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Aproximar academia do setor produtivo 

@Com o objetivo de incentivar o diálogo entre academia e 
setor produtivo, será realizado em 13 e 14 de fevereiro o 

1° Workshop Matemática e Indústria. O evento, que ocorrerá 
no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Rio 
de Janeiro, é voltado para pesquisadores, estudantes de gra-
duação e pós-graduação nas áreas de matemática, estatística, 
computação, além de gestores e pesquisadores de empresas. 
As inscrições estão abertas até 20 de janeiro e podem ser fei-
tas pelo site do IMPA (http://beta.impa.br/Eventos/inscricao.
asp?evento=406&idioma=br). Estudantes de graduação e pós-
-graduação podem concorrer a auxílio financeiro. As bolsas são 
limitadas, no valor de R$ 200 para estudantes moradores na 
região urbana do Rio de Janeiro, e de R$ 600 para os demais. 
Os beneficiados deverão participar em todas as atividades do 
evento.      Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Melhor resultado de vendas
O Ford Ka Hatch registrou em 2019 o melhor resultado de 

vendas desde o lançamento da nova geração e consolidou sua 
posição como vice-líder do mercado brasileiro. As 104.339 uni-
dades emplacadas representam o maior volume do modelo desde 
a introdução da atual plataforma global, que mudou o padrão no 
segmento de carros de entrada. O veículo tem uma trajetória 
única dentro da indústria, que evoluiu com diferentes conceitos 
ao longo de suas três gerações e soma cerca de 1,25 milhão de 
unidades produzidas no Brasil, sendo 600 mil da atual plataforma 
global.    Leia a coluna completa na página 3

Realidade em países 
como China e Aus-
trália, o pagamento 

instantâneo promete chegar 
em breve. Responsável pela 
implementação da modalida-
de no país, o Banco Central 
(BC) está atuando desde de 
2018 nos estudos e na defini-
ção das regras para implemen-
tação, que está prevista para 
novembro próximo.  

O pagamento instantâneo 
vai permitir a transferência 
de valores em tempo real, 
seja entre pessoas físicas, 
para empresas ou até mesmo 
para órgãos públicos. Dessa 
forma, não será necessário 
aguardar para que o valor seja 
disponibilizado efetivamente 
para o recebedor. Além de 
ser instantânea, a modalidade 
tem a vantagem de ser dispo-
nível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 

Ou seja, o beneficiário terá 
acesso ao valor imediata-
mente mesmo em casos de 

Pagamento 
instantâneo está 
chegando ao Brasil

pagamentos ou transferência 
nos fins de semana, feriados 
e fora do horário bancário, ao 
contrário do que acontece com 
os TEDs e DOCs, por exemplo. 
A transação vai funcionar de 
forma rápida e simples. Para 
utilizar a modalidade, o usuário 
deverá ter uma conta com pres-
tador de serviço de pagamento, 
seja um intermediador ou uma 
instituição de pagamento (IP), 
como a Gerencianet.  

O pagamento poderá ser feito 
de diversas maneiras: por meio 
da inserção manual dos dados 
do recebedor, como acontece 
hoje com as transferências 
bancárias; pela inserção de uma 
chave de endereçamento, que 
pode ser o e-mail, número de 
celular ou documento (CPF/
CNPJ); pela geração de um QR 
Code do Recebedor ou ainda 
por um QR Code que identifi-
que o pagador, tudo de forma 
online e simplificada. 

Além da agilidade e disponi-
bilidade, o pagamento instan-

tâneo terá uma estrutura mais 
flexível e simples, permitindo a 
abertura do mercado para um 
maior número de prestadores 
de serviço. Desta forma, a 
modalidade será mais acessível 
também para os usuários.

De acordo com o diretor 
de negócios da Gerencianet, 
Leôncio Nogueira, a proposta 

do BC é aumentar a eficiência e 
a competitividade do mercado 
de pagamentos. 

A empresa está, desde o início 
dos estudos, auxiliando o órgão 
no trabalho de definição das 
regras de funcionamento da 
modalidade no país. "O BC busca 
criar um instrumento que seja 
benéfico para todos. Nós, da Ge-
rencianet, estamos participando 
da construção desse arranjo e 
acreditamos que ele será positivo 
para o mercado e também para 
a população", explica.    

A economia também deve 
ser outro ponto positivo da 

modalidade. A abertura do mer-
cado irá permitir a eliminação 
do uso de intermediadores no 
processo de pagamento, o que 
possibilitará a diminuição dos 
custos. Dessa forma, a transa-
ção sairá mais em conta tanto 
para quem paga como para 
quem recebe. Outro benefício 
é a segurança. 

Além de reduzir a neces-
sidade das pessoas andarem 
com dinheiro vivo e diminuir 
o risco de roubo ou perda 
de dinheiro, a modalidade 
será gerida pelo Bacen, por-
tanto, oferece a segurança 

O pagamento instantâneo irá facilitar a realização de pagamentos 
com mais agilidade e economia.

necessária para pagadores e 
recebedores. Para Nogueira, 
o pagamento instantâneo, 
juntamente com outras mo-
dalidades, como o boleto, 
irá facilitar a realização de 
pagamentos com mais agili-
dade e economia. 

"O novo recurso irá permitir 
trabalharmos em soluções 
ainda mais inovadoras para 
todo o mercado. Será pos-
sível criar novos formatos e 
possibilidades de pagamen-
tos, sempre pensando na 
eficiência e economia", afirma 
(PRNewswire).

Valendo!
Por Luiz Felipe Pateo

Empreendedorismo
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MUDAR DE REGIME TRIBUTÁRIO
Empresa Lucro Real, pode mudar para Lucro Presumido a qualquer 
momento, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PELA NOVA LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA PODE SER ABERTA 
EMPRESA INDIVIDUAL LIMITADA SEM CAPITAL MÍNIMO, 
COMO PROCEDER?

O entendimento é com base no artigo 7ª da Lei 13.874/2019, e não 
precisa de capital mínimo.

SALÁRIO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
No pagamento de salário de mão de obra de temporária deve ser 
seguido igual a CLT? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS
Qual o procedimento para emissão de nota fiscal de transferência 
de mercadoria e ativo imobilizado de empresa incorporada para 
incorporadora. Não haverá circulação física das mercadorias, será 
necessária a emissão de NF? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REALIZAR EXPORTAÇÃO INDIRETA
Empresa optante do simples nacional realizará exportação indireta, 
entretanto no objeto social não consta exportação, terá que efetuar 
a operação por meio de comercial exportadora, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIREITO DE RECEBER O BENEFÍCIO
Funcionário afastado por motivo de doença, tem direito de receber o 
vale alimentação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA
Empresa do simples nacional que prestou serviço de reforma de um 
prédio fica sujeita a retenção do INSS?  Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O pagamento 
instantâneo 

vai permitir a 
transferência de 
valores em tempo 
real, seja entre 
pessoas físicas, para 
empresas ou até 
mesmo para órgãos 
públicos. Dessa 
forma, não será 
necessário aguardar 
para que o valor 
seja disponibilizado 
efetivamente para o 
recebedor.

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (15), que está 
discutindo a possibilidade de 
revogação de norma da ANP 
que proíbe a venda direta de 
combustíveis aos postos. Ele 
defendeu novamente que 
seja autorizada a venda dire-
ta de etanol das usinas para 
os postos de combustíveis e 
também de outros derivados 
do petróleo. Segundo ele, 
isso poderia reduzir em cer-
ca de 20 centavos o valor do 
litro do combustível.

“Não é apenas a venda 
direta de etanol para o 
posto de combustível, é de 
outros derivados também. 
Nós importamos óleo diesel, 
gasolina, por que não do 
porto ir diretamente para o 
posto de gasolina? Por que 

Revogação da norma que proíbe venda 
direta de combustível

tem que viajar centenas de 
quilômetros?”, questionou. 
Atualmente, a norma da 
ANP estabelece que todo 
combustível deve passar 
por empresa distribuidora 
antes de chegar às bombas 
dos postos.

Bolsonaro está em contato 
com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para tratar da 
revogação dessas normas. 
Ao falar sobre o trabalho 
das agências reguladoras, 
o presidente destacou que 
elas “são importantes, au-
tônomas, mas não são so-
beranas”. Um projeto  que 
libera a venda direta está 
tramitando na Câmara e já 
foi aprovado pela Comissão 
de Minas e Energia no fim 
de 2019.

Produção agropecuária 
O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) encerrou 

2019 com R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do obtido no ano 
anterior. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor 
é recorde para a série histórica, iniciada em 1989, superan-
do o VBP de 2017, de R$ 627,1 bilhões. No ano passado, as 
lavouras geraram um valor de R$ 411,1 bilhões e a pecuária, 
R$ 219,8 bilhões (ABr).

Petrobras vende ativos
A Petrobras concluiu a venda de sua participação societária na 

Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&GBV), empresa que produzia petró-
leo na Nigéria, na costa oeste africana. A estatal brasileira detinha 
50% da empresa, em uma joint venture com a BTG Pactual E&P 
B.V, e vendeu sua participação para a canadense Africa Oil Corp. 
Com isso, a Petrobras encerra suas atividades na África (ABr). 

EUA e China 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-

-primeiro-ministro da China, Liu He, assinaram ontem (15), 
em Washington, a primeira fase do acordo comercial entre 
os dois países. Em uma longa cerimônia na Casa Branca, 
Trump disse que o pacto é ‘histórico’ e ‘corrige erros do 
passado’ (ANSA).
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Norma da ANP estabelece que todo combustível deve passar por  
distribuidora antes de chegar às bombas.

Divulgação

Distribuição de panfletos
O prefeito de São Paulo, Bruno 

Covas, publicou decreto proibindo 
a distribuição de panfletos publicitá-
rios na cidade. O texto regulamenta 
uma lei de 2007, elaborada pelo 
Executivo municipal, sob a gestão 
do então prefeito Gilberto Kassab. A 
interdição está prevista em um artigo 
da Lei 14.517, que estabelece as 
normas sobre o Programa Municipal 
de Parcerias Público-Privadas. Em 
caso de descumprimento, a lei esti-
pula multa de R$ 5 mil, e a punição 
é dobrada em caso de reincidência. 

Divulgação/Gerencianet




