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Startup "detetive" monitora a concorrência

@Ao apostar em inteligência artificial e machine learning 
para mapear e reunir dados, é possível transformá-los 

em inteligência corporativa, capaz de monitorar a concor-
rência. Esse processo é feito com o auxílio de startups como 
a Klooks (www.klooks.com.br) – plataforma de big data 
especializada em inteligência financeira corporativa. Em 
linhas gerais, a marca cria relatórios inteligentes a partir de 
demonstrativos financeiros de empresas de capital fecha-
do que estão disponíveis em fontes públicas na internet. 
“Com a nossa tecnologia baseada em inteligência artificial 
e machine learning, identificamos fontes relevantes para 
coleta de dados empresariais. Após a interação de robôs, 
os dados ainda são tratados por uma equipe especializada 
da Klooks, entregando informações com maior qualidade. 
Desenvolvemos um serviço que poucas empresas fazem 
hoje, com o objetivo de captar mais clientes e aumentar 
nosso mercado de atuação”, explica Alexandre Abu-Jamra, 
CEO e fundador da Klooks.    Leia a coluna completa na 
página 2

Negócios em Pauta

Menor Desvalorização 
O Chevrolet Onix (ano 2015) é o veículo com menor 

índice de desvalorização no varejo de seminovos no País. 
Segundo levantamento na plataforma Auto Avaliar, com 
base nas mais de 2 milhões de avaliações realizadas entre 
3,2 mil concessionárias e 30 mil lojistas multimarcas no País 
durante 2019, o valor de mercado do automóvel sofreu uma 
leve queda de menos de 1% de 2018 para 2019. O Nissan 
Versa (2014) e o HB20 (2016) aparecem logo abaixo na 
lista dos seminovos e usados que menos se desvalorizaram 
no período, com variação de preço de 0,7% e 1,1%. Mais 
informações em: (http://tabela.autoavaliar.com.br/).   

Leia a coluna completa na página 3

O áudio do último contato do he-
licóptero que levava o ex-jogador 
de basquete Kobe Bryant e a torre 
de controle de Los Angeles foi 
divulgado ontem (27). Antes da 
colisão, o piloto da aeronave foi 
avisado que estava voando muito 
baixo. Bryant e outras oito pesso-
as, incluindo sua filha Gianna, de 
13 anos, estavam no helicóptero 
Sikorsky S-76 que caiu na cidade 
de Calabasas, na Califórnia. A ae-
ronave atingiu o solo a 185 km/h e 
ninguém sobreviveu ao acidente.

O conteúdo do último contato 
do helicóptero de Kobe, que tinha 
o número de cauda N72EX, com 
a torre de controle foi divulgado 
pelo canal “VASAviation” e divul-
gado pela imprensa internacional. 
O áudio mostrou que o piloto, 
identificado como Ara Zobayan, 
recebeu uma notificação dos 
controladores que estava voando 
muito baixo antes do acidente. 
“Helicóptero N72EX, você ainda 
está em um nível baixo para seguir 
um voo neste momento”, disse o 
controlador.

Pouco tempo depois da mensa-

Áudio revela alerta sobre altitude 
de helicóptero de Kobe

gem, o helicóptero desapareceu 
do radar e a torre de controle 
perdeu completamente o contato 
com a aeronave. O piloto planejava 
pousar no aeroporto de Burbank, 
mas ficou circulando por volta de 
15 minutos esperando a liberação. 
Antes do acidente, o helicóptero 
estava voando a 1,5 mil pés (450 
metros) e o condutor da aeronave 
tentava subir o veículo a 2 mil pés.

As causas do acidente ainda 
estão sendo investigadas, porém, 
a polícia local informou que as 
condições climáticas na hora da 
queda não eram adequadas, pois 
tinha muita neblina na região. O 
helicóptero colidiu com o solo 
às 9h47 (horário local). Além de 
sua filha, Bryant estava viajando 
com o treinador de beisebol John 
Altobelli, sua esposa Keri e a filha 

Alyssa, além de uma treinadora 
da academia de jovens atletas de 
Kobe, Christina Mauser. As outras 
vítimas foram Sarah Chester e sua 
filha, Payton, também jogadora do 
time de basquete da academia do 
ex-jogador do Los Angeles Lakers.

Um morador de Calabasas, Matt 
Graham, em entrevista ao jornal 
“The People”, viu o helicóptero 
de Bryant viajar em uma baixa 
altitude. “Eu estava sentado no 
meu sofá quando o ouvi passar por 
cima do nosso teto. Pensei: ‘eles 
estão voando muito baixo hoje’. 
Deve ter ficado cerca de 90 metros 
acima do nosso teto, pela maneira 
como a casa estava tremendo. Eu 
não conseguia imaginar por que 
um helicóptero estava voando tão 
baixo”, explicou a testemunha.

Bryant morreu aos 41 anos de 
idade e era uma das maiores lendas 
do basquete mundial. O ex-atleta 
conquistou cinco títulos da NBA, 
18 All-Star Games, um prêmio de 
MVP e dois ouros olímpicos. O 
ex-atleta foi duas vezes cestinha 
da temporada e é o quarto maior 
cestinha da liga norte-americana 
de basquete (ANSA).

Trabalho Temporário
Profissionais têm conseguido uma recolocação por conta da se-

gurança jurídica que o Trabalho Temporário oferece às empresas, 
principalmente após a decisão do TST, que definiu que em contratos 
temporários não se aplica a estabilidade gestante - justamente por 
se tratar de contratação transitória, para necessidades específicas e 
pontuais.    

Gastos no exterior
Os gastos de brasileiros em viagem ao exterior chegaram a US$ 

17,593 bilhões no ano passado, 5,4% menos que o registrado em 
2018, que foram de US$ 18,266 bilhões. Os dados foram divulga-
dos ontem (24) pelo Banco Central (BC). Entre outros fatores, a 
cotação do dólar influencia as despesas de brasileiros no exterior. 
Em 2019, a moeda norte-americana terminou com alta de 3,5%  
em um ano de fortes turbulências no mercado de câmbio.   

Simples Nacional
As empresas que querem optar pela adesão ao Simples Nacional para 

2020 devem correr, pois tem até o dia 31 para realizar essa opção e, uma 
vez deferida, produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário 
da opção. “Se a pessoa fizer a opção e houver algum tipo de restrição 
terá que ajustar até o fim de janeiro. Porém, se deixar para a última 
hora, as ações para ajustes serão praticamente impossíveis”, explica 
Welinton Mota, diretor tributário das Confirp Consultoria Contábil.  

Contato de áudio foi o último entre a aeronave 
e a torre de controle. 
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Conheça as etapas para colocar 
um negócio de pé em 2020

Judiciário 
sob tiroteio

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

Se 2019 foi marcado pela 
alteração na aposentadoria dos 
brasileiros, a promessa para 2020 
é a mudança na cobrança de im-
postos. Senado e Câmara instalam 
em fevereiro uma comissão mista 
que terá a função de reunir em 
um só texto as principais matérias 
sobre o assunto no Congresso. 
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, já avisou que o Poder 
Executivo quer sugerir ajustes.

O Poder Legislativo analisa 
mais de 100 propostas para 
reformar o Sistema Tributário 
Nacional, mas o esforço recente 
gira em torno de duas matérias. 
A apresentada em abril pelo de-
putado Baleia Rossi (MDB-SP), 
aguarda parecer na comissão es-
pecial da Câmara. A  sugerida em 
julho pelo presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, está pronta para 
votação na CCJ da Casa.

Reforma tributária é 
prioridade deste ano no 

Congresso Nacional

Profissão Empreendedor

O empreendedorismo está 
batendo recorde no país em 
2019: mais de 2 milhões de 
empresas foram abertas de 
janeiro a agosto, segundo o 
Indicador de Nascimento de 
Empresas da Serasa Experian. 
Foi o número mais alto dos 
últimos dez anos. A via do 
negócio próprio tem sido uma 
opção de trabalho e de renda 
cada vez mais comum entre os 
brasileiros - 56% deles, aliás, 
desejam ser donos de uma 
empresa.    Leia na página 6

A principal convergência entre 
as duas propostas é a extinção 
de diversos tributos que inci-
dem sobre bens e serviços. Eles 
seriam substituídos por um só 
imposto sobre valor agregado. 
Extingue cinco tributos: três de 
competência da União (IPI, PIS 
e Cofins) e dois de estados e 
municípios (ICMS e ISS). Além 
desses, acaba com outros quatro 
impostos federais (IOF, salário-
-educação, Cide e Pasep).

A mudança traz algumas van-
tagens: simplicidade na cobrança 
(com o menor número possível 
de alíquotas e regimes especiais); 
incidência apenas sobre o con-
sumo; e uniformidade em todo o 
país. Mas as semelhanças entre 
as duas propostas param por aí, e 
o desafio da comissão mista será 
harmonizar as divergências, que 
não são poucas (Ag.Senado).
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Presiente de Senado Federal, Davi Alcolumbre.

Marcelo Camargo/ABr

Doações voluntárias
O Banco do Brasil aprovou plano 

de ação emergencial para colaborar 
com as populações dos estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais, diante 
da situação de calamidade que se ins-
talou nessas regiões após as últimas 
enchentes. Foram abertas contas 
para receber doações voluntárias: 
agência 1607-1, contas 70.000-2 
(FBB Enchentes ES) e 80.000-
7 (FBB Enchentes MG), CNPJ 
01.641.000/0001-33. O recurso será 
utilizado para necessidades urgentes 
das comunidades atingidas.

Até se consolidar, um novo negócio passa 
por várias etapas de amadurecimento.
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