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Palestra de inovações comportamentais

@Destinada a todos os profissionais, o objetivo da pa-
lestra sobre ‘inovações comportamentais’ é discutir 

sobre como a tecnologia impactará na vida das pessoas 
mais rápido do que o esperado. Promovido pela ABIMAQ, 
o evento ocorre no dia 04 de fevereiro. O palestrante, Mar-
celo Salvo, possui 30 anos de experiência com a atividade 
de vendas e é MBA em negociação. Além disso, também 
atua como especialista em liderança, capacitação, desen-
volvimento e gestão de pessoas. Foi autor do livro Atitude 
Profissional e coautor do livro Tenha Cicatrizes.    Leia 
a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Brazilian Biscuits
A International Sweets and Biscuits Fair, que acontece em 

Colônia, Alemanha, entre os dias 2 e 5 de fevereiro, chega 
a sua 50ª edição, o que a consolida como o principal evento 
de negócios para biscoitos, doces e aperitivos do mundo. 
Oito empresas brasileiras participantes do projeto setorial 
Brazilian Biscuits, Pasta and Industrialized Breads & Cakes, 
desenvolvido pela Abimapi em parceria com a Apex-Brasil 
participarão do evento e a expectativa é de gerar USD 1,5 
milhão em negócios. Bauducco, Cory, Dauper, Itamaraty, 
M. Dias Branco, Marilan, Romanato e Santa Edwiges farão 
parte do Pavilhão Brasil. A feira é a maior plataforma de 
promoção internacional das categorias de biscoitos, torra-
das, bolos e cereais.    Leia a coluna completa na página 3

2020: um ano 
para continuar 
se reinventando

Por Claudio Raupp

Negócios

   
Leia na página 3

O Índice de Confiança da 
Construção, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 2,1 pontos 
na passagem de dezembro 
de 2019 para janeiro. Essa 
foi a oitava alta consecutiva 
do indicador, que chegou 
a 94,2 pontos, maior pata-
mar desde maio de 2014 
(94,6 pontos). O Índice de 
Situação Atual, que mede a 
confiança dos empresários 
da construção no momento 
presente, avançou 1,7 ponto 
e chegou a 84,3 pontos. 

A maior contribuição para 
esse resultado veio do compo-
nente “carteira de contratos”. 
O Índice de Expectativas, que 
mede a confiança do empre-
sariado do setor em relação 
aos próximos meses, cresceu 

Confiança do empresário da construção 
atinge maior nível desde 2014

biliário residencial em 2019. 
Para ela, no entanto, ainda 
há um longo percurso para 
recuperar o patamar de 
atividade anterior à crise. A 
demanda, de acordo com a 
pesquisadora, é o principal 
limitador do setor (ABr).

A epidemia do novo coronavírus (2019-nCoV) já contaminou mais de 
4,5 mil pessoas e matou 106, de acordo com balanço divulgado ontem (28) 
pelas autoridades da China. Em apenas 24 horas, o país asiático contabilizou 
1,3 mil novos casos de contágio. O foco da epidemia é Wuhan, cidade de 
11 milhões de habitantes e capital da província de Hubei, no centro da 
China. A metrópole soma mais de 2,7 mil pessoas contaminadas.   

Epidemia de coronavírus

Quase 132 anos após a abolição da escravatura no Brasil, situações 
análogas ao trabalho escravo ainda são registradas. Somente o Minis-
tério Público do Trabalho tem hoje 1,7 mil procedimentos de inves-
tigação dessa prática e de aliciamento e tráfico de trabalhadores em 
andamento. Segundo dados do Radar da Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho, em 111 dos 267 estabelecimentos fiscalizados em 2019, 
houve a caracterização da existência dessa prática com 1.054 pessoas 
resgatadas em situações desse tipo..   

Trabalho escravo

A ilha de Okinawa consegue ser sinônimo de uma vida alegre e 
equilibrada. A pequena ilha no Sul do Japão intriga os pesquisadores 
da área de Saúde, pois a proporção de moradores que alcançam idade 
igual ou acima de 100 anos com boa disposição é de 24 para cada cem 
mil habitantes, média muito superior à do resto do mundo. Entre as 
descobertas para a ocorrência deste índice está o “propósito”. Ou, co-
locado de maneira mais simples, o motivo para levantar da cama todos 
os dias, o que os habitantes de Okinawa chamam de “Ikigai”.   

Ensinamentos

A principal alta veio da demanda prevista para os próximos três meses.
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O segmento financeiro e as 
perspectivas para as fintechs

Motoristas autônomos que diri-
gem para aplicativos de transporte 
como Uber, Cabify, 99 e afins po-
derão receber isenções tributárias 
de IPI, na aquisição de veículos, 
e de IOF, nas operações de finan-
ciamento. É o que determina o 
projeto que tramita na Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado.  A 
iniciativa, do ex-senador Siqueira 
Campos, aguarda designação de 
relator.

A proposta prevê também que 
os carros possam transitar em 
vias especiais destinadas ao táxi 
e usar vagas em estacionamentos 
públicos e privados. O projeto 
estabelece ainda que, para ter 
direito aos benefícios da lei, o 
motorista precisa comprovar a 
propriedade do veículo e estar 
devidamente cadastrado nas 
plataformas dos aplicativos há, 
no mínimo, dois anos.

Isenção tributária de 
taxista para motorista 

de aplicativo

Negócios

O ano de 2019 foi marcado 
por grandes investimentos 
que deram gás adicional para 
algumas fintechs veteranas 
em seu intenso processo de 
crescimento, como foi o caso 
do Nubank, Creditas e Neon. 
Também um intenso fluxo de 
investimento para iniciativas 
mais early stage, fazendo 
com que o ano fosse um 
dos melhores em termos de 
funding e quantidade de deals 
(negócios) no setor de todos os 
tempos.      Leia na página 6

Para o autor da matéria, a 
iniciativa é justa, já que garante 
os mesmos direitos aos que já 
têm os mesmos deveres. Ele 
esclarece que a Lei 13.640, de 
2018, criou importante marco 
regulatório sobre a exploração 
dos serviços de motoristas 
de plataforma, com a intenção 
de coibir o transporte ilegal de 
passageiros, garantindo maior 
segurança aos usuários.

Segundo ele, há que se consi-
derar o tempo que os motoristas 
autônomos de aplicativos prestam 
serviços idênticos aos prestados 
pelos taxistas, sem obter, en-
tretanto, os mesmos benefícios 
tributários — o que, na opinião 
do parlamentar, fere a isonomia. 
Após deliberação na CAS, a ma-
téria seguirá para a Comissão de 
Assuntos Econômicos, em decisão 
final (Ag.Senado). 
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Abimapi/Reprodução

Motoristas de Uber em manifesto na Esplanada dos Ministérios, 
em 2018, pela regulamentação da atividade.

Marcelo Camargo/ABr

Coronavírus no Brasil
O Ministério da Saúde confirmou 

ontem (28) o primeiro caso suspeito 
de coronavírus no país e elevou 
o nível de atenção para alerta de 
perigo iminente para a presença 
do vírus. De acordo com o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
uma estudante de 22 anos que esteve 
na China está internada, em Belo Ho-
rizonte, em observação. Aumentou 
a vigilância de portos e aeroportos. 
“O nosso foco principal nesta fase é 
a vigilância”, disse o ministro.

País ultrapassou a marca de 600 fintechs esse ano, uma posição 
que coloca o Brasil no topo da América Latina nesse quesito.

2,4 pontos e alcançou 104,2 
pontos, o maior valor desde 
setembro de 2012 (104,5 pon-
tos). Dos quesitos que com-
põem esse índice, a principal 
alta veio da demanda prevista 
para os próximos três meses.

Segundo a pesquisadora 

da FGV Ana Maria Castelo, 
o resultado de janeiro é 
um sinal do que deve ser 
a dinâmica predominante 
em 2020: um aumento do 
protagonismo da área de 
edificações, puxado pela 
melhora do mercado imo- News@TI AI/Abimaq
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