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D - Aérea mais Pontual
O Grupo LATAM Airlines obteve o primeiro lugar em pontualidade na 
categoria “Global Airlines Network”, segundo o relatório anual On-Time 
Performance (OTP) elaborado pela Cirium, um das mais reconhecidas 
consultorias especializadas em análise de dados de viagem. O estudo, 
realizado mundialmente e de forma consecutiva nos últimos 11 anos, 
coleta informações de mais de 600 fontes, analisa mais de 100 mil voos 
diários e cobre a grande maioria dos aeroportos e companhias aéreas. 
Nesta edição, o Grupo LATAM Airlines alcançou 86,7% de pontualidade 
em toda a sua rede, formada por 145 destinos em 26 países.

E - Hidrelétrica e Solar 
A partir da instalação de um sistema de geração de energia solar fotovol-
taica no entorno e no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itumbiara, no 
rio Paranaíba, Furnas Centrais Elétricas vai estudar como este tipo de 
unidade pode ampliar o tipo de energia produzida. O projeto de pesquisa 
e desenvolvimento de Furnas vai trabalhar também com o armazena-
mento de energias sazonais e intermitentes em sistemas de hidrogênio 
e eletroquímico. O projeto básico já foi iniciado e deve ser concluído 
em 32 meses. Prevê investimentos de R$ 44,6 milhões e é resultado de 
parceria com a empresa Base-Energia Sustentável, associada à Unesp, 
à Unicamp, ao Senai-GO, à Universidade de Bradenburgo (Alemanha) 
e à PV Solar. 

F - Vulnerabilidade Social
O MEC investiu mais de R$ 300 milhões ao longo de 2019 para garantir 
que estudantes do ensino básico de escolas públicas ou mantidas por 
entidades sem fins lucrativos, desfrutassem de uma melhor estrutura 
escolar. O montante foi repassado diretamente às escolas urbanas e 
rurais por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, que atende à 
demanda de instituições que enfrentam dificuldades com o abastecimento 
de água e de acessibilidade. Cerca de R$ 32 milhões foram liberados 
para atender 1.206 escolas com problemas no abastecimento de água. 

A - Pagador de Impostos
Com o mote “Na Austrália já é ano novo. No Brasil ainda faltam 153 
dias”, a Associação Comercial de São Paulo lançou a campanha “Novo 
Ano Novo”. A ação quer conscientizar os brasileiros ao mostrar que 
durante 153 dias do ano são trabalhados para pagar impostos e que 
apenas a partir do dia 2 de junho que o ano começa. Com um milhão 
de assinaturas, a entidade levará ao Congresso um projeto de Iniciativa 
Popular para oficializar o dia 2 de junho como ‘feriado nacional’, assim 
como o dia 1 de janeiro. Há uma petição on-line disponível em: (https://
novoanonovo.org/).

B - Segmento de Beleza  
Natura &Co anuncia que está concluindo a aquisição da Avon Products, 
Inc. e designar a nova equipe de liderança sênior para impulsionar a 
próxima fase de crescimento da empresa. A transação histórica cria a 
quarta maior empresa do mundo focada em produtos de beleza. Esse 
é um passo importante na construção de um grupo orientado por pro-
pósitos, comprometido com uma forma diferente de fazer negócios. A 
Natura &Co, que tem ações negociadas na B3, também espera começar 
ser negociada por meio de ADRs na NYSE (sob o código NTCO) nesta 
segunda-feira (6). 

C - Filmes mais Vendidos 
O ano de 2019 foi bom para a venda online nas plataformas da Ingresso.
com, que contou com grandes estreias entre os filmes mais procurados. 
Em pesquisa realizada no fim de 2018, os fãs de cinema elegeram “Vinga-
dores – Ultimato”, “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, “Capitã Marvel” 
e “Toy Story 4” como os mais aguardados do ano e essa expectativa se 
confirmou nas bilheterias, todos ficaram entre os 10 mais vendidos na 
Ingresso.com. “Vingadores – Ultimato” ultrapassou todas as previsões 
e se tornou o maior sucesso do ano. “O Rei Leão” ocupou a segunda 
posição seguido por “Coringa”, que foi a grande surpresa de 2019. 

G - Índice Bovespa 
As ações da TOTVS, líder brasileira no desenvolvimento de software de 
gestão, passam a integrar a carteira do Índice Bovespa (Ibovespa), consi-
derado o mais importante indicador de desempenho das ações negociadas 
na bolsa brasileira, a B3, e reúne as empresas mais importantes do mercado 
de capitais brasileiro. Fazer parte do índice reflete o resultado da estratégia 
de negócios da companhia, intensificada desde o final de 2018, período em 
que os papéis da TOTVS registraram um crescimento de 125%: saíram de 
R$28,65, em janeiro de 2019, para R$64,55, em 30 de dezembro do mesmo ano. 

H - Recorde em Visitação 
Em 2019 o Parque das Aves chegou à impressionante marca de 936.673 
visitantes, superando o ano de 2018. O crescimento representa um aumento 
de mais de 12,8%. Esse é o terceiro ano consecutivo que o Parque tem 
recorde de visitação. Em novembro de 2019 o atrativo já havia superado 
o próprio recorde de 830 mil visitantes com mais de um mês de antece-
dência para o fim do ano. Para Jurema Fernandes, diretora administrativa 
do Parque das Aves, o recorde de visitação anual representa um marco 
importante para o desenvolvimento do turismo no Brasil. O Parque das 
Aves é o atrativo mais visitado de Foz do Iguaçu depois das Cataratas.

I - Fundo Imobiliário
A MRV, plataforma de soluções habitacionais, iniciou as negociações 
do Luggo Fundo de Investimento Imobiliário. Ricardo Paixão, diretor 
executivo de Finanças da MRV; executivos da Luggo e Inter DTVM esti-
veram presentes na B3 para formalizar o início das vendas das cotas do 
primeiro fundo imobiliário residencial do Brasil. Em meados de dezembro, 
o fundo obteve captação máxima, totalizando R$ 90 milhões. A Luggo 
é uma startup da MRV para a locação e gestão de ativos residenciais. O 
valor inicial da cota na abertura do pregão foi de R$ 100. 

J - Jovem Consultor 
A Gi Group Brasil seleciona candidatos graduados para o Programa 
Jovem Consultor 2020, da MV, líder nacional em soluções de sistemas 
de gestão para a saúde. A maior parte das vagas está concentrada em 
Belo Horizonte, seguida de Recife e São Paulo com oito vagas cada 
uma. Há ainda oportunidades em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Podem 
se candidatar os graduados em sistema da informação e outros cursos 
relacionados à área de TI, administração de empresa, contabilidade, 
enfermagem, farmácia, administração hospitalar e gestão em saúde. 
Interessados devem cadastrar o currículo até o próximo dia 10, no site: 
(www.programajovemconsultormv.com.br).
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Tecnologia e a LGPD: 
como manter seu 

negócio sempre seguro

Bilhões de pessoas 
estão conectadas à 
internet gerando 
dados de forma 
independente

Somado a esse universo, 
temos as empresas 
criando e coletando 

informações de diferentes 
fontes para operar seus 
negócios. Estamos na era 
do Data Driven e nenhuma 
empresa, seja ela pequena, 
média ou grande, pode dei-
xar de lado essa evolução. 
A informação se tornou o 
petróleo das organizações. 

Processos são digitaliza-
dos, dados e históricos são 
cruzados. 

Todas as empresas pas-
saram a ser gerenciadas 
por meio de seus dados e, 
portanto, a tecnologia, que 
é essencial para qualquer 
negócio se manter competi-
tivo, vira a protagonista das 
operações. Mas, e quando 
esse mar de informação 
começa a ser exposto a 
riscos? Ataques cibernéti-
cos bloqueiam os sistemas 
das empresas, roubam seus 
dados e, nessa seara, se 
perde receita, clientes e 
oportunidades de negócios. 

Somente no ano passado, 
segundo a Ponemon Ins-
titute, 67% das empresas 
pequenas e médias sofreram 
algum tipo de ataque virtual 
e, quando eles acontecem, 
dados pessoais de clientes 
são expostos. Somada à pre-
ocupação com o vazamento 
das informações, agora esse 
alerta se soma à preocupa-
ção com a entrada da nova 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que entrará 

em vigor em agosto de 2020. 
Com ela, virão autuações e 

multas que podem fragilizar 
por completo uma empresa. 
E quando apontamos para 
essa questão, vemos que 
há um grande problema no 
despreparo das empresas 
em relação à perda de da-
dos e falta de pessoas com 
conhecimento para criar 
barreiras de proteção contra 
os ataques. 

No que tange às pequenas 
e médias empresas, muitas 
vezes essas operações não 
têm um departamento 
estruturado de TI, com co-
nhecimento técnico e espe-
cializado para a implantação 
de planos de contenção e 
uma estratégia de proteção. 
Neste caso, e principalmen-
te agora com a entrada da 
LGPD, o caminho é buscar 
especialistas no mercado 
para a criação de um plano 
de proteção da TI. 

Esta preocupação tam-
bém pode beneficiar as 
empresas na operação, não 
apenas na redução de custos 
e perda financeira a partir 
de uma gestão de riscos. É 
possível melhorar a repu-
tação no mercado, ganhar 
produtividade e disponibi-
lidade dos sistemas, reduzir 
as vulnerabilidades e ainda 
alcançar uma redução mé-
dia de 70% dos incidentes 
relacionados à Tecnologia 
da Informação. 

Mais do que se prevenir, a 
atenção e o cuidado com sua 
TI pode apoiar na evolução 
de seu negócio. 

(*) - É CEO da Disoft, especializada 
em TI colaborativa e compartilhada, 

que disponibiliza a plataforma 
espanhola Openbravo, líder mundial 

em gestão corporativa Open Sourc 
(www.disoft.com.br).

Claudio Emanuel de Menezes (*)

O Ministério da Agricultura 
decidiu unificar critérios e 
parâmetros para fiscalização 
e controle de vinhos e de-
rivados da uva, nacionais e 
importados. O Diário Oficial 
da União publicou na quinta-
-feira (2) a Instrução Nor-
mativa. De acordo com nota 
do ministério, “o consumidor 
terá produtos com mais qua-
lidade e segurança à saúde”. 

A norma organiza a apli-
cação de medidas fiscais e 
também é boa para produ-

tores e importadores, pois 
aumenta “a previsibilidade 
dos processos de fiscalização 
e controle de importação, 
exportação e também da 
produção nacional”.

A nova instrução norma-
tiva atende “o rigor e as 
exigências semelhantes aos 
demais países com os quais 
o Brasil comercializa vinhos 
e bebidas” e “harmoniza o 
tratamento dado a importa-
ções nos pontos de ingresso 
no país” (ABr).

O Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCTIC) criou 
um projeto para organizar 
o monitoramento das mu-
danças climáticas e de seus 
efeitos no território nacio-
nal. A plataforma, batizada 
de ImpactaClima, vai reunir 
e consolidar informações 
produzidas sobre o assunto 
por diferentes instituições 
de pesquisa. Objetiva arti-
cular dados de instituições 
de pesquisa e integrar essas 
informações, para estabele-
cer um quadro mais amplo 
da evolução das mudanças 
climáticas no país.

Até março, dados so-
bre clima, temperatura, 
atividades econômicas e 
características da popula-
ção poderão ser acessados 
no portal do MCTIC. Será 
possível, por exemplo, 
visualizar informações por 
município, estado ou re-
gião, como de uma bacia 
hidrográfica, por exemplo. 
Inicialmente, ficarão dispo-
níveis informações sobre o 

Projeto ajuda na elaboração de políticas públicas que visem 
mitigar os efeitos do clima.

As cidades com melhor 
resultado são Brasí-
lia, São Paulo e Belo 

Horizonte .
O indicador calculado pelo 

IBRE/FGV, apontou que, 
em Brasília, o IPC-S variou 
0,82%, ficando 0,34 ponto 
percentual abaixo da taxa 
registrada na divulgação 
anterior. Com este resultado, 
o indicador acumula alta de 
3,21% no ano e 3,21% nos 
últimos 12 meses. 

Outra capital em queda 
foi São Paulo, onde o IPC-
-S, no mesmo período, 
variou 0,90%, ficando 0,27 
ponto percentual abaixo da 
taxa registrada na última 
divulgação .

A terceira capital que 
registrou desaceleração 
foi Belo Horizonte, onde o 

Brasília, Belo Horizonte e São Paulo tiveram melhor resultado.

BNDES financia 
construção de 12 
parques eólicos na 
Paraíba

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) anunciou a 
aprovação de financiamento 
no valor de R$ 1,3 bilhão para 
a empresa Neoenergia, con-
trolada pelo grupo espanhol 
Iberdrola. Os recursos do 
empréstimo, que corresponde 
a 80% do investimento total de 
R$ 1,6 bilhão, serão aplicados 
na construção de 12 parques 
eólicos e no sistema de trans-
missão associado, na Paraíba.

Os parques aumentarão em 
370,8 megawatts (MW) a ca-
pacidade instalada de geração 
de energia no Brasil. Segundo 
informou o BNDES, por meio 
de sua assessoria de imprensa, 
esse volume de megawatts 
é suficiente para abastecer 
cerca de 840 mil residências. 
O projeto envolve um total 
de 15 parques de geração de 
energia por meio de ventos.

Os parques eólicos configu-
ram Sociedades de Propósito 
Específico (SPE), que são 
controladas pela Força Eólica 
do Brasil S.A., empresa sob 
controle da Neoenergia. Nas 
fases de construção e operação 
deverão ser gerados 1,3 mil em-
pregos diretos e indiretos. Os 
parques ficarão situados nos 
municípios de Santa Luzia, São 
José do Sabugi, São Mamede e 
Areia de Baraúnas, com entra-
da em funcionamento prevista 
para 2022 (ABr).
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IPC-S recua em 3 de 7 capitais 
na última semana de dezembro
Três das sete capitais pesquisadas registraram queda nas taxas de variação na inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de 31 de dezembro de 2019, que registrou variação 
de 0,77% e ficou 0,09 ponto percentual (p.p) abaixo da taxa divulgada na apuração anterior, em 22 de 
dezembro de 2019

IPC-S de 31 de dezembro 
de 2019 variou 0,55%, fican-
do 0,09 ponto percentual 
abaixo da taxa registrada 
na última divulgação. As 

quatro capitais que apre-
sentaram alta no indicador 
foram Salvador, que saiu 
de 0,64% para 0,78%; Rio 
de Janeiro, onde subiu de 

0,98% para 0,99%; Recife 
com elevação de 0,39% para 
0,42%; e Porto Alegre cuja 
variação era 0,51% e passou 
para 0,53% (ABr).

Ministério cria projeto para 
monitorar mudança climática

semiárido brasileiro. O foco 
será em dados relacionados 
à segurança hídrica, energé-
tica e alimentar.

O projeto também vai 
subsidiar gestores públicos e 
contribuir para a elaboração 
de políticas públicas que 
visem mitigar causas e os 
efeitos indesejados. Segundo 
Márcio Rojas, coordenador 
de clima do ministério, o 
ImpactaClima permitirá a di-

ferentes tipos de gestores, 
prefeitos e integrantes do 
governo federal, empresá-
rios e a cidadãos, orientar 
decisões, com base nos 
dados consolidados.

“Isso orienta uma série de 
atividades, como medidas de 
segurança hídrica, investi-
mento em poços artesianos, 
captação da chuva. Para os 
produtores, permitirá avaliar 
irrigação” (ABr).

Unificadas normas para 
fiscalização de vinhos


