócio em 2020. 

Esse universo de informações estará circulando e se tornando disponível para potencializar 
ofertas, descobrir oportunidades e inovar.

Dentre os diferenciais com-
petitivos que podem ser 
oferecidos pelas empresas 
para os consumidores na 
busca por uma melhor oferta 
de experiên cia, flexibilidade, 
personalização e facilidade de 
compra foram alguns dos itens 
mais mencionados. Quanto 
ao tipo de serviço oferecido, 
58,3% dos executivos acredi-
tam que a economia colabo-
rativa terá grande papel nos 
próximos anos para modificar 
os rumos dos negócios. 

Fonte e mais informações: 
(www.ciandt.com).

Assincronismo 
de ritmo

Por Alessandro Saade
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REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Empresa recebeu Certificado de Reabilitação Profissional de um 
funcionário que estava afastado pelo INSS, porém a empresa não tem 
condições de aceitar o funcionário na função mencionada, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÁBADO É CONSIDERADO DIA ÚTIL PARA PAGAMENTO SALARIAL?
Segundo a Instrução Normativa SRT nº 01/1989, que dispõe sobre o 
prazo para o pagamento do salário, na contagem dos dias será incluído 
o sábado, excluindo-se o domingo e feriado, inclusive o municipal. 
Isto posto, o sábado é contado como dia útil para pagamento salarial.

FALTAS EM HORAS
Quando o funcionário tem faltas em horas, essa quantidade pode ser 
somada durante o período aquisitivo para perda de férias, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Na transferência de funcionários para uma empresa do mesmo grupo, 
a data de admissão, período aquisitivo de férias, exames periódicos 
(ASO) devem permanecer os mesmos? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU FUNCIONÁRIO POR PRAZO DETERMINADO 
DE UM ANO, NO TÉRMINO FOI DEMITIDO. PASSADOS 15 DIAS SURGE 
NOVA NECESSIDADE, PODERÁ RECONTRATÁ-LO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que para nova contratação a prazo determinado a 
empresa deve aguardar no mínimo 6 meses, conforme art.452 da CLT.

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A REINF
Empresa do simples nacional, do lucro real e sem fins lucrativos, são obriga-
das a entregar a REINF? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FOLGA COMPENSATÓRIA
Funcionário que trabalha no domingo, terá direito a receber dobrado 
em horas extras ou folgar durante a semana, será somente um dia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Acidentes em rodovias
O número de acidentes nas rodo-

vias estaduais de acesso ao litoral 
paulista caiu 12,2% entre os dias 20 
de dezembro e 5 de janeiro. Cerca 
de 3,6 milhões de veículos passaram 
pelas rodovias de acesso ao litoral 
paulista, litorâneas e de acesso 
à região oeste. Isso representou 
crescimento de 6,3% em compara-
ção com o ano anterior, quando 3,3 
milhões de veículos seguiram viagem 
com destino ao litoral do estado.

É preciso 
garantir que 

a transformação 
digital não seja sobre 
uma atualização 
tecnológica, mas sobre 
a real compreensão 
do que precisa ser 
feito para atender seu 
consumidor da forma 
mais surpreendente 
possível.

ComputerWorld

Pesquisa divulgada ontem (8) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) aponta que hou-
ve um recuo de 2,1 pontos no 
índice de medo de desemprego, 
na comparação entre os trimes-
tres encerrados em setembro 
e dezembro de 2019. Com o 
recuo, em dezembro, o índice 
ficou em 56,1 pontos. Apesar 
da queda, permanece acima 
da média histórica de que é de 
50,1 pontos. A pesquisa ouviu 2 
mil pessoas em 127 municípios 
entre os dias 29 de novembro e 
2 de dezembro de 2019. 

De acordo com a CNI, o 
resultadotambém ficou acima 
do observado no mesmo mês 
de 2018, quando o índice foi 
de 55 pontos. Na variação ao 
longo do ano, o índice de medo 
de desemprego apresentou 
um aumento de 4,3 pontos no 

Medo de desemprego diminuiu em dezembro, afirma CNI
bém é maior entre as mulheres. 
A diferença em relação aos ho-
mens alcançou, em dezembro, o 
maior patamar desde março de 
2005. O levantamento mostra 
ainda que os brasileiros estão 
menos satisfeitos com a vida. 
Em dezembro, a pesquisa apu-
rou que o índice de satisfação 
com a vida caiu 0,7 ponto em 
relação a setembro e ficou em 
68,3 pontos no mês passado. 
Ainda assim, o índice se encon-
tra abaixo da média histórica, 
que é de 69,6 pontos.

Os brasileiros com maior 
renda familiar e maior nível de 
instrução apresentam maior 
satisfação com a vida. "Entre 
os com educação superior, o in-
dicador alcançou 70,5 pontos, 
muito acima dos 65,3 pontos 
registrados entre aqueles que 
têm até a quarta série do ensino 
fundamental", disse a CNI. 

Apesar do recuo, índice ainda é superior à média histórica.

 R
ov

en
a 

R
os

a/
A

B
r

primeiro semestre de 2019. No 
segundo semestre, o indicador 
se recuperou e acumulou uma 
alta de 3,2 pontos até o fim do 
ano.  "O medo do desemprego 

permanece mais elevado entre 
os brasileiros com renda fami-
liar de até um salário mínimo", 
disse a CNI.

O medo do desemprego tam-

Safra 2019/2020
A estimativa da safra 2019/2020 de grãos indica uma 

produção de 248 milhões de toneladas, com aumento de 
2,5% ou 6,1 milhões de toneladas na comparação com 
2018/19. Os números registram novo recorde da série 
histórica e foram divulgados ontem (8), pela Conab, em 
seu quarto levantamento (ABr).

Preço do petróleo
O valor do barril de petróleo ultrapassou, ontem (8), os 

US$ 65, um aumento de mais de 4%. A alta já é um reflexo 
da crise e do conflito entre iranianos e norte-americanos 
(RTP/ABr).

Mudanças climáticas
O ano de 2019 foi o segundo mais quente da história, de 

acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas da União 
Europeia. As temperaturas gerais em 2019 ficaram 0,6 graus 
Celsius (°C) mais quentes que a média de 1981 a 2010 e 
a temperatura da Terra, nos últimos cinco anos aumentou 
entre 1,1°C e 1,2°C ante o período pré-industrial (RTP/ABr).

AI/HERE Technologies


