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ríodo, se comparado a 2018, que foi de R$ 666 milhões. O crescimento 
médio é de 12% ao mês, fazendo da companhia a maior da América 
Latina neste setor. Além disso, a empresa acaba de superar a marca 
de 1 Gigawatt em potência fornecida no Brasil, o que representa quase 
a capacidade instalada da Usina Hidrelétrica de Furnas. A companhia 
ainda deu início à sua internacionalização, abrindo operações no México, 
na China e na Itália, de onde começará a expansão no mercado Europe 
(www.sicessolar.com.br).

E - Moda e Negócio
O Mega Polo Moda, maior shopping de atacado da América Latina, 
acaba de lançar a Startup Fashion, uma plataforma inédita de mentoria 
para marcas, que reúne moda, tecnologia e negócios. O projeto objetiva 
expandir e inovar o mercado de moda atacadista  e investir em marcas 
novas e com propósitos inusitados aos que desejam se modernizar frente 
ao cenário nacional através do seu produto. Serão mais de 10 milhões 
de reais investidos ao longo da aceleração. As marcas escolhidas par-
ticiparão de mentorias e workshops de moda, vendas e branding, aém 
de imersão no setor atacadista, um ano de aluguel da loja no Shopping 
e consultorias financeiras e jurídicas. A inscrição é gratuita através do 
site (www.startupfashion.br.com).

F - Meia Maratona 
Aruba é famosa por promover diversos eventos esportivos ao longo do 
ano. E a programação de 2020 começa no dia 22 de março, com a 35º 
Meia Maratona Internacional de Aruba, evento que percorre a ilha longi-
tudinalmente, desde a cidade de San Nícolas até a capital Oranjestad. A 
largada será realizada em frente ao parque esportivo Joe Laveist, às 5h da 
manhã, e dará início a um percurso marcado por paisagens apaixonantes 
e pela brisa do mar.  Todos os participantes receberão uma camiseta 
oficial da maratona e medalha. Interessados podem se inscrever dire-
tamente no site: (https://registration.mylaps.com/Arubahalfmarathon). 

G - Mercado de Energia
O mercado livre de energia fechou o ano de 2019 com um volume de 
operações 6% superior ao de 2018 e atingiu o movimento de 134 bi-

A - Férias no Butantan
O Instituto Butantan realiza, neste mês de janeiro, mais uma edição do pro-
jeto Férias no Butantan. São oferecidas, para crianças e adultos, mais de 30 
atividades que estimulam o interesse por ciências. As atividades permitem 
desde a observação de fungos pelo microscópio até participar de uma es-
cavação arqueológica. Outra atração é o macacário, reinaugurado em 2019 
com 236 metros quadrados. O local abriga macacos-rhesus (Macaca mulata) 
criados em cativeiro. Ingresso único para todos os museus do Butantan custa 
R$ 6, sendo R$ 2,50 a meia-entrada. A entrada no parque e a visitação ao 
macacário são gratuitas (www.butantan.gov.br/temp/janeiro-no-butantan).

B - Energias Renováveis 
Inscrições abertas para o II Congresso de Energias Renováveis (ConER), que 
acontece de 19 a 22 de maio no Parque Tecnológico de Sorocaba. O objetivo 
é debater e divulgar as recentes pesquisas na área de Energia - biocombustí-
veis, biomassa, eólica, hídrica, nuclear, solar - além de geração e distribuição, 
resíduos e impactos, fontes alternativas, entre outros assuntos. O Congresso 
promove um encontro de profissionais, pesquisadores, centros de pesquisa, 
empresas e universidades para discutir o uso e a aplicação dos tipos de energias 
renováveis, bem como sua importância na sociedade, incentivando a pesquisa 
e o desenvolvimento científico. Inscrições no site (www.coner.com.br). 

C - Veículo 100% Elétrico
Depois de dois anos de pesquisas, testes com protótipos e muita criativida-
de, um grupo de engenheiros eletricistas e mecânicos de Curitiba criou o 
primeiro veículo 100% elétrico a ser fabricado em série no Brasil. Do tipo 
buggy também contou com o trabalho de designers, sendo especialmente 
projetado para atender a demanda turística. Batizado de Buggy Power, é 
equipado com baterias de íons de lítio de última geração e pode percor-
rer 100 km com menos de R$ 9,00, com autonomia acima de 200 km nas 
versões mais exclusivas. O buggy elétrico da eiON já tem preço final a 
partir de R$ 99 mil e disponibiliza informações em: (www.aaaeion.com). 

D - Potência de Furnas 
A Sices Solar encerra 2019 com um faturamento acima de R$ 1,5 bilhão, 
o que significa que a empresa mais que dobrou seu resultado nesse pe-

lhões de reais. Em 2018 foram 127 bilhões. Os dados são da Associação 
Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). O mercado 
livre já representa 30% de toda a energia elétrica consumida no Brasil 
e entregou aos seus consumidores, em média, uma economia de 34% 
sobre as suas contas de energia elétrica em 2019. Para a Abraceel os 
resultados de geração de energia, comercialização e economia poderiam 
ser muito maiores com a abertura total do mercado de energia no país. 
“Somos um dos últimos países do mundo a abrir totalmente o mercado 
de energia”, comenta o seu presidente Reginaldo Medeiros.

H - Recorde de Passageiros
A KLM, companhia aérea holandesa, transportou o recorde de 35,1 milhões 
de passageiros a bordo em 2019 - um aumento de 2,7% em comparação 
com 2018. Esse nível de crescimento gerou uma taxa de ocupação de 
passageiros de 89,4% para o ano como um todo, um aumento de 0,3% 
em relação ao ano anterior. O crescimento foi especialmente importante 
para os destinos operados na Europa, Ásia e nas Américas América 
do Norte, Central e do Sul. Entre o Brasil e a Holanda, a companhia 
transportou 535 mil passageiros entre as bases de Fortaleza, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Amsterdã -- um aumento de 5,3% em comparação 
com 2018. A taxa de ocupação, entre 2018 e 2019, se manteve estável 
acima dos 90%. 

I - Promessas do Réveillon 
Aquela listinha de promessas preparada na noite do Réveillon cai por 
terra. É esquecida em alguma gaveta da casa. Por que será que isso 
acontece? Quais os motivos de tanta postergação, procrastinação e falta 
de comprometimento para cumprir metas estabelecidas por si próprio? 
Essas e outras perguntas serão respondidas pelo psiquiatra especializado 
em medicina psicossomática e hipnose dinâmica, Leonard Verea durante 
a palestra: “Aprenda a cumprir as promessas de Ano Novo”, que acon-
tece na quinta-feura (23), às 20h, no Instituto Verea (Av. Lavandisca, 
741). Ingresso: R$ 50, que será doada para a organização internacional 
Médicos sem Fronteiras. Mais informações e inscrições: (11) 5051-2055.

J - Inteligência Artificial
O Colégio FECAP está lançando o primeiro curso de ensino médio téc-
nico em Inteligência Artificial do Brasil. Tem projeto pedagógico próprio 
e proporciona uma sólida base de programação de alto nível, modelo 
neural, machine learning, ampliando os conhecimentos fundamentais 
para Big Data e sistema de reconhecimento de voz. O novo curso visa 
apresentar a capacidade das máquinas de pensar como seres humanos: 
aprender, perceber e decidir quais caminhos seguir, de forma racional 
diante de determinadas situações. As matrículas já estão abertas para 
o primeiro semestre de 2020, pelo site (www.fecap.br).

É preciso 
desmistificar a mídia 
programática mobile

O mobile já é a maior 
mídia em publicidade 
no mercado 
americano e não 
demora muito para se 
consolidar no Brasil  

Sete em cada dez bra-
sileiros já acessam a 
internet pelos smar-

tphones e tablets, o que 
torna a tecnologia pro-
gramática uma aposta ne-
cessária para os próximos 
anos. Trata-se, sem dúvida, 
de um modelo inovador de 
negócio, que traz diferentes 
desafios. E o primeiro deles 
é desmistificar seu uso para 
esclarecer todas as oportu-
nidades que se abrem para 
os mais diversos elos de 
diferentes indústrias.

O Brasil hoje é o sétimo 
mercado do mundo em 
mídia programática e mo-
vimenta mais de US$ 18 
bilhões nessas plataformas. 
Estima-se, porém, que até 
2023, mais de 50% dos or-
çamentos em publicidade 
devam ser alocados para o 
ambiente online, sendo a 
maior fatia desses investi-
mentos - quase 70% - em 
mobile.

Na prática, a tecnologia 
programática, ao gerar da-
dos, permite aos profissio-
nais do marketing entender 
o perfil dos consumidores 
para então definir quem 
são os potenciais clientes. É 
essa segmentação inteligen-
te que fornece os subsídios 
para criação de mensagens 
personalizadas.

Assim, se direciona a 
melhor mensagem ao canal 
mais adequado e, ao con-
sumidor com maior chance 
de compra. Isso também 
garante a comprovação do 
retorno sobre o investimen-
to, permitindo mensurar os 
resultados finais de cada 
ação com precisão.

Mas impactar o público 

correto é algo obrigatório 
nas plataformas programáti-
cas.  Agora, é preciso desta-
car todo o seu potencial, que 
alcança outra dimensão: já é 
possível conhecer caracte-
rísticas sociodemográficas 
dos consumidores; a afini-
dade com os mais diversos 
assuntos; seus interesses e 
intenções de compra; seu 
comportamento e hábitos 
de navegação.

E isso tudo ainda é apenas 
o começo. A mídia pro-
gramática tende a evoluir 
ainda mais e se expandir 
para outros canais. Caso 
dos aplicativos. É certo que 
o celular é o principal mo-
tor de crescimento de uso 
global da internet, com 80% 
dos usuários tendo acesso 
por meio de seus disposi-
tivos móveis. No entanto, 
atualmente os aplicativos 
dominam o cenário móvel, 
acumulando 89% do con-
sumo dos usuários em seus 
smartphones e espera-se 
que esse número continue 
a crescer.

É importante destacar, 
portanto, que muito do cres-
cimento do mobile adverti-
sing está vindo dos apps. 
Por isso, numa era em que 
tudo se resume aos dados, 
a compra de mídia mobile 
é fortemente impulsionada 
por eles. Como tradicional-
mente o usuário gasta mais 
tempo em um aplicativo 
do que em um site, isso 
garante melhores métricas 
de visibilidade, interação e 
conversão. 

Isso é reforçado por um 
número menor de anúncios 
em aplicativos, o que signifi-
ca menos concorrência pela 
atenção do usuário. E mais 
chances de uma campanha 
bem-sucedida. 
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Expectativa de 
crescimento do setor de 

serviços é favorável
Em novembro, o volume de receitas do setor de 

serviços apresentou retração de 0,1%, na compa-
ração com outubro, mantendo-se praticamente 
estável, mas registrando o primeiro resultado 
negativo após duas altas expressivas. Nesse cená-

rio, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
manteve a projeção de crescimento dos serviços 
em 1,0%, em relação a 2018, o que representaria 
o primeiro avanço anual desde 2014 (+2,5%).

A entidade continua apostando em um 2020 
mais favorável para o setor e revisou de +1,9% 
para +2,0% sua previsão de crescimento para este 
ano. “A inflação bem controlada, com expectativa 
de variação abaixo do centro da meta ao longo de 
2020, deverá permitir a manutenção de taxas de 

juros próximas do piso histórico ao longo deste 
ano”, afirma o economista da CNC Fabio Bentes.

No acumulado de 2019, o setor de serviços re-
gistrou avanço de 0,9% entre janeiro e novembro, 
puxado, principalmente, pelo avanço do setor no 
Estado de São Paulo (+3,2%). Mais da metade 
(15) das unidades da Federação ainda registram 
perdas nos 11 primeiros meses do ano, com desta-
que para Rio de Janeiro (-1,2%), Paraná (-2,2%) 
e Rio Grande do Sul (-1,9%) - (Gecom/CNC).

Americanos entregaram carta à organização oficializando apoio. 

Os americanos entrega-
ram uma carta à orga-
nização oficializando 

que o Brasil seja a próxima 
nação a iniciar o processo de 
adesão à entidade. 

“Nossa decisão de priori-
zar a candidatura do Brasil, 
agora, como próximo país a 
iniciar o processo é uma evo-
lução natural do nosso com-
promisso, como reafirmado 
pelo secretário de Estado e 
pelo presidente Trump em 
outubro de 2019”, explicou 
a embaixada. 

Na prática, o ato norte-
-americano significa que 
Washington apoia que o 
Brasil ocupe a vaga que 
era da Argentina na fila de 
postulantes. Segundo a sede 

Primeira etapa do Cadastro Positivo atinge 
120 milhões de consumidores.

Instituições financeiras, comerciantes 
e demais empresas que trabalham com 
concessão de crédito já podem consultar as 
informações do Cadastro Positivo do SPC 
Brasil. É um banco de dados que reúne o 
histórico de pagamento dos consumidores 
e tem como finalidade subsidiar a análise 
dos clientes. 

Seus principais efeitos serão diminuir 
a assimetria de informações e dar mais 
segurança para o empresário que con-
cede crédito e proporcionar uma análise 
individualizada para os consumidores, 
abrindo a possibilidade de juros menores 
e condições diferenciadas de acordo com 
o perfil de risco. Neste primeiro momento, 
o mercado poderá consultar cinco tipos 
de informações na base de dados do SPC 
Brasil:
 - Score de crédito do consumidor (pon-

tuação utilizada pelas empresas para 
avaliar a probabilidade de pagamento);

 - Indice de pontualidade de pagamento 
(percentual de contas quitadas ou 
vencidas);

 - Indice de comportamento de gastos 
(principais gastos categorizados por 
tipo de crédito, como cartão, em-

Começou a 
funcionar o site 
para restituição 
do Dpvat 

De acordo com a segu-
radora Líder, mais de 1,9 
milhão de veículos em todo 
o Brasil estão aptos a receber 
o pagamento da restituição. 
A maioria dos veículos se 
concentra no estado de São 
Paulo, onde mais de 900 mil 
devem receber de volta o que 
foi pago a mais.

Em seguida, aparecem Mi-
nas Gerais, com mais de 300 
mil veículos, e o Rio Grande 
do Sul, com mais de 200 mil 
veículos. As menores frotas 
estão em Roraima, com  mais 
de 2 mil, e Acre, com mais 
de 3 mil veículos.

A restituição foi anunciada 
na semana passada pela se-
guradora, responsável pela 
gestão do seguro, após o 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, ter voltado atrás 
e acolhido pedido do governo 
para extinguir sua própria 
liminar, reduzindo os valores 
do seguro obrigatório Dpvat. 
O site é (https://restituicao.
dpvatsegurodotransito.com.
br/) (ABr).
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EUA confirmam apoio à 
entrada do Brasil na OCDE
A embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que o país considera uma prioridade a entrada 
do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

lações Exteriores, Ernesto 
Araújo, publicou em sua con-
ta no Twitter que a decisão 
comprova a construção de 
uma “parceria sólida” com 
os EUA, “capaz de gerar 
resultados de curto, médio 
e longo prazo, em benefício 
da transformação do Brasil 
na grande nação que sempre 
quisemos ser”. 

“A declaração conjunta 
divulgada com o presidente 
Bolsonaro em março deixa 
muito claro que eu apoio 
que o Brasil inicie o proces-
so para se tornar membro 
pleno da OCDE. Os EUA 
apoiam essa declaração e 
apoiam Jair Bolsonaro”, 
escreveu Trump no Twitter, 
na época (ANSA).

diplomática, o “governo 
brasileiro está trabalhando 
para alinhar as suas políticas 
econômicas aos padrões da 
OCDE enquanto prioriza a 

adesão à organização para 
reforçar as suas reformas 
políticas”. 

Logo depois do anúncio, o 
ministro brasileiro das Re-

Empresários já podem consultar o 
Cadastro Positivo do SPC Brasil

préstimos, financiamentos, contas de 
consumo e outros);

 - Indice de consultas que o CPF do con-
sumidor tem por segmento de empresas 
(segmentos em que o consumidor mais 
tem buscado crédito).

Também haverá a possibilidade de a em-
presa credora acessar o histórico consolida-
do de compromissos financeiros assumidos 
pelo consumidor, como valores e datas de 
pagamento das faturas de cartão de crédito, 
crediário, financiamentos e empréstimos – 
desde que haja consentimento do próprio 
consumidor (AI/SPCBrasil).
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