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D - Oscar da Tecnologia
O mercado de tecnologia cresceu 9,8% no Brasil em 2018, nas áreas de har-
dware, software e serviços. Além de estar acima da média global - 6,7% - o 
crescimento já projeta o país entre os TOP 10, ocupando a nona colocação em 
um ranking encabeçado por potências mundiais como China e EUA. Reco-
nhecendo o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram 
no setor de tecnologia ao longo do ano, o Portal Canaltech realiza no próximo 
dia 27, a Cerimônia do Prêmio Canaltech 2019, no Cubo Itaú. A premiação 
também conta com a votação do público, com participação e acontece até 
esta segunda-feira (20), pelo site (https://premio.canaltech.com.br/2019/). 

E - Programa de Líderes 
A Fundação Estudar acaba de abrir o processo seletivo para um dos principais e 
mais disputados programa de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação, 
nas melhores universidades do Brasil e do mundo: o Líderes Estudar 2020. 
A Fundação Estudar cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes em 
mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre outros 
custos. O programa é voltado para pessoas com idades entre 16 e 34 anos, 
matriculados, em processo de aceitação ou cursando o ensino superior no 
Brasil ou no exterior. Mais informações e inscrições: (http://bit.ly/2L2MnyB). 

F - Bolsas para Vacinologia
Estão abertas as inscrições para o Curso Internacional de Vacinologia, que 
integra o programa europeu Leading International Vaccinology Education 
(LIVE) com bolsas para brasileiros. É um programa de dois anos voltado 
a estudantes interessados em estudos multidisciplinares em vacinologia. 
Os alunos farão cursos de formação em três países: Espanha, Bélgica 
e França. O processo de seleção inclui uma prova on-line e análise do 
currículo ou histórico escolar. Proficiência em inglês e conhecimentos 
na área serão avaliados através de TOEFL e por meio de uma entrevista 
via Skype. Mais informações em: (http://live.univ-lyon1.fr/).

G - Lagosta à Vontade
Toda sexta-feira, agora, dá para comer Lagosta Sapateira à vontade na 
Ceagesp. O prato é a novidade desta Edição de Verão do Festival do 

A - Cerâmica ou Gravura
Nos cursos livres do Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP é 
possível começar a conhecer melhor este universo. Há três cursos dis-
poníveis: o curso Desenho de Observação busca estimular a produção 
de desenhos utilizando diversas técnicas. Em Fundamentos da Cerâmica 
serão trabalhados os procedimentos de construção, modelagem, engobe 
e esmaltação das peças. As aulas de Gravura em Metal apresentarão os 
aspectos do processo, desde a gravação da chapa, passando pela prepa-
ração da tinta até a impressão final. Inscrições na ECA, na Av. Prof. Lúcio 
Martins Rodrigues, 443 – Bloco 5 – Cidade Universitária. Informações: 
tel. (11) 3091-4084 e pelo e-mail (rlanda@usp.br).

B - Melhor Desempenho 
O Banco Mercedes-Benz, líder em financiamento em todos os segmentos 
de atuação, registrou em 2019 os melhores números de toda sua história 
no Brasil. Com o desafio de superar seu próprio recorde de R$ 4,791 
bilhões em novos negócios feitos em 2014, a instituição alcançou R$ 
5,586 bilhões em 2019. Esse resultado representa um crescimento de 
46% em comparação com 2018. O principal destaque do período ficou por 
conta do desempenho de veículos comerciais, que alcançaram um total 
de R$ 4,853 bilhões e marcaram o maior volume de caminhões, ônibus 
e vans novos já financiados pelo Banco, representando um aumento de 
53% ante os R$ 3,179 bilhões no fechamento de 2018.

C - Cidades Inteligentes
A Planet Smart City está construindo a Smart City Laguna - primeira 
Cidade Inteligente Inclusiva do mundo, localizada no Ceará, além da Smart 
City Natal (Rio Grande do Norte), o Viva!Smart (São Paulo) e a Smart 
City Aquiraz (Ceará). Com sede em Londres, a empresa objetiva demo-
cratizar o acesso à habitação própria, oferecendo infraestrutura superior, 
planejamento urbano, sustentabilidade, programas de inovação social 
e soluções tecnológicas em seus empreendimentos, tudo isso apoiado 
pelo Planet App. Além de sua atuação no Brasil, a empresa trabalha em 
parceria com desenvolvedores em todo o mundo para revitalizar bairros 
e cidades já existentes, por meio da integração de soluções inteligentes. 
Saiba mais: (www.planetsmartcity.com).

Pescado e Frutos do Mar. Outro prato novo do evento, que vai até 1º de 
março, é o Chiclete de Camarão, servido exclusivamente aos sábados. Às 
quartas-feiras, tem Caranguejada. O prato especial de quinta são as Ostras 
Frescas. No domingo, Macarrão com Camarão, servido no interior de um 
quejo parmesão Grana Padano, encerra a semana gastronômica. Os Cama-
rões no Espeto e a Paella à  Marinera, são oferecidos todos os dias. Preço: 
R$ 89,90 por pessoa. Mais informações: (www.festivaisceagesp.com.br).

H - Ambientes Inteligentes 
Automatização residencial com baixo investimento, de forma rápida e segura é 
o tema do Workshop Criando Ambientes Inteligentes com a Orvibo, que ocorre 
na quinta-feira (23), das 8h45 às 18h, na Rua Frei Caneca, 558. A iniciativa 
visa democratizar a automatização por meio do acionamento de dispositivos 
inteligentes por comando de voz ou aplicativos. Além de facilitar a rotina das 
pessoas, as tecnologias ajudam a economizar energia. O workshop reune 
clientes, parceiros e integradores. Serão apresentados os lançamentos para 
este ano e também a linha completa de produtos disponíveis no mercado. 
Na oportunidade, os participantes poderão fazer configurações e diversos 
testes. Outras informações: (giszanella@hotmail.com), tel. (11) 94447-7888.

I - Estruturas Modulares
Economia, redução de resíduos e praticidade são apenas alguns dos fa-
tores que têm motivado a adoção de estruturas modulares na construção 
civil. Para atender à demanda crescente do mercado, a CMC Módulos 
Construtivos, empresa do Grupo Lafaete, oferece mais uma novidade: 
residências e estabelecimentos comerciais, de médio e alto padrão, 
pré-fabricados em aço galvanizado. A novidade possibilita a montagem 
da estrutura em apenas três dias. A estrutura já sai pronta da fábrica 
e é montada pela equipe no próprio local da edificação. Cada peça é 
produzida de acordo com as medidas definidas previamente no projeto 
arquitetônico, seguindo a demanda de cada cliente. Saiba mais: (www.
lafaetelocacao.com.br).

J - Gestão Empresarial
Uma empresa em expansão: essa é a forma como clientes, mercado e 
colaboradores percebem o Bling - startup que oferece sistema de gestão 
empresarial completa para a micro e pequena empresa. Atualmente a 
companhia está com 30 vagas abertas em Bento Gonçalves (RS) - com 
possibilidade de trabalho remoto, sendo 15 para tecnologia e as demais 
nas áreas de marketing, comercial, customer success, RH e conteúdo. 
Entre os diversos projetos em andamento, destaca-se a  ampliação das 
funcionalidades de integrações com o ecossistema de e-commerce e  a 
oferta de soluções financeiras embarcadas no ERP, e outros projetos 
internos relacionados a marketing. Outras informações: (www.bling.
com.br).

Simples Nacional: a grande 
“armadilha tributária”

Desconhecimento 
da questão leva o 
empresário a optar 
pelo regime com mais 
tributos

Todos os anos, já em 
janeiro, os empresá-
rios se deparam com 

a árdua missão de escolher 
o regime tributário para sua 
empresa. Essa escolha, na 
grande maioria das vezes, é 
feita “às escuras”, em que, 
no melhor cenário, optam 
pela sugestão do seu asses-
sor contábil. 

Essa falta de conheci-
mento leva os empresários 
a escolherem o regime 
tributário às pressas e, 
consequentemente, optam 
pelo regime “mais fácil, 
menos burocrático” e que 
em tese seria o de menor 
carga tributária: O SIMPLES 
NACIONAL. 

No decorrer do ano, per-
cebem que não estão conse-
guindo honrar todos os seus 
compromissos e acabam 
buscando financiamento 
bancário para fomentar 
sua operação, utilizam o 
cheque especial, contratam 
créditos para o capital de 
giro etc., mas não entendem 
onde está o problema. 

O problema está na eleição 
errônea do regime tributá-
rio! O Simples de longe é a 
opção mais simples e menos 
onerosa! O lucro presumido 
ou o lucro real podem, sim, 
ser muito menos dispendio-
sos que o Simples! 

O Simples Nacional, na 
verdade, pode ser uma gran-
de armadilha, pois impede o 
crescimento das empresas, 
já que, havendo cresci-
mento do faturamento, as 
alíquotas se elevam muito, 
podendo chegar facilmente 
aos 16% e em até 30% do 
faturamento, o que seria a 
maior carga tributária pre-
vista pela legislação. 

Além disso, se o fatura-
mento da empresa atingir 
R$ 3.600.000,00, o ICMS 

passa a ser tributado fora 
do Simples, o que aumenta 
ainda mais a carga tributá-
ria. Ao contrário, no lucro 
real, por exemplo, por meio 
de estratégias fiscais lícitas, 
é possível ter apenas uma 
carga tributária em torno 
de 9%. 

Outra vantagem do lucro 
real é que fica possível re-
paginar totalmente a gestão, 
ficando mais atento às suas 
despesas, já que essas são 
fundamentais para a redu-
ção da carga tributária, o 
que levará ao melhor con-
trole administrativo da sua 
empresa. Assim, você terá 
uma empresa melhor ad-
ministrada pagando menos 
imposto. Parece sonho? Mas 
não é! Essa é a realidade bra-
sileira que, infelizmente os 
empresários desconhecem. 

Por conta de tudo isso, 
é fundamental a consulta 
com um advogado tribu-
tarista anualmente para 
fazer o PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO. Planejar os 
tributos nada mais é que 
avaliar os números do ano 
que se passou e estimar o 
faturamento e as despesas 
do próximo. 

Considere também que 
os advogados tributaristas 
cobram seus honorários, na 
maioria das vezes, sobre o 
êxito, ou seja, sobre o re-
sultado que ele te trouxer 
com a economia tributária, a 
chamada success fee, então 
você não terá que, neces-
sariamente, desembolsar 
valores nessa empreitada, 
mas o remunerará de acordo 
com a sua própria economia 
fiscal. 

Eu te desafio a neste ano 
fazer diferente: consulte um 
advogado tributarista logo 
no início do ano, porque a 
principal função dele é dei-
xá-lo livre das armadilhas 
tributárias. Você ainda tem 
duas semanas para escapar 
do Simples Nacional. 

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados.

Andréa Giugliani (*)

Parceria para produzir 
carros elétricos na China

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
confirmou que negocia com a empresa 
Hon Hai Precision para fechar uma 
parceria de produção de veículos elé-
tricos e no desenvolvimento de carros 
conectados à internet na China. A mon-

tadora italiana vem buscando recuperar 
espaço no setor de veículos movidos a 
bateria e já deverá lançar neste ano seu 
primeiro modelo totalmente elétrico.

A confirmação da FCA acontece pou-
co depois da Hon Hai, que controla a fa-
bricante de componentes elétricos e de 
computadores Foxconn, ter anunciado 
a possível parceria entre as empresas. 

A Hon Hai revelou que teria no negócio 
uma participação direta e indiretamen-
te de 50%. “Permitiria que as partes 
reunissem as capacidades de dois 
líderes globais estabelecidos em todo 
o espectro de design de automóveis, 
engenharia e manufatura e tecnologia 
de software móvel para focar no cres-
cente mercado de veículos elétricos a 

bateria”, informou o documento. A FCA 
ainda revelou que está em um processo 
de assinatura de um acordo preliminar 
com a Hon Hai. A empresa italiana 
informou que o objetivo é fechar um 
contrato vinculativo e definitivo entre 
os próximos meses, mas a montadora 
não garantiu que será alcançado dentro 
deste período (ANSA).

O valor é R$ 2,2 bilhões 
(12%) superior ao 
registrado em 2019 

(R$ 17,4 bilhões). A varia-
ção é explicada pela maior 
quantidade de feriados 
que caem em dias úteis, 
em comparação com o ano 
passado.

A maior incidência de fe-
riados em dias úteis, embora 
tenda a favorecer atividades 
econômicas específicas, 
como aquelas típicas do 
turismo, tende a gerar pre-
juízos por conta da queda 
no nível de atividade ou 
pela elevação dos custos 
de operação. Ao contrário 
de 2019, quando o feriado 
de Tiradentes caiu em um 
domingo e as celebrações 
de Independência, NS Apa-
recida e Finados ocorreram 
aos sábados, em 2020 todas 
estas datas ocorrerão em 

A variação é explicada pela maior quantidade de feriados que 
caem em dias úteis.

O Indicador de Atividade da 
Micro e Pequena Indústria de 
São Paulo, encomendado pelo 
Sindicato da Micro e Pequena 
Indústria (Simpi) ao Instituto 
Datafolha, traz na 82ª rodada, 
um balanço com os resultados 
do ano passado. Os indicadores 
ainda não apresentaram uma 
retomada positiva e fecharam 
o ano com números próximos 
aos alcançados entre 2013 e 
2014, quando o cenário mudou 
e se transformou em crise. 

Esta é uma base deteriorada, 
que vem sofrendo com resul-
tados negativos, mesmo que 
alguns indicadores demons-
trem melhora, ainda não com-
pensam as perdas dos últimos 
anos. Baseado nos resultados 
relacionados à avaliação da em-
presa, faturamento e margem 
de lucro, o Índice de Satisfação 
fechou o ano registrando média 
de 108 pontos. Os 120 pontos 
registrados no último mês, fi-

Doria busca novos 
investimentos no 
Fórum Econômico 
Mundial

O Governador João Doria 
está em Davos, na Suíça, para 
participar do Fórum Econômico 
Mundial. Acompanhado pelos 
Secretários de Estado Julio Ser-
son (Relações Internacionais) e 
Patricia Ellen (Desenvolvimen-
to Econômico), ele cumprirá 
extensa agenda internacional 
até o dia 24. O evento deve 
reunir cerca de 3 mil pessoas, 
entre chefes de Estado, líderes 
empresariais e integrantes da 
comunidade acadêmica de todo 
o mundo.

“Fui convidado pelo terceiro 
ano consecutivo. Palestrei em 
2018 e 2019 e agora em 2020. 
Registro, com muita honra, 
que sou o único representante 
do Executivo no Brasil que foi 
convidado três vezes sucessi-
vas. Este é o mais importante 
encontro de líderes mundiais 
no âmbito privado e público”, 
declarou o Governador.

Será a primeira missão in-
ternacional do Governo de São 
Paulo em 2020 com o objetivo de 
atrair investimentos externos e 
impulsionar a economia estadual 
que, em 2019, teve crescimento 
projetado de 2,6% – o dobro da 
estimativa para o PIB brasileiro, 
de acordo com a Fundação Se-
ade. Na edição do ano passado, 
em um único encontro, Doria 
garantiu cerca de R$ 7,5 bilhões 
de investimentos da Bracell em 
São Paulo (sp.gov.br).
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Feriados de 2020 causarão 
R$ 20 bi de prejuízo no comércio
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o prejuízo do comércio em 2020 por conta 
de feriados nacionais deverá chegar a R$ 19,6 bilhões

“Em virtude do fechamento 
das lojas ou da diminuição 
do fluxo de consumidores, o 
peso relativamente elevado 
da folha de pagamentos na 
atividade comercial acaba 
comprimindo as margens de 
operação do setor”, afirma o 
economista.

Segundo o estudo, cada 
feriado reduz a rentabilida-
de mensal média do setor 
comercial como um todo 
em 8,4% (varejo e atacado). 
Entretanto, nas regiões ou 
ramos de atividade onde a 
relação folha/faturamento é 
mais elevada, esse impacto 
tende a ser maior. Os Esta-
dos de São Paulo (R$ 5,62 
bilhões), Minas Gerais (R$ 
2,09), Rio de Janeiro (R$ 
2,06) e Paraná (R$ 1,42) 
tendem a concentrar mais 
da metade das perdas esti-
madas (Gecom/CNC).

dias que seriam úteis para o 
comércio. 

Apenas o feriado da Pro-
clamação da República, que 
aconteceu em uma sexta-
-feira no último ano, não 
impactará o setor, pois cairá 

em um domingo. De acordo 
com o economista da CNC, 
Fabio Bentes, a folha de 
pagamentos, por conta das 
horas extras a serem pagas, 
é a principal fonte dos preju-
ízos impostos pelos feriados. 

2019 foi de estagnação para as 
micro e pequenas indústrias

zeram deste o melhor dezembro 
desde 2013. 

Apesar da melhora em relação 
aos quatro últimos anos, que 
foram de intensa crise, o índice 
ainda não chegou ao patamar de 
2013 e 2014, quando registrava 
113 e 112 pontos, respectiva-
mente, isso se deve à base dete-
riorada que ainda não conseguiu 

recuperar os resultados. Mesmo 
com a melhora no índice este 
ano, ainda não foi possível 
compensar as perdas dos anos 
anteriores. Para o presidente do 
Simpi, Joseph Couri, “o balanço 
do exercício de 2019 aponta o 
tamanho dos desafios a serem 
superados e vencidos em 2020” 
(AI/Simpi.org).


