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Tecnologia para ajudar pequenos

@A Alelo acaba de fechar parceria com a MarketUP, 
software de gestão gratuito para PMEs. A ideia é 

transformar a gestão de todos os clientes, com uso de 
tecnologia simples e acessível, garantindo maior controle 
e maior competitividade para milhares de pequenos ne-
gócios de todo o país. A ferramenta conta com todas as 
funcionalidades para uma gestão eficiente no segmento de 
restaurantes, como Mesa e Comanda, emissão de Cupom 
Fiscal, Fluxo de Caixa, Controle de Estoque, além de dar 
acesso a um marketplace B2B (https://marketup.com/).   

  Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Transporte Coletivo
Pelo sétimo ano consecutivo, o chassi OF 1721 da Mercedes-
-Benz é o ônibus mais vendido do Brasil. No volume total de 
2019, foram 3.533 unidades emplacadas, um crescimento de 
cerca de 23% sobre as 2.875 comercializadas em 2018. As 
renovações e ampliações de frota puxaram suas vendas para 
o transporte coletivo urbano de grandes capitais, como em 
Curitiba e Rio. A preferência dos clientes deve-se a diferenciais 
reconhecidos no mercado, como alta performance, menor 
consumo de combustível do segmento, baixo custo operacio-
nal, ampla disponibilidade e confiabilidade no transporte de 
passageiros, alto valor de revenda e rede de concessionários 
dedicada, onde o cliente tem facilidade de encontrar peças 
de reposição.    Leia a coluna completa na página 3

A controladoria jurídica 
é um departamento 
que atua dando su-

porte ao setor técnico do 
departamento jurídico.

Faz o controle de diversas 
atividades e padroniza pro-
cedimentos que deverão ser 
cumpridos pela equipe na 
utilização do software inter-
no. Assume ainda o papel de 
departamento de qualidade, 
pois através de relatórios, 
apresentará resultados pe-
riódicos, fará avaliação se a 
divisão de processos entre os 
advogados responsáveis está 
equilibrada, se o resultado 
está atingindo, a qualidade 
projetada, dentre outros. 

A controladoria jurídica 
não representa a burocra-
tização das atividades, a 
sua finalidade é atuar no 
gerenciamento dos prazos, 
cumprimentos de deter-
minações legais e opera-
cionalização dos trabalhos 
administrativos. Para que a 
atuação do departamento de 
controladoria jurídica tenha 
êxito, será indispensável um 

A advocacia moderna 
e o papel do 
controller jurídico 

software de gestão que esteja 
de acordo com o projeto de-
terminado. 

O software permitirá acom-
panhar os prazos processuais, 
audiências, agendamento 
de compromissos e eventos 
por agenda virtual, sendo 
exibidos pelo sistema diaria-
mente, evitando eventuais 
perdas de datas. Também 
irá gerar relatórios precisos 
relacionados aos indicadores 
de produtividade, acompa-
nhamentos processuais de 
clientes e gestão financeira 
da empresa. Trata-se de setor 
indispensável para alcançar 
um nível elevado de qualida-
de, eficiência e excelência nos 
serviços prestados. 

O “controller jurídico” é um 
profissional que irá atuar em 
multitarefas, pois exercerá 
diversas atividades de gestão, 
interagindo com as equipes 
dos departamentos jurídicos, 
TI e financeiro. Atuará como o 
guardião do sistema de gestão 
(software). Terá a função de 
registrar prazos, gerir agen-
das, fiscalizar o cumprimento 

das determinações legais e 
monitorar atividades que 
serão desempenhadas pelo 
time de advogados. 

A este profissional também 
competirá o treinamento das 
equipes, realizará análise de 

desempenho e apresentará 
feedback dos profissionais. 
Deverá elaborar relatórios de 
resultados e apoio de decisões 
estratégicas. O profissional de 

controladoria deve manter-se 
atualizado com os avanços 
tecnológicos, para executar 
suas atividades com eficiên-
cia, gerir com competência o 
software, apoiar a equipe de 
advogados, de forma que estes 
possam se concentrar exclu-
sivamente na parte técnica. 

A vantagem que se destaca 
na instauração da controla-
doria jurídica é a eficiência e 
a produtividade. A lucrativi-
dade será consequente com 
o aumento da produtividade 
dos advogados nas áreas téc-
nicas. A diminuição de riscos 
internos com o gerenciamento 

das informações, controle ri-
goroso de prazos e audiências, 
alimentação e atualização do 
banco de dados, permitindo 
a identificação de riscos de 
aspectos operacionais, geren-
ciais e estratégicos. 

E a conquista que pode ser 
considerada uma das mais 
importantes será a fideliza-
ção de clientes, por ofertar 
segurança na prestação dos 
serviços contratados, garan-
tindo acesso facilitado às 
informações, a percepção do 
controle rigoroso dos prazos 
e audiências, gerando assim 
elevada credibilidade. 

O “controller jurídico” é um profissional que irá atuar em multitarefas.

A advocacia moderna vem 
sofrendo mudanças tecno-
lógicas, com uma grande 
necessidade de adaptação. 
A controladoria jurídica é o 
departamento da era digital, 
oferecendo suporte ao setor 
técnico, reduzindo custos 
por erros evitáveis, dando 
segurança e evidenciando 
uma estrutura organizada e 
moderna. 

(Fonte: Luzia Neves de Azevedo é 
advogada integrante do escritório 

Cerveira, Bloch, Goettems, 
Hansen e Longo Advogados 

Associados, na posição 
Controller Jurídico).

A importância 
do Planejamento 
Financeiro Empresarial

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 811 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-j

an
/2

0

QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2020

CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR
Empresa efetuou o pagamento a maior de INSS retido sobre NF de 
serviços de limpeza. Na DCTF-Web consta o valor do débito correto, 
assim como no REINF, apenas o DARF está a maior, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REALIZAR PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE 
FORMA MAIS BENÉFICA AOS FUNCIONÁRIOS, QUE ESTIVESSE EM 
DESACORDO AO ACT VIGENTE?  

Esclarecemos que horas extras devem ser pagas conforme determinado 
no art.59 da CLT ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 
devendo ser paga de forma igualitária a todos os empregados.

ESTABILIDADE DE EMPREGO
Funcionário que possui estabilidade de emprego, pode efetuar rescisão 
por acordo mútuo, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PRÊMIO
Empresa que paga prêmio, Gratificação ou Bonificação, não incorpora-
rão o salário com a lei da reforma trabalhista? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A EMPRESA DO 2º GRUPO QUE IRÁ ENTREGAR A DCTF-WEB ANUAL 
REFERENTE AO 13º SALÁRIO, DEVERÁ ENVIAR A SEFIP DECLARA-
TÓRIA PREVIDENCIÁRIA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas tendo em 
vista que o FGTS é ainda recolhido via SEFIP, preventivamente, 
até que a SEFIP seja extinta por completo, orientamos que envie 
a SEFIP declaratória do 13º salário.

EMPRESA SEM MOVIMENTO
Empresa sem movimento desde a sua abertura em 2018 está obrigada 
ao envio da EFD-REINF e eSocial, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O profissional 
de controladoria 

deve manter-se 
atualizado com os 
avanços tecnológicos 
para executar suas 
atividades com 
eficiência, gerir 
com competência o 
software e apoiar a 
equipe de advogados, 
de forma que estes 
possam se concentrar 
exclusivamente na 
parte técnica.

O governo aumentou a pro-
jeção para o crescimento da 
economia para 2019 e 2020. A 
estimativa do PIB de 2019 foi 
revisada de 0,90% para 1,12%. 
Para 2020, a previsão é que o 
PIB tenha expansão de 2,40%, 
ante a previsão de 2,32%. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, os indicadores de 
atividade têm apresentado re-
sultados acima da expectativa 
de mercado, especialmente nos 
setores de serviços, comércio 
e construção civil, o que expli-
ca as revisões para cima das 
projeções para o crescimento 
econômico. 

“No segundo semestre de 
2019, uma parcela fundamental 
da retomada do crescimento 
veio dos estímulos dados pela 
liberação de recursos do FGTS, 
que deve se estender ao longo 
do primeiro trimestre de 2020. 

Governo aumenta projeção de crescimento 
do PIB para 2,40% em 2020

Além disso, a criação do saque-
-aniversário tem o potencial 
de mudar as perspectivas nos 
mercados de trabalho e crédito, 
impulsionando a economia nos 

próximos anos”, diz o boletim.
O Ministério da Economia 

destaca ainda que há um cresci-
mento na criação de empregos 
formais, o que, historicamente, 

leva a uma aceleração na pre-
visão de crescimento do PIB. 
“O emprego formal tem apre-
sentado aceleração nos últimos 
meses, dando sinais de aque-
cimento da economia, o que é 
fundamental para a atividade, 
uma vez que a produtividade 
no setor formal é maior que a 
do setor informal”.

De acordo com a pasta, uma 
das fontes importantes para 
o aumento da atividade e da 
produtividade foi a expansão 
consistente do crédito livre 
às famílias e às empresas, que 
é alocado para investimentos 
com maior retorno. “A redu-
ção das taxas de juros deve 
começar a apresentar efeitos na 
atividade no primeiro semestre 
de 2020, especialmente a partir 
do segundo trimestre”, diz o 
boletim (ABr).

Vírus chinês misterioso
A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou ontem (14), 

um plano para preparar os hospitais de todo o mundo para um novo 
vírus que já contagiou dezenas de pessoas na China, provocando 
uma morte. O anúncio foi feito depois que uma pessoa fora da China 
foi diagnosticada com o mesmo vírus misterioso. Até agora, o novo 
vírus já provocou a morte de uma pessoa que registrou sintomas 
semelhantes aos de uma pneumonia (RTP/ABr). 

Exigência de visto
O acordo entre o Brasil e Catar, que acaba com a exigência de 

visto para portadores de passaportes dos dois países foi publicado 
no DOU de ontem (14). Com a medida, os cidadãos brasileiros 
e do Catar, com passaporte válido por um período mínimo de 
seis meses, podem visitar os dois países, sem necessidade de 
visto, para fins de turismo, trânsito ou negócios.

Transparência
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que tem determinado 

aos ministros que “fortaleçam a transparência em defesa do 
interesse público e combate à corrupção”. O presidente destacou 
que o governo publicou, em dados abertos, a remuneração dos 
servidores aposentados e os pagamentos aos pensionistas do 
Poder Executivo (ABr).

Gazeta do Povo

Blog IPOG
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Reajuste do mínimo
O secretário especial de 

Fazenda, Waldery Rodrigues, 
afirmou ontem (14) que o salá-
rio mínimo pode ser reajustado 
em mais R$ 6 e passar para R$ 
1.045, considerando a inflação 
medida pelo INPC, que fechou 
2019 com alta de 4,48%. Nesse 
caso, o impacto do reajuste no 
Orçamento da União para 2020 
será de R$ 2,13 bilhões.

Os indicadores de atividade têm apresentado resultados acima 
da expectativa de mercado.

Divulgação




