
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.050

Sábado a segunda-feira, 
08 a 10 de fevereiro 

de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Gramado Summit em 2020

@A primeira parada da Gramado Summit em 2020 será 
em Porto Alegre! No dia 18 deste mês, acontecerá 

um Summit Talks focado em entender como o uso de 
dados pode ajudar empresas a aumentar suas receitas. A 
edição acontecerá na sede da Tecnopuc, em parceria com 
o AnLab. Para discutir o tema, estarão presentes Jonatas 
Abbott (Dinamize), Mariana Klein (Petit Mídias Sociais) e 
Luis F. Saraiva (Sqed/HP). O encontro será mediado pela 
jornalista Taís Seibt.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Ciclistas no Trânsito
A Ford apresentou na Europa a “Jaqueta Emoji”, criada 

para os ciclistas poderem enviar mensagens aos motoristas 
no trânsito por meio de um painel de LED instalado nas 
costas. O traje, ainda em fase de protótipo, vem acompanha-
do de um controle remoto sem fio para fixação no guidão, 
no qual é possível selecionar os sinais de virar à direita ou 
à esquerda, um alerta de perigo e três emojis, com face 
contente, neutra ou triste. O objetivo é mostrar que, dando 
aos ciclistas a possibilidade de expressar suas intenções 
e sentimentos por meio de emojis, é possível reduzir o 
estresse nas ruas.    Leia a coluna completa na página 3

O Comitê de Orientação 
para Divulgação de 
Informações ao Mercado 
(CODIM), emitiu no 
último dia 5, orientações 
a respeito de saída de 
Executivo Relevante para 
Empresa

Esse Executivo é um pro-
fissional da Companhia, 

cuja saída pode afetar o valor 
percebido da Companhia e/ou 
ambiente interno, em razão de 
sua posição chave para os ne-
gócios e por ser muito exposto 
no relacionamento com um ou 
mais públicos estratégicos de 
forma relevante.

Como proceder? - Para in-
formar a Saída de Executivo 
Relevante é muito importante 
que a Companhia tenha ou 
desenvolva um Plano Es-
tratégico de Comunicação, 
interna e externa, em linha 
com a Política de Divulgação 
de Informações, tendo o 
envolvimento do Comitê de 
Divulgação de Informações 
e da Área de Relações com 
Investidores.

A comunicação deve ser 
adequada ao tipo de evento 
ocorrido, mas algumas ações 
mínimas são imprescindíveis:

Sucessão Planejada:
1) Comunicação clara, obje-

tiva e transparente dentro 
e fora da Companhia;

2) Divulgar como o assunto 
é tratado pela Adminis-
tração;

3) Divulgar nomes de pos-
síveis sucessores com 
alguma antecedência caso 
não prejudique o processo;

4) Comentar os motivos da 
mudança esclarecendo 
os principais objetivos a 
serem buscados.

Em caso de sucessão não 
Planejada a Companhia 
deverá tomar os 
seguintes cuidados:
1) Anunciar a mudança to-

mando o cuidado para a 
comunicação ser respei-
tosa mesmo em caso de 
demissão;

2) Caso a Companhia ainda 
não tenha definido o su-
cessor, esclarecer como 
ficará a gestão durante 
a transição e, informar o 
perfil desejado para o novo 
ocupante do cargo;

3) Preparar mensagens para 
serem utilizadas diante de 
questionamentos internos 
e externos.

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 5

O coordenador do MBA de Marketing e Negócios Digitais da FGV, 
André Miceli, revela que este ano marcará a chance para que as em-
presas pensem além do que estão fazendo e alinhem suas metas de 
marketing aos objetivos gerais do negócio. Esse movimento de mudança, 
aliado às novas tecnologias, permite que as empresas melhorem seus 
serviços e experiência com o usuário, aumentando o reconhecimento 
e a reputação da marca e, consequentemente, sua receita.  

Alinhar metas de marketing

Apesar do cenário promissor, há alguns pontos que precisam ser 
observados para evitar erros cruciais, que podem prejudicar negócios 
pela internet. “Antes de mais nada, é preciso se planejar. Não é apenas 
colocar os produtos na rede. É preciso estipular um tempo de adaptação 
no mercado, conhecer muito bem o seu setor e manter-se atualizado 
para que seu produto tenha um grande diferencial competitivo”, explica 
Marcelo Ribeiro, gerente de marketing do Olist, startup que ajuda va-
rejistas a aumentarem suas vendas ao gerar liquidez de estoque.   

Erros de quem vende pela internet

Abrir o próprio negócio para fugir do desemprego tem sido uma 
alternativa para muitos brasileiros – segundo dados do Sebrae, desde 
2016, cerca de 11,1 milhões de empresas nasceram por necessidade, 
no Brasil. São pessoas que empreendem porque precisam ter uma 
fonte de renda ou contornar alguma dificuldade financeira. Dentro 
deste contexto, muitos microempresários vão tocando tudo na infor-
malidade. Porém, a médio e longo prazo, isso pode comprometer a 
existência do negócio – ainda mais diante dos sinais de retomada da 
economia, que acelera a competitividade.   

Profissionalizar o seu negócio

Desburocratização

QuEM TEM MEDO DA MEDIDA PROvISóRIA 
DA LIbERDADE ECONÔMICA?     Leia na página 6

Freepik

Divulgação da saída de Executivo 
Relevante da Companhia

Com relação aos 
Colaboradores, 
que também devem 
ser informados, a 
comunicação deverá ser:
1) Ágil, clara, objetiva e trans-

parente para o ambiente 
interno e externo;

2) Deverá ter um alinhamen-
to para que as informações 
sejam as mesmas para o 
público interno e externo;

3) Definição clara de alçadas, 
papéis e responsabilida-
des dos executivos em 

relação à comunicação e 
a política de porta-vozes 
da Companhia.

Como meio de 
comunicação a 
Companhia deverá 
utilizar:
1) Canais Internos e Exter-

nos, avaliando sempre 
caso a caso;

2) Fato Relevante. Essa pu-
blicação se faz necessária 
em caso de saída de Presi-
dente, Diretor de Relações 
com Investidores, Diretor 
Financeiro, entre outros;

3) Comunicado ao Mercado 
- sempre com um impacto 
menor, é muito usado em 
saída de um Diretor de 
um dos negócios da Com-
panhia ou um Gerente de 
Relações com Investido-
res, entre outros;

4) Comunicado interno a co-
laboradores preservando 
as informações sigilosas e 
que dependam de prévia 
divulgação nas suas diver-
sas formas exigidas pela 
regulação e/ou legislação;

5) Comunicado externo a 
clientes e parceiros;

6) Site da Companhia e de 
Relações com Investidores;

7) Press Release (comunica-
do a jornalistas);

8) E-mail;
9) Mídias Sociais.

Adotando esses cuidados o 
momento de transição afetará 
nada ou muito pouco o valor 
da Companhia no mercado.
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Restituição do IRPF
A Receita abre nesta segunda-

-feira (10), a consulta ao lote resi-
dual de restituição multiexercício 
do IRPF, referentes aos exercícios 
de 2008 a 2019. O crédito bancário 
para 116.188 contribuintes será 
realizado no dia 17, totalizando 
mais de R$ 297 milhões. Para sa-
ber se teve a declaração liberada, 
o contribuinte deverá acessar a 
página da Receita na Internet, ou 
ligar para o Receitafone 146.

Para informar a 
Saída de Executivo 
Relevante é muito 
importante que a 
Companhia tenha 
ou desenvolva um 
Plano Estratégico 
de Comunicação, 
interna e externa, em 
linha com a Política 
de Divulgação de 
Informações

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quem-tem-medo-da-medida-provisoria-da-liberdade-economica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-a-10-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-a-10-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/startup-de-varejo-levanta-os-5-erros-mais-comuns-de-quem-vende-pela-internet/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-alinhar-suas-metas-de-marketing-aos-objetivos-gerais-do-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-dicas-para-profissionalizar-o-seu-negocio-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-08-a-10-02-2020/
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Aplicativo é uma rede colaborativa e de 
segurança para a população LGBTI

@O app Dandarah alcançou um total de 7.168 usuários em 
menos de dois meses de atividades. Ao todo, 23 países 

estão fazendo uso do aplicativo idealizado a partir do Projeto 
Resistência Arco-Íris, da ENSP – FIOCRUZ em parceria com a 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e a 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos (ABGLT). Ele propõe um ecossistema 
digital para facilitar à população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, mulheres transexuais, homens trans e intersexos) se 
informar, denunciar, registrar, enfrentar e evitar diversas formas 
de violência às quais essa população está sujeita.

Tecnologia que ajuda instituições a 
combaterem a evasão de alunos 

@A FCAMARA criou em 2019 uma solução conhecida como 
Fidelizaluno - ferramenta capaz de ajudar as instituições de 

ensino a evitarem a evasão de alunos, colaborando também para 
a criação de um plano de ação preventivo. O Fidelizaluno integra 
todas as técnicas de uma instituição de ensino e propõe uma solução 
personalizada por aluno, evitando assim evasão e desistência du-
rante o período de estudo. A solução analisa o comportamento dos 
alunos por meio de um algoritmo, que funciona  como “professor” 
na solução, analisando-os e verificando os motivos que os levam a 
desistirem dos estudos. Ao ser identificado, o sistema emite um 

alerta automático referente ao aluno para a área responsável, que 
poderá tomar medidas preventivas.

Quem é seu filho na internet?

@A presença precoce das 
crianças no mundo virtual tem 

deixado muitos pais preocupados, 
seja pelo uso excessivo, conteúdos 
inapropriados, além de assédio e 
jogos que podem levar a autoagres-
são. Segundo dados da pesquisa 
Panorama Mobile Time/Opinion 
Box - Crianças e smartphones no 
Brasil - Outubro de 2019, 95% 
das crianças brasileiras de 10 a 12 
anos, filhos de pais internautas, 
têm acesso a smartphones, sejam 
aparelhos próprios ou dos responsáveis. Pensando em ajudar os pais 
nessa “educação virtual”, Luiza Mendonça resolveu criar um app para 
acompanhar de perto o uso da filha na internet. Assim surgiu a ideia do 
AppGuardian,  um aplicativo de conexão entre pais e filhos que oferece 
ferramentas para auxiliar as famílias nas mudanças de hábitos digitais. 
"Nós vamos além do controle parental porque entendemos que o desejo 
mais profundo de um pai ou uma mãe é saber que está exercendo seu 
papel em garantir que seus filhos tenham uma infância e adolescência 
com orientação, suporte e diálogo aberto, para assim se tornem adultos 
saudáveis, equilibrados e felizes", comenta Luiza.

ricardosouza@netjen.com.br

OpiniãO
Liderança criativa: 

a vantagem 
competitiva que 

pode ser desenvolvida 
Nos últimos tempos, 
o conceito de 
liderança criativa 
tem sido amplamente 
difundido

Segundo um estudo da 
IBM, feito em 2012 
com mais de 1500 

CEOs, a criatividade é vis-
ta como a qualidade mais 
importante que um líder e 
companhia podem ter. Mas 
o que é liderança criativa e 
por que as atenções estão 
se voltando a ela? Lideran-
ça criativa é a capacidade 
de propor soluções inova-
doras, principalmente ao 
se deparar com situações 
complexas. 

Então, no contexto em 
que vivemos, construído 
a partir da transformação 
digital e ascensão de novas 
tecnologias, a necessidade 
de se trabalhar o poten-
cial criativo das pessoas 
e corporações, está em 
ultrapassar a complexida-
de trazida pelas demandas 
inovadoras, que são cada 
vez mais exigentes. Na 
vanguarda: a capacidade 
de prever os pontos-chave 
da vantagem competitiva. 

A inovação é uma van-
tagem competitiva e está 
diretamente ligada à cria-
tividade, estruturando as 
condições favoráveis para 
que esta entre em ação e 
formando os alicerces em 
atividades que nunca nin-
guém colocou em prática. 
Nesse âmbito, prever as 
tendências do que será ou 
não favorável ao mercado é 
muito poderoso e direciona 
às tomadas de decisões. 
Experiências e ideias en-
tram aqui como o diferen-
cial necessário para estar 
sempre na vanguarda. Por 
mencionar o ato de estar 
constantemente um passo 
à frente, a criatividade con-
siste no desenvolvimento 
de repertórios, incenti-
vando o investimento na 
quebra de paradigmas. 

Ações relacionadas à 
diversidade e inclusão, por 
exemplo, deixam os am-
bientes mais heterogêneos 
e contribuem genuinamen-
te para mudar percepções 
de vida, impactando na 
maneira como as pessoas 
produzem, por se senti-
rem mais representadas e, 
consequentemente, mais 
motivadas e socialmente 
responsáveis. Além disso, 
a empatia que isso gera, 
ajuda as pessoas a se comu-
nicarem e se conectarem 
melhor. 

É importante termos lí-
deres criativos, entretanto, 
ter uma equipe que pensa 
fora da caixa é ainda me-
lhor. Propiciar ambientes 
em que exista a liberdade 
para experimentar traz 
mais resultados simples-
mente por não sobrecar-
regar nenhuma área ou 
indivíduo. Precisamos ter 
líderes para orientar talen-

tos e, com isso, cascatear 
as práticas, atingindo os 
objetivos propostos pelas 
estratégias de maneira 
mais assertiva. 

No Brasil, o número de 
pessoas que se sobressa-
em por essas qualidades é 
baixíssimo e essa realidade 
tem de ser transformada. 
Aliás, a concentração de 
mentes que pensam de 
forma disruptiva, grande 
parte por terem aprendi-
do a usar a criatividade, 
precisa ser redistribuída 
mundialmente. Hoje, por 
exemplo, existem espaços 
como o Vale do Silício que 
acabam por concentrar as 
mentes “brilhantes”. 

E nas empresas, seria 
interessante trabalhar 
mais profundamente o 
intraempreendedorismo, 
ou seja, a mentalidade 
empreendedora dentro 
de seus próprios nichos e 
negócios, formando áreas 
autossuficientes que se 
conectam naturalmente 
como parte de um grande 
ecossistema. 

Por que é tão difícil 
implementar tudo que foi 
discutido neste texto na 
realidade? É uma questão 
de disparidade entre a 
teoria e a prática. O mun-
do, as organizações e as 
pessoas estão mudando e 
isso implica numa trans-
formação de mindset. 
Os novos cenários que a 
tecnologia e a automação 
trazem implicam em uma 
mudança de ritmo, por isso 
é necessário desenvolver a 
capacidade de adaptação 
frente às mudanças rápidas 
e frequentes de agora. 

Podemos dizer que o 
modo de pensar de um 
artista se assemelha a essa 
transformação: agir de ma-
neira viva, curiosa, cons-
ciente e tendo disposição 
para experimentar muitas 
vezes, de forma rápida e 
inteligente para descobrir 
o que realmente funciona. 
Há muitas questões em jogo 
e manter-se na disputa cor-
porativa é, somente, a mais 
imediata. A criatividade 
nos dias de hoje já não é 
um diferencial, e sim uma 
questão de sobrevivência, 
somada às outras questões 
como agilidade, atenção 
às transformações e às 
demandas do mercado de 
maneira única. 

O ponto aqui não é o 
surgimento de novas em-
presas, mas que as já exis-
tentes precisam estar em 
constante evolução para 
se adaptar e se desprender 
da crença de que o que as 
levou até aqui será uma 
receita para o crescimento 
futuro. É o momento de 
acordar, olhar o mundo de 
outra maneira, pensar e 
agir de maneira diferente, 
criativa e inovadora. 

(*) - É diretor financeiro da GFT para 
a América Latina e co-fundador da 

Academia da Criatividade. 

Aloysio Ribeiro Neto (*)

Por que a economia da recorrência 
é a principal aposta das empresas

Rodrigo Dantas (*)

Na corrida pela transformação 
digital, a tendência é que as com-
panhias busquem cada vez mais 

eliminar processos manuais e desenvol-
ver de forma inteligente as relações com 
o cliente. A economia da recorrência é 
o futuro das relações comerciais e veio 
para transformar a relação entre as em-
presas, seus clientes e/ou consumidores, 
automatizar processos e propor uma 
nova forma de fazer negócios. Mas, por 
que ela é a aposta de mercado para 2020?

Antes de mais nada, é necessário en-
tender que a economia da recorrência 
é a economia que consiste na forma 
de pagamento de serviços por meio 
dos modelos de cobranças de assina-
turas, planos e mensalidade. É muito 
utilizada pelas maiores empresas de 
tecnologia, plataforma de streaming 
e redes de academia do mundo como 
Salesforce, Netflix, Spotify e Smartfit. 
Mas, este é um modelo de negócio que 
se aplica também a muitos segmentos 
como educação, saúde, e-commerce, 
varejo, profissionais liberais e outros 
prestadores de serviços.

Um dos maiores equívocos cometidos 
é achar que a economia da recorrência 
é aderente apenas para empresas de 
tecnologia. É imperativo entender que 
com a transformação digital, todas as 
empresas passarão a ser de tecnologia, 
ou seja, a tecnologia será inerente a 
todos os negócios e qualquer modelo de 
vendas que seja escalável e que tenha 
um grande consumo, poderá aderir a 
economia da recorrência.

Benefícios da economia da recor-
rência

Quando uma empresa adota a co-
brança recorrente ela não apenas 
acompanha a inovação do mercado, 
como também aplica ao seu negócio 

maior agilidade para cobrar os clientes, 
aprimora o controle financeiro, reduz a 
inadimplência e favorece o incremento 
de receita. Uma grande vantagem é a 
previsibilidade da receita, pois como 
o consumo é recorrente, é possível 
estabelecer previsões 
de faturamento para os 
próximos períodos.

Para os consumidores, 
ao assinar o serviço, 
os benefícios incluem: 
mais opções de paga-
mento e um sistema que 
não consome o limite 
do cartão de crédito. 
Além disso, este novo 
modelo de economia 
promove maior simpli-
cidade na adesão e no 
cancelamento, trans-
parência nos serviços, 
precificação baseada 
em consumo, tabelas ou ranges, 
mais conveniência, comodidade, e, 
principalmente, o direito ao acesso 
e não a propriedade.

Ao fazer parte dessa nova economia, 
surge automaticamente na empresa 
o desafio de oferecer um produto ou 
serviço que seja de alta qualidade, já 
que esses são os principais motivadores 
para o assinante manter-se fiel à sua 
assinatura. Anteriormente, antes da 
adesão da recorrência, o maior objetivo 
era conquistar novos clientes. Após a 
concessão, esses esforços devem ser 
direcionados para melhorar o atendi-
mento na base e aperfeiçoar cada vez 
mais o produto para atender o seu 
público. Desta forma, a economia da 
recorrência oferece a oportunidade 
de proximidade com o cliente para 
entender exatamente qual é a sua 
necessidade.

Clube de assinaturas já é realidade 
em todos os segmentos

Existem diferentes tipos de modelos 
recorrentes e de assinaturas e é im-
portante entendê-los para direcionar 
qual atende de fato a cada tipo de 

empresa. Existe a Assina-
tura Tradicional ou Direta, 
aquela em que é necessá-
rio pagar antes de usar. 
Serviços de e-commerce e 
com entrega de conteúdo 
como a Empiricus, por 
exemplo, utilizam este 
modelo já que precisam 
cobrar antes de liberar o 
produto.  Outro tipo, é a 
Assinatura Configurável 
ou Combo, onde o cliente 
personaliza os produtos 
em sua assinatura. Assim, 
cada assinante terá preço, 
itens e logísticas persona-
lizadas de acordo com seu 

combo. Um exemplo de empresa que 
utiliza esse modelo é a Petlove - maior 
pet shop online do Brasil. Por último, 
existe a Assinatura com Plano Fixo mais 
Produtos e Serviços Avulsos, no qual é 
oferecido uma assinatura padrão e a 
possibilidade de incluir na cobrança, 
serviços e produtos avulsos como itens 
recorrentes. Exemplo desse serviço 
são as empresas de telefonia, em que o 
cliente contrata um plano de valor fixo 
e pode incluir franquias para tipos de 
diferentes de serviços.

Como expusemos neste artigo, a eco-
nomia da recorrência está totalmente 
alinhada ao conceito de inovação e com 
certeza é uma das principais apostas 
para as empresas atentas em acompa-
nhar a necessidade e as mudanças de 
consumo da sociedade.

(*) É CEO da Vindi, plataforma líder em 
pagamentos recorrentes no Brasil.

De acordo com o Gartner, em 2020, 80% das empresas de tecnologia vão operar por meio do modelo 
de assinaturas
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“É necessário 
entender que 
a economia da 
recorrência é a 
economia que 
consiste na forma 
de pagamento 
de serviços por 
meio dos modelos 
de cobranças de 
assinaturas, planos 
e mensalidade.

Rodrigo Dantas
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LGPD: as organizações e o 
mercado estão preparados?

A velocidade com 
que o mundo digital 
evoluiu na última 
década mundialmente, 
trouxe um aumento 
exponencial 
do volume de 
informações coletadas 
e armazenadas 
digitalmente

Consequentemente, a 
preocupação com o 
tratamento aos dados 

vem protagonizando o debate 
público. No Brasil, cerca de 
80% dos consumidores te-
mem que seus dados sejam 
roubados ou mal utilizados. 
A apreensão não é à toa: 
um terço dos internautas já 
sofreram algum mau uso de 
seus dados pessoais. Para 
85% dos usuários de internet, 
o fato de não poder deletar o 
histórico digital pessoal gera 
medo e 87% preocupam-
-se com o recebimento de 
publicidade de organizações 
com as quais nunca tiveram 
nenhum contato. 

São muitas vulnerabili-
dades no mundo das infor-
mações que trafegam pela 
internet e o maior desafio dos 
consumidores é saber como 
proteger-se. Um ano após a 
implementação do Regula-
mento Geral sobre Proteção 
de Dados em toda a União 
Europeia, GDPR, na sigla em 
inglês, e da publicação da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
no Brasil, o país segue em 
transição para a adoção dos 
requisitos determinados para 
implementação definitiva até 
agosto de 2020. Mas o merca-
do já demanda iniciativas de 
segurança.

Bancos, instituições de saú-
de, empresas de marketing 
digital e outros segmentos 
que utilizam intensivamente 
dados pessoais devem passar 
por alterações na sua forma 
de atuação. Então, qualquer 
organização que coleta ou 
processa dados sensíveis, 
deve implantar políticas e os 
procedimentos exigidos. E 
embora esses setores sejam 
mais sensíveis, vale lembrar 
que as áreas de Recursos Hu-
manos também manipulam 
considerável quantidade de 
dados de seus colaboradores.

É claro que todos que ma-
nipulam dados de pessoas 
físicas diariamente na organi-

zação precisam entender de-
talhes da proteção de dados 
e os principais requisitos da 
legislação. Mas, além disso, a 
companhia deve realizar um 
processo de conscientização 
com colaboradores de todas 
as áreas para que conheçam 
os processos básicos da mani-
pulação de dados e exigências 
que atendam a lei. 

Por isso, é necessário pro-
ver comunicação, monitora-
mento interno e treinamento 
para todos os colaboradores. 
É uma das condições da nor-
ma, inclusive. O principal de-
safio é conhecer a quantidade 
de dados e informações que 
a empresa gerencia e colhe. 
Então, é preciso antecipar-se 
porque a partir do ano que 
vem, alguém pode bater na 
porta de qualquer empresa 
para saber se está cumprindo 
a LGPD.

O Grupo Bureau Veritas já 
possui norma técnica para 
atender as exigências da 
LGPD, oferecendo serviços 
de auditoria, qualificação e 
certificação para que empre-
sas de pequeno e grande porte 
adaptem-se à lei e garantindo 
que tenham compliance com 
regras e protocolos estabe-
lecidos pela LGPD. Ter uma 
certificação com companhias 
especializadas é uma das 
melhores formas de proteger, 
disseminar a confiança e de-
monstrar que uma marca tem 
compromisso com a proteção 
dos dados com que atua. 

A norma técnica criada 
traduz às organizações como 
é possível coletar, manipular 
e manter volume de dados 
sensíveis e utilizar as infor-
mações dos clientes sem 
comprometer os direitos das 
pessoas.  

O fato é que está próxima 
a data limite para que as em-
presas assegurem a confiden-
cialidade de dados de pessoas 
e entrem em conformidade 
com os demais requisitos 
decretados. 

Então, a partir do segundo 
semestre de 2020, a lei prevê 
uma notificação obrigatória e 
multas que podem chegar a 
2% do faturamento da com-
panhia, limitando-se a R$ 
50 milhões. Mais um motivo 
para que empresas de todas 
as áreas de negócio busquem 
conhecer as minúcias da nova 
legislação. 

 
(*) - É Brazil Country Chief Executive.

Vinicius Parmezani (*)
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D - Cuidados Faciais
A Nivea anuncia o lançamento de seu programa de conexão com star-
tups, o ‘Desafio Nivea’. Com a iniciativa, a companhia busca empresas 
com soluções que transformem a experiência dos clientes, engajando o 
consumidor e gerando uma melhor performance de compra na categoria 
de cuidados faciais em pontos de venda físicos. Startups de todo o Brasil 
podem inscrever soluções que simplifiquem o processo de decisão, que 
eduquem, informem e engajem o consumidor sobre os produtos. Além de 
melhorar a experiência dos clientes, a Nivea busca uma solução escalável 
e que possa ser implementada em lojas de todo o país. As inscrições 
estão abertas até o próximo dia 17. Mais informações: (http://lp.startse.
com.br/programa/desafio-nivea/?v=3).

E - Aceleração de Startups
Estão abertas as inscrições para a edição 2020 do Programa de Acele-
ração Visa. A iniciativa objetiva movimentar o ecossistema de startups 
ao promover o empreendedorismo e a inovação e gerar novas conexões 
de negócios entre os players da indústria de pagamento do Brasil. O 
programa busca startups com soluções disruptivas, que visam melhorar 
a experiência dos clientes e seus usuários finais ou que gerem uma maior 
eficiência operacional (B2B, B2C ou B2B2C). As startups deverão estar 
em fase de crescimento ou escala, possuir uma base de clientes sólida 
e com receita. Inscrições até o dia 13 de março em: (http://www.visa.
com.br/programadeaceleracao).

F - Gestão Educacional 
Pensar em novos modelos de gestão é hoje o maior desafio da educação 
brasileira. Nas escolas, a tecnologia não é mais vista apenas como fer-
ramenta, mas como parte do DNA do processo de aprendizagem. Por 
outro lado, a geração alfa, nascida 100% em um mundo digital, também 
precisa sair do mundo online para trabalhar em grupo e colocar a mão 
na massa. A busca por essas respostas é o fio condutor da 18ª edição 
do GEduc, maior congresso de gestão educacional do país, e que traz 
como tema neste ano a “Disrupção na Educação”. Voltado para gestores 
privados da Educação Básica e Superior, educadores e demais públicos 
de interesse do segmento, o evento acontece entre os dias 25 e 27 de 
março no Maksoud Plaza. Mais informações: (www.geduc2020.com.br).

A - Solução Bilíngue 
O Cel.Lep, uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do País, 
acaba de lançar o programa Cel.Lep Online, que oferece ao mercado 
corporativo uma opção de aprendizagem do segundo idioma, com o 
mesmo padrão de qualidade de ensino da escola ao longo dos seus 52 
anos de existência. O programa foi desenvolvido em parceria com a 
Voxy, empresa sediada nos Estados Unidos e com atuação global, para 
oferecer acesso à sua plataforma digital corporativa, que conta com 
mais de quatro milhões de alunos em 150 países. Com isso, consolida-
-se como provedor de ensino de idiomas multicanal, com atuação em 
âmbito nacional, por meio do fornecimento de soluções educacionais 
inovadoras e de alta qualidade. 

B - Conexão com Startups
Em parceria com a Spin – uma das maiores plataformas de conexão 
entre startups inovadoras, indústrias em transformação e investidores 
interessados em criar negócios exponenciais – a Cia. Hering lança o 
desafio LawTech, que objetiva eliminar barreiras e promover a inovação, 
ganhos de eficiência, redução de custos e minimização de burocracias 
nas áreas jurídica e de compliance. Busca pequenas empresas com pro-
dutos e/ou serviços validados nestas categorias, cujas soluções devem 
estar prontas para uso nas especialidades Cível, Trabalhista e Tributário 
– exceto peticionamento nestas três temáticas –, Gestão Contratual, 
Compliance, Risk Assessment, Due Diligence, Gestão de Documentos 
e Jurimetria. As interessadas podem se inscrever em: (https://inova.
ciahering.com.br/challenge/).

C - Economia de Portugal 
O Secretário Adjunto e da Economia de Portugal, João Correia Neves, 
estará na Câmara Portuguesa de Comércio (Rua Cincinato Braga, 434), 
nesta terça-feira (11), às 15h, para apresentar os resultados da política de 
atração de investimentos, que recuperou a economia portuguesa e hoje 
tem índices de crescimento maior que a média das nações da Comunidade 
Europeia. O Secretário se reunirá com mais de 80 empresários associa-
dos e convidados para falar das oportunidades de negócios, a criação 
de um ambiente atrativo para startups com vistos especiais e o pacote 
de incentivos para empreendedores (www.camaraportuguesa.com.br).

G - Fabricante de Biocidas
A Lanxess, multinacional alemã de especialidades químicas, concluiu 
a aquisição da Ipel Itibanyl Produtos Especiais. Esta definição ocorreu 
após aprovação dada pelo Cade, cerca de um mês após o anúncio da 
transação, em dezembro último. A Ipel, com sede em Jarinu, é uma das 
principais fabricantes de biocidas do Brasil. Com a aquisição, a Lanxess 
fortalece sua posição como uma das principais fabricantes mundiais 
de ingredientes ativos e formulações antimicrobianas. Além de cerca 
de 100 funcionários e das instalações de produção, a Lanxess assumiu 
as instalações de laboratório da empresa brasileira. Mais informações: 
(www.lanxess.com).

H - Winning Women
Estão abertas as inscrições para a classe 2020 do Winning Women, pro-
grama customizado de mentoria que proporciona às empreendedoras 
a oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos essenciais ao mundo dos 
negócios, tais como branding, liderança, gestão e relacionamento. Um 
dos maiores benefícios do Programa é a criação de uma rede influente e 
de profissionais notáveis. As empreendedoras terão a oportunidade de 
participar de um programa de desenvolvimento de liderança adaptado 
às necessidades de seus negócios, por meio de um processo de mentoria 
realizado por renomadas empresárias brasileiras. Para se inscrever, é 
necessário preencher o formulário do site (http://bit.ly/WWB-2020).

I - Engenharia de Produção
A Escola de Engenharia de São Carlos da USP recebe, até o próximo dia18, 
as inscrições para a 10ª edição do Curso de Especialização em Engenharia 
de Produção. São oferecidas 40 vagas para início em março. A proposta é 
capacitar profissionais para o gerenciamento de organizações e desenvolver 
lideranças com visão tático-estratégica, capazes de atuar como agentes de 
transformação em ambientes com contínua mudança. Inscrições por formu-
lário disponível no site (www.especializacao.prod.eesc.usp.br/). Devem ser 
apresentados o diploma de graduação e o currículo. Mais informações  pelo 
e-mail (especializacao_prod@sc.usp.br) ou pelo telefone (16) 3373-9425.

J - Embalagens Vazias
O Sistema Campo Limpo, programa brasileiro de logística reversa de 
embalagens vazias e sobras pós-consumo de defensivos agrícolas, acaba 
de superar a marca de 550 mil toneladas desses materiais encaminhados 
para reciclagem ou incineração, desde o início de suas atividades em 2002. 
Somente em 2019, foram mais de 45 mil toneladas retiradas dos campos 
brasileiros. O Sistema, que tem o Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias como entidade gerenciadora, é responsável pela 
destinação ambientalmente correta de 94% das embalagens primárias 
comercializadas no país. Essa porcentagem torna o Brasil referência 
mundial nesse trabalho. Mais informações: (www.inpev.org.br).

O número recorde de blocos deve levar a cidade ao topo da lista 
do maior Carnaval de rua do Brasil.

Após movimentar cerca 
de R$ 720 milhões em 2019, 
a FecomercioSP estima 
que o Carnaval da cidade 
de São Paulo registre R$ 
906 milhões em 2020 no 
comércio e nos serviços, 
como bares, hospedagem, 
farmácias, fantasias e am-
bulantes – que vendem 
desde bebidas e comidas 
até acessórios. Quanto ao 
comércio varejista, a pro-
jeção da Federação é de 
alta de 5% para as vendas 
em fevereiro. 

Segmentos que serão 
diretamente impactados 
pelo consumo nesses dias, 
como supermercados e 
vestuário, tendem a apre-
sentar elevações de 2,5% e 
6%, respectivamente. Isso 
porque os foliões estão mais 
dispostos a gastar frente 
a um quadro econômico 
favorável, com mercado de 
trabalho aquecido e mais 
disponibilidade de crédito.

Contudo, levantamento 
da FecomercioSP, com base 
no IPCA de 15 de janeiro, 
mostra que a média de 
preços estará 2,58% acima 
da inflação do que há um 

Os empresários de pequenas empresas estão 
otimistas com o futuro da economia.

É o que aponta a Son-
dagem Conjuntural 
realizada pelo Sebrae, 

que registrou expectativa 
recorde na geração de novos 
empregos, além de revelar 
também que os empresá-
rios de micro e pequenas 
empresas estão otimistas 
com o futuro da economia 
e acreditam no aumento do 
faturamento dos seus em-
preendimentos. 

O levantamento apontou 
em dezembro o melhor resul-
tado da série histórica para a 
expectativa de contratações 
(41% dos entrevistados 
pretendem contratar até 
dezembro) e o segundo 
melhor indicador quanto às 
expectativas do futuro da 
economia (72% acreditam 
que a economia vai melho-
rar). Cerca de 73% dos en-
trevistados acreditam que o 

Inflação oficial fica 
em 0,21% em janeiro

O IPCA, que mede a inflação 
oficial, ficou em 0,21% em janei-
ro. Essa é a menor taxa para o 
mês desde o início do Plano Real, 
em 1994. A taxa é inferior ao 
1,15% de dezembro e ao 0,32% 
de janeiro de 2019. O IPCA 
acumula taxa de 4,19% em 12 
meses, abaixo dos 4,31% regis-
trados nos 12 meses anteriores. 
Os dados foram divulgados na 
sexta-feira (7) pelo IBGE.

Entre os responsáveis por frear 
a inflação em janeiro foram os 
segmentos de saúde e cuidados 
pessoais, que teve deflação (que-
da de preços) de 0,32%, vestuário 
(deflação de 0,48%) e artigos de 
residência (deflação de 0,07%). 
Os alimentos continuaram regis-
trando inflação (0,39%), mas em 
um ritmo bem menor do que a taxa 
observada em dezembro (3,38%), 
o que também contribuiu para 
a queda do IPCA de dezembro 
para janeiro. O pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov destaca que 
o recuo de 4,03% do preço das 
carnes foi o principal item indivi-
dual responsável pela queda da 
taxa de inflação oficial em janeiro. 
“Tivemos uma alta muito grande 
no preço das carnes, nos últimos 
meses do ano passado, devido às 
exportações para a China e alta 
do dólar que restringiram a oferta 
no mercado interno”. Os demais 
grupos tiveram as seguintes taxas 
de inflação: transportes (0,32%), 
habitação (0,55%), despesas pes-
soais (0,35%), educação (0,16%) 
e comunicação (0,12%) (ABr). 
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Pequenos negócios estão 
otimistas com a economia

O ano de 2020 começa com boas perspectivas para os donos de pequenos negócios

12 meses. Essa expectativa 
é liderada pelas Empresas 
de Pequeno Porte (69%) e 
pelos negócios localizados 
nas regiões Centro-oeste 
(71%) e Norte (72%).

De acordo com o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles, 
a pesquisa é importante por 
identificar que os donos dos 
pequenos negócios já perce-
bem a melhora do ambiente. 
“Dentre os empresários que 
acreditam que a economia 
brasileira tende a melhorar 
em 2020, 38,4% disseram já 
constatar aumento de ven-
das e 37% percebem que o 
emprego está aumentando. 
Percebemos que é um im-
pacto gerado pelas reformas 
já aprovadas e pela Lei da 
Liberdade Econômica, que 
afetam diretamente o se-
tor produtivo do país” (AI/
Sebrae).

faturamento do seu negócio 
irá melhorar neste ano.  

Considerando o porte da 
empresa e o setor de ativi-
dade, a Sondagem do Sebrae 
mostrou que o otimismo com 
o futuro da economia é mais 
expressivo entre os donos de 
Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) e os que atuam na 
Construção Civil. Cerca de 
65% dos empresários que 

acreditam que a economia 
brasileira irá melhorar nos 
próximos 12 meses atribuem 
o otimismo ao governo atual 
e 62% também acreditam 
que a economia já dá sinais 
de recuperação.

Outro dado relevante 
apontado pela pesquisa é 
que a maioria dos empresá-
rios (65%) pretende realizar 
investimentos nos próximos 

Carnaval 2020 deve movimentar 
R$ 906 milhões em São Paulo
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ano. O item que puxou o 
aumento foi a carne, do qual 
o preço subiu 27% nos últi-
mos meses. O etanol também 
registrou alta (8,18%), assim 
como lanches (4,17%). Por 
outro lado, os valores de 
refrigerantes e águas caíram 
5,88%, e da cerveja, 4,11%. 
Por isso, os foliões que quise-
rem manter a mesma média 
de gastos terão de abrir mão 
do tradicional churrasco, por 
exemplo.

Para a presidente do Con-
selho de Turismo da Feco-
mercioSP, Mariana Aldrigui, 

“o número recorde de 
blocos deve levar a cidade 
ao topo da lista do maior 
Carnaval de rua do Brasil. É 
uma conquista importante 
para a cidade, pois está 
sendo consolidada como 
destino de Carnaval o que 
São Paulo sempre foi essen-
cialmente ‘exportador’ de 
turistas. E, com eles, vêm 
recursos para comércio e 
serviços, dando um ritmo 
mais forte à economia num 
período considerado mais 
fraco no município” (AI/
FecomercioSP).
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Porandubas Políticas

Abro a coluna com hilária 
discussão em Paulista/PE

E verbo não ‘vareia’
A Câmara Municipal de Paulista/PE vivia 

sessão agitada em função da discussão 
de um projeto enviado pelo prefeito, que 
pedia crédito para assistência social. Um 
vereador da oposição combatia de maneira 
veemente a proposição. A certa altura, 
disse que “era contra o crédito porque 
a administração municipal não merecia 
credibilidade”. O líder da bancada gover-
nista intervém, afirmando que “o nobre 
colega não pode jogar pedras no telhado 
alheio, pois já foi acusado de algumas 
trampolinagens”.

– Menas a verdade – retrucou o acusado. 
Sou homem honesto, de vida limpa.

– Vejam, senhores, – disse o líder – o 
nobre colega, além de um passado nada 
limpo, ainda por cima é analfabeto, pois, 
“menas” é verbo, e verbo não “vareia”.

(Historinha contada por Ivanildo 
Sampaio)

Abre-se o ano político
O ano político começou com o fim do 

recesso parlamentar. De volta à Brasí-
lia, deputados e senadores captaram o 
“estado d’alma” de suas bases. E pelo 
que se conhece da índole de brasileiras 
e brasileiros, ênfases foram anotadas: as 
mulheres mostram mais indignação que 
os homens, principalmente nas áreas mais 
carentes; a população reclama do abando-
no de espaços urbanos muito deteriorados; 
reclama que políticos só voltam a querer 
conversa com o povo em ano eleitoral; 
constata-se sentimento de que a reeleição 
de prefeitos e vereadores será mais difícil 
que em pleitos anteriores.

Clima político
A temperatura no território da política 

será mais quente que a do ano passado. 
O corpo parlamentar dividirá sua agenda 
entre contatos frequentes com as bases 
e as tarefas congressuais. O governo 
deverá enfrentar um paredão mais exi-
gente, crítico e pragmático. A cobrança 
dos congressistas ao governo será dura. 
Não aceitarão conversa mole. Desejarão o 
troco, com juros e correção monetária, sob 
pena de faltar votos para que o governo 
aprove suas pautas. De pronto, o gover-
no tentará aprovar a lei do saneamento. 
Grande debate haverá sobre as reformas 

tributária e administrativa, do alto inte-
resse do ministro Paulo Guedes.

O clamor das bases
Parte do tempo parlamentar, princi-

palmente a partir do segundo semestre, 
será dedicada ao giro nas bases, que terão 
uma cesta de pedidos, demandas velhas 
e novas, reivindicações que integram a 
micropolítica. Candidatos à prefeitura e 
à Câmara de Vereadores farão enorme 
pressão sobre governadores, deputados 
estaduais, Federais e senadores. O con-
fessionário será longo e a fila que quer in-
dulgências atravessará quarteirões. Afinal, 
a base a ser escolhida é quem sustentará 
o edifício político de 2022. Bolsonaro diz 
que não vai se intrometer na campanha. 
Balela. E como vai... Trata-se de construir 
a fortaleza que o resguardará para a cam-
panha da reeleição.

Federalização da campanha
Como se infere facilmente, o Brasil 

polarizado levará esse contexto para a 
campanha municipal. O verbo e a verba, 
portanto, deverão ser reforçados com 
o empuxo da máquina federal. O PT e 
oposições se preparam para articular o 
discurso. Pinçarão as coisas ruins, desas-
tres e eventos negativos que bateram nas 
portas do Palácio do Planalto, a partir da 
desastrada atuação do ministro da Edu-
cação. O governo puxará o Bolsa Família, 
com o 13º, o aumento do salário mínimo 
acima da inflação, o resgate (mesmo lento) 
do emprego, a moralização (??) da admi-
nistração, dados que mostrem avanços.

E a linha central?
Os dois lados da polarização, portanto, 

preparam estratégias, táticas, programas, 
projetos, pacotes embrulhados com os 
celofanes do céu. Claro, sob a perspectiva 
das duas bandas. Mas as cores do inferno 
serão exibidas. E a linha da moderação, do 
bom senso, da harmonia, racionalidade? 
Poderá ser engolida (canibalizada, como 
se diz em marketing) pela estridência 
das duas grandes tubas de ressonância 
que tocarão nas extremidades do arco 
ideológico.

São Paulo, pleito emblemático
No arquipélago eleitoral, São Paulo será 

uma ilha muito observada. Na metrópole, 
vivem os maiores conjuntos de trabalhado-
res braçais, as maiores classes médias (A, 

B e C), as massas mais carentes, as mais 
fortes organizações sociais, os maiores 
redutos de profissionais liberais etc. Tudo 
é grande em São Paulo, a começar por sua 
densidade eleitoral, cerca de nove milhões 
de votos. Portanto, a tendência eleitoral 
no epicentro das mídias tradicionais e das 
redes tecnológicas deverá ter algum efeito 
sobre outros centros. Efeito da pedra 
jogada no meio do lago.

Batalha contundente
Bruno Covas, o prefeito tucano, deverá 

defender o continuísmo de sua adminis-
tração. Um político em franco combate 
à doença que o aflige. Do lado do PT, a 
tentativa de escolher um perfil com chan-
ces. Fernando Haddad ou mesmo Marta 
Suplicy, que já foi do PT. Haddad não quer. 
Prefere se preservar para o pleito presi-
dencial de 2022. Marta é rejeitada por alas 
do PT. Mas Lula é simpático à candidatura 
da ex-prefeita. Os outros pré-candidatos 
petistas não têm grandes balaios de votos. 
Celso Russomanno, deputado e populista, 
do partido Republicanos, é cobiçado pelos 
tucanos, que querem vê-lo na chapa de 
Bruno Covas.

Salvador, também emblemática
Outra campanha emblemática será a 

de Salvador. De um lado, o candidato 
(ou candidata) do governador Rui Costa, 
do PT, de outro, o candidato do prefeito 
ACM Neto. Rui parece simpatizar com a 
candidatura de uma mulher, Denice San-
tiago, negra e major da Polícia Militar da 
Bahia. Grande apelo popular. ACM Neto, 
presidente nacional do Democratas, quer 
eleger o vice-prefeito Bruno Reis como 
candidato da legenda. A campanha medirá 
forças entre as duas maiores lideranças 
políticas da Bahia. E será acompanhada 
com atenção especial.

Bolsonaro mais flexível
Como se comportará o presidente Jair 

neste 2º ano político? Mais flexível, sem 
dúvida, sob pena de ver aumentada a 
oposição ao governo no Congresso. Mas 
não se espere dele mudanças na “arte” 
de produzir peripécias: falas polêmicas, 
recados diretos e indiretos, frituras de 
ministros. Uma no cravo, outra na ferradu-
ra. O capitão tem um foco: a base radical 
que se engaja de coração em sua defesa. 
Fala todo tempo para ela. E, apesar de 
ter havido alguma contração nesse nú-

cleo, as pesquisas ainda o mostram como 
favorito ou perto do favorito, sendo Moro 
candidato. Este ministro tem um índice 
de avaliação melhor que o de Bolsonaro. 
Neste 2º ano, a articulação do governo 
junto ao Congresso tende a melhorar. 
Até porque se não melhorar, mudanças 
virão. Até se encontrar o perfil adequado 
para a tarefa.

Moro no STF
A nomeação do ministro Sérgio Moro 

para o STF entra na casa de 85, entre 0 
e 100. O ideal dos ideais para Bolsonaro? 
Moro como vice. Mas quem garantiria 
que, não sendo indicado para o STF, ele 
continuaria no governo? Até poderia ficar 
mais um tempo. Mas, na política, há uma 
mosca de olho azul.

A quarentena
O Governo decidiu trazer os brasileiros 

que estão em Wuhan, na China, epicentro 
do coronavírus. Ponto para o Governo. 
Eles serão isolados numa quarentena de 
18 dias. Um desafio. Há infectologistas 
como David Uip, que questionam a eficá-
cia da quarentena sanitária prevista pelo 
Ministério da Saúde. Dizem que há pouca 
informação sobre o tempo de incubação do 
novo coronavírus, não existindo garantia de 
que o período de transmissão seja coberto.

PT e seu retrofit
O governador do Maranhão, Flávio Dino, 

do PC do B, sugere uma ampla aliança 
entre as oposições. E pede ao PT que tente 
mudar sua cara, a partir da mudança de 
nome. O que se chama de “retrofit”, termo 
surgido na Europa e Estados Unidos, que 
significa “colocar o antigo em forma” (retro 
do latim “movimentar-se para trás” e fit 
do inglês, significando adaptação, ajuste). 
Na arquitetura, abriga um conjunto de 
ações de modernização e readequação de 
instalações. O objetivo é preservar o que 
há de bom na velha construção e adequá-la 
às exigências atuais.

Dará certo?
Ora, colocar uma embalagem nova num 

produto desgastado mais parece um dri-
ble para enrolar eleitor. Mudar nome de 
partido sem mudar as pessoas ou reinserir 
um programa ideológico é querer dar uma 
solução perfunctória, inútil. Como se diz 
no vulgo: tapar o sol com peneira. Convém 
lembrar o conceito de identidade e de 

imagem. Identidade é a soma do escopo 
programático, tradição, lutas, história de 
sucesso e insucesso, quadros, enfim, tudo 
que lembre a grandeza do partido. Imagem, 
por sua vez, é a projeção da identidade, 
a percepção sensitiva captada pelos cida-
dãos, a ideia que se tem da agremiação. 
Mudar a imagem sem resgatar a identidade 
é coisa inútil.

A persistência
Fecho a coluna com um valor apreciado 

na política: a persistência.
E lembro: na política, nem sempre a 

menor distância entre dois pontos é uma 
reta como na geometria euclidiana. É uma 
curva. Por exemplo: Fernando Henrique só 
chegou à presidência da República depois 
de ter perdido a eleição de prefeito para 
Jânio Quadros, em São Paulo. Uma curva 
em sua vida.

Colombo
A persistência é uma das principais 

virtudes dos grandes homens. Cristóvão 
Colombo aferrava-se à obsessão de que 
poderia chegar ao Oriente pelo caminho 
do Ocidente. O pensamento não lhe dava 
trégua. Esta foi a diferença entre Colombo 
e os seus contemporâneos. Estava con-
vencido. Queria partir. Mas seria forçado 
a esperar muito. Enquanto aguardava, 
falava do sonho. D. João II, rei de Portugal, 
interessou-se pelo assunto e submeteu o 
projeto de Colombo a uma junta de sábios. 
Estes condenaram a ideia. Quando morreu 
a esposa, Colombo gastou a maior parte 
de suas economias com o enterro. E foi 
para a Espanha.

Fernando e Isabel
Fernando e Isabel, empenhados em 

dispendiosa guerra com os mouros, deram 
apenas meio ouvido à proposta do genovês. 
A rainha, entretanto, foi simpática a ele. 
Concedeu-lhe uma pensão, enquanto a 
junta de notáveis do Reino estudava o 
assunto. Depois de dois anos, a pensão foi 
suspensa. Obrigado a se manter sem ajuda, 
durante os oito anos seguintes vendeu 
livros e mapas que confeccionava. Seus 
cabelos ficaram brancos. Foi atacado pelo 
artritismo. Mas nunca desesperou. E, um 
dia, realizou seu sonho.

(*) - Jornalista, é professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Contar com uma consultoria especializada 
é essencial para essa recuperação.

A tecnologia impactou e conti-
nuará impactando todos os setores 
da sociedade, e no Direito não é 
diferente. Todos os dias, startups 
jurídicas inovam ao criar novas 
soluções para acelerar a rotina 
dos advogados. De acordo com 
Associação Brasileira de Lawtechs 
e Legaltechs, o país tem cerca de 
150 startups cadastradas neste 
segmento, mostrando a força do 
setor. Um exemplo é o site (https://
previdenciarista.com), plataforma 
inteligente que oferece serviços 
para que os advogados economi-
zem tempo e dinheiro com rotinas 
previdenciárias. 

Pensando em facilitar ainda mais 
a rotina destes profissionais, a star-
tup criou em seu site  a calculadora 
de tempo de contribuição, que 
permite fazer um cálculo previden-
ciário em até 5 minutos - bastando o 
usuário enviar o CNIS do segurado 
para a tecnologia organizar todos 
os vínculos rapidamente; ter o 
diagnóstico de todos os benefícios 
disponíveis do segurado; e as me-
lhores petições para cada caso do 
cliente do advogado. 

“É muito simples: o advogado 
insere os períodos que o segurado 
possui contribuição ou envia o 
CNIS do INSS e o sistema puxa os 
períodos, informando atividades 
especiais, conforme o caso. A 
calculadora retorna um relatório 
com todos os benefícios aptos ou 
não, tanto antes como depois da 
Reforma. Isto possibilita que o 
usuário tenha todas as informações 
necessárias de forma rápida e se-
gura, otimizando tempo”, explica 

o cofundador do Previdenciarista, 
Renan Oliveira.

Para ele, os advogados perdem 
muito tempo com cálculos previ-
denciários, o que afeta no desem-
penho do trabalho e no atendimen-
to aos seus clientes. “O objetivo do 
Previdenciarista é tornar a vida 
dos profissionais do Direito menos 
burocrática. Ele não precisa ocupar 
espaço da rotina para fazer contas 
e escrever petições enormes, pois 
o Previdenciarista já faz isso por 
ele”, destaca.

A startup disponibiliza relató-
rios de tempo e renda para cada 
benefício, indicação das melhores 
petições para o benefício selecio-
nado pelo advogado, autopreenchi-
mento das petições com os dados 
do cliente e advogado, gestão dos 
clientes previdenciários, histórico 
de eventos do cliente e armaze-
namento de cálculos, petições e 
documentos do cliente na nuvem.

A plataforma está no ar desde 
2013 e foi desenvolvida a partir 
dos mais de 15 anos de experiência 
dos seus fundadores. A platafor-
ma está no ar desde 2013 e, até 
2018, somou mais de 2 milhões 
de visitas e cerca de 10 milhões 
de visualizações de páginas. “Ao 
criar o site nossa ideia principal 
foi conseguir ajudar os advoga-
dos a melhorarem suas rotinas 
por meio da tecnologia. Com o 
apoio dos nossos materiais, eles 
entregam um trabalho eficiente 
e de qualidade para seus clientes 
e conseguem otimizar seus pro-
cessos, atendendo mais clientes 
também”, finaliza Renan.

Entenda como é possível recuperar 
empresas à beira da falência

Daniel Toledo (*)

Além da moeda, que precisa 
ir bem para alavancar os 
empresários, existem outras 

questões, especialmente na admi-
nistração de negócios que podem 
resultar na falência de empresas 
se mal gerenciadas.

Quando a empresa está nesta 
situação por conta desses motivos, 
é preciso aceitar ou trabalhar ardu-
amente na recuperação dela. Além 
de dinheiro, uma equipe dedicada e 
que entenda os processos de cada 
setor, pode ser o diferencial para 
que as coisas voltem a dar certo.

Embora a economia seja impor-
tante, não é o único determinante 
para o sucesso. O primeiro item 
a ser analisado em uma empresa 
que está à beira de um processo 
de falência é a estrutura. 

É necessário saber quais foram 
os motivos para chegar nesse mo-
mento. Muitas vezes, o erro pode 
estar relacionado a gastar mais 
do que consegue faturar, grandes 
endividamentos, talvez inadim-
plência onde houve erro de gestão 
do departamento jurídico, na co-

A economia é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de um país, no entanto não é 
possível dizer que os negócios brasileiros dependem exclusivamente disso para que sejam lucrativos
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ão administrativa, financeira, os passi-
vos e ativos, quem são os credores, 
onde foram cometidos os erros e 
entender se essa organização pode 
ser modificada a ponto de se recu-
perar e ter resultados positivos.

Há um grande número de pedi-
dos de recuperação de empresas 
brasileiras, em razão de falta de 
crédito para investir em tecnolo-
gia, marketing, desenvolvimento, 
novas estruturas e até treinamento. 
Para o consultor, isso acontece 
porque os empresários utilizam o 
próprio capital de giro, parte do 
lucro, para simular uma institui-
ção financeira quando oferecem 
parcelamentos e crediário para os 
consumidores.  

Muitos gestores notam que estão 
em um caminho perigoso antes de 
ser algo sem volta. Por esse moti-
vo, contar com uma consultoria 
especializada, e que possui uma 
visão técnica, é essencial para essa 
evolução.

(*) - É advogado da Toledo e 
Advogados Associados especializado 
em direito internacional, consultor de 

negócios internacionais e palestrante. 
(www.toledoeassociados.com.br).

brança, alguma inexperiência do 
administrador ou decisões erradas.

O decreto de falência pode ser 
considerado um último suspiro, 
mas nesse período há tempo para 
fazer uma intervenção financeira 
imediata ou se preparar para os 
problemas que acompanham a 
condição, uma vez que há impactos 
em relação a crédito e consequen-
temente na vida pessoal. Alguns fa-

tores serão apurados para concluir 
o caso. Será analisado se houve má 
gestão, má fé, se realmente foi um 
fator de mercado ou concorrência 
que gerou essa quebra.

Saber se uma empresa pode ser 
recuperada ou não depende da 
avaliação de quem vai receber essa 
empreitada. O primeiro passo da 
avaliação é notar principalmente 
qual é a estrutura da empresa, seja 

Startup cria calculadora 
que otimiza tempo de 

trabalho dos advogados

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais 
utilizado no mundo, e nos pequenos negócios 
não poderia ser diferente. Segundo a pesquisa 
Transformação Digital nas MPE, realizada pelo 
Sebrae em 2018, 72% das micro e pequenas 
empresas se comunicam com os clientes pelo 
WhatsApp. O aplicativo é usado para: dispo-
nibilizar informações relacionadas a produtos 
e serviços (59%), atendimento online (59%), 
vendas (43%) e cadastrar clientes (26%).

“Diante dos vários compromissos que os 
empreendedores assumem diariamente, toda 
ferramenta que melhore a produtividade é 
considerada essencial”, afirma Márcio Barbosa, 
consultor de negócios do Sebrae em São Paulo. 
O WhatsApp Business, versão do aplicativo 
voltada para negócios, entra então em cena. 
Apesar de ainda ser desconhecido por muitos 
empresários, esse software gratuito tem po-
tencial para apoiar donos de micro e pequenas 
empresas em diferentes tarefas no dia a dia. 

Mas há quem acredite que a versão “Business” 
seja muito parecida com a original. Para eliminar 
dúvidas, nosso consultor explica as reais vanta-
gens do novo aplicativo. Para Márcio, a diferença 
entre as duas versões está nas funcionalidades 
voltadas para o ganho de produtividade, que 

são o foco do WhatsApp Business. “Entre elas, 
podemos destacar a possibilidade de cadastrar 
os dados da empresa, como endereço, tipo de 
atividade empresarial, horário de funcionamento, 
e-mail, respostas automáticas, etiquetas dos con-
tatos e catálogo de produtos e serviços”, explica.

O Sebrae reuniu algumas dicas para empre-
endedores interessados em utilizar a versão de 
negócios do WhatsApp. Confira:

1.Use também o WhatsApp Web - Além de 
poder levar o aplicativo para qualquer lugar no 
seu smartphone, você também pode acessar no 
notebook ou computador, por meio do recurso 
WhatsApp Web. Ainda existe a possibilidade de 
cadastrar o número do seu telefone fixo: basta 
esperar um minuto durante a instalação para a 
opção de validação do número com uma ligação 
telefônica aparecer.

2. Utilize respostas automáticas e etiquetas - A 
possibilidade de enviar respostas automáticas para 
o cliente no primeiro contato ou quando estiver 
fora do horário de atendimento - e até criar 
respostas rápidas digitando apenas uma letra 
ou caractere - é uma ótima forma de manter um 
bom relacionamento com os clientes. As etiquetas 
permitem também organização dos processos 
internos do negócio, por exemplo, pedidos penden-

tes, pedidos enviados, pós-vendas, dentre outros.
3. Você pode criar catálogos - Com a versão 

para negócios do WhatsApp é possível criar 
ainda um catálogo de produtos ou serviços e 
compartilhar com seus contatos ou deixar ofer-
tas disponíveis no perfil. O empresário poderá 
inserir imagens, descrever seus produtos e/
ou serviços, informar preços, inserir um link 
de compra ou qualquer outra informação que 
julgar importante. Mas esteja atento à qualida-
de das imagens/filmagens, tipos de produtos 
catalogados e, até mesmo, com a foto do perfil 
da empresa. A apresentação conta muito na 
escolha entre uma empresa ou outra. 

4. Respeite e preserve o cliente - Quando tiver 
acesso ao número de telefone do cliente, pergunte 
se ele gostaria de receber informações sobre sua 
empresa, produtos e/ou serviços. Utilize listas de 
transmissão ao invés da criação de grupos, isso 
preserva o número de celular do seu cliente.

5. Cuidado com o “spam” - Faça relacio-
namento com o cliente e ofereça conteúdo 
relevante para que ele lembre da sua empresa. 
Contudo, forçar a venda empurrando produtos 
pode fazê-lo “denunciar” o seu negócio – o que 
pode gerar o bloqueio ou banimento do perfil 
do negócio no WhatsApp Business (AI/Sebrae).

Aprenda a utilizar o WhatsApp Business

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, nascido nesta Capital, Guaia-
nases - SP, no dia 26/06/1993, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, filho de Andreia Pereira dos Santos. A pretendente: 
MILAGRO MENGANA CASTAÑEDA, nascida em Santiago de Cuba, República de Cuba, 
no dia 26/12/1984, estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Luis Mengana Castillo e de Celeste Maribel Castañeda Guerra.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

3043-4171

COOPERSERV - Cooperativa Agrícola
Nacional Sudeste Centroeste

CNPJ/MF 04.025.056/0001-51 - NIRE 35.400.063.386
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os cooperados da COOPERSERV - Cooperativa Agricola Nacional
Sudeste Centroeste, a se reunirem na Rua Ajaroba nº 63, Vila Independência - São
Paulo - SP, CEP- 04223-060 , no dia 28 de fevereiro de 2020, em 1ª convocação as
8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em
Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras e fiscais
encerradas em 31.12.2018; b) Eleição dos Membros do Conselho e Suplentes.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
Sylla Burani Junior - Presidente da Mesa.

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de Outubro de 2019 - Aos quinze dias do 
mês de outubro de 2019, às 10:00 (dez) horas, em sua sede social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas 
da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária representando a totalidade do capital social da empresa, convocados por carta, configurando-se a assembleia perfeitamente 
regular consoante o previsto no § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, que convidou 
a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, a Sra. Presidente verificando pelas assinaturas lançadas no Livro Registro de Presença 
de Acionistas, o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre o seguinte: (a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018; (b) Destinação do resultado do exercício; (c) Aumento do capital social; (d) Proposta de consolidação dos Estatutos Sociais, dando-lhe nova redação; (e) Remanejamento de cargo de diretoria; e, (f) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Barueri, 02 de outubro de 2019. Patrícia Beltran Fernandes. Diretor Presidente. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à delibe-
ração dos acionistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, infor-
mando ainda que os referidos documentos foram publicados simultaneamente no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, edição de 08 de 
agosto de 2019. Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à unanimidade, sem restrições. Dando sequência, no referente à destinação do resultado do 
exercício, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos, mediante a utilização de parte da conta de “Reserva de Lucros Acumulados”, do grupo patrimonial “Patrimônio Líquido” constante 
do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, cuja proposta foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$3.000.000,00 
(três milhões de reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterruptamente, vencida a primeira em 1º/04/2019, e as demais, no mesmo dia dos meses 
subsequentes, vencendo-se a última em 1º/03/2020. Continuando, a Sra. Presidente, falando em nome da diretoria, explicou que o capital nominal da sociedade está demasiadamente defasado e apresentou a 
proposta de aumento do capital da empresa de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais), mediante a incorporação da quantia de R$6.600.000,00 (seis 
milhões e seiscentos mil reais), de parte da conta de “Reserva de Lucros Acumulados”, do grupo patrimonial “Patrimônio Líquido” constante do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, de forma que cada acionista continua com o mesmo percentual de participação no capital social com o aumento proposto, em razão do que o artigo 5º, Título II, Do Capital das ações, passa a ter a 
seguinte redação: “Titulo II, Do Capital e das Ações. Artigo 5º- O capital social é de R$7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais),dividido em 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações ordinárias, nomi-
nativas, do valor de R$0,20 (vinte centavos), cada uma, indivisíveis em relação a sociedade, representadas por cautelas. Parágrafo 1º- As cautelas representativas das ações emitidas pela sociedade serão as-
sinadas por dois diretores. Parágrafo 2º- Cada ação dá direito a um voto nas assembleias gerais”. Posta em discussão e votação essa proposta verificou-se que a mesma foi aprovada, por unanimidade, sem 
restrições. Continuando, a Sra. Presidente explicou que a sociedade necessita promover a reforma de seus Estatutos Sociais, em razão do que submeteu aos acionistas a proposta de sua consolidação estatu-
tária, com novo conteúdo, que após ser examinada e discutida verificou-se sua aprovação, por votação unânime, sem restrições e assim os Estatutos Sociais da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, têm a 
seguinte redação: Estatutos Sociais - Título I - Da denominação, sede, foro, objeto e duração: Artigo 1º- A Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas é uma sociedade anônima que se rege pelos presentes 
estatutos e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º- A sociedade tem foro e sede na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP.06465-100, no município de Barueri, 
Estado de São Paulo, podendo por resolução da diretoria, instalar, manter e extinguir filiais, escritórios, depósitos, ou representantes em qualquer parte do território nacional, observadas as prescrições legais. 
Artigo 3º- A sociedade tem por objeto a industrialização de bulas, rótulos, impressos e materiais de embalagem, e de outros produtos típicos do setor gráfico, bem como o comércio de artigos de papelaria em 
geral, podendo importar e exportar. Artigo 4º- É indeterminado o prazo de duração da sociedade. Título II - Do Capital e das Ações: Artigo 5º- O capital social é de de R$7.600.000,00 (sete milhões e seiscen-
tos mil reais),dividido em 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, do valor de R$0,20 (vinte centavos), cada uma, indivisíveis em relação a sociedade, representadas por cautelas. 
Parágrafo 1º- As cautelas representativas das ações emitidas pela sociedade serão assinadas por dois diretores. Parágrafo 2º- Cada ação dá direito a um voto nas assembleias gerais. Título III - Da Adminis-
tração: Artigo 6º- A sociedade será administrada por uma diretoria composta por 6 (seis) diretores, assim designados: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Técnico Industrial, 
Diretor Comercial e Diretor Adjunto, sempre acionistas, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º- Cada diretor, antes de entrar no 
exercício de suas funções, caucionará 1.000 (mil) ações da sociedade, próprias ou de terceiros, como garantia de sua gestão. Essa caução não será levantada senão depois de haver o diretor deixado o cargo 
após aprovação das últimas contas por ele apresentadas. Parágrafo 2º- A investidura dos diretores far-se-á mediante o termo lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado pelo respectivo diretor. 
Os diretores reeleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os reeleger, dispensadas quaisquer formalidades. Parágrafo 3º- Os honorários dos diretores serão fixados pela Assembleia Geral que os 
eleger ou reeleger. Artigo 7º- Compete à diretoria: (a) - O exercício das atribuições e poderes que a lei e estes Estatutos lhes conferem, para assegurar o funcionamento regular da sociedade; (b) - Apresentar 
anualmente à Assembleia Geral o relatório de gestão e demais documentos relativos ao exercício findo; e, (c) - Constituir procuradores para representar a sociedade com cláusula “ad-negotia” e/ou “ad-judicia”, 
podendo destituí-los, a qualquer tempo. § 1º - Compete ao Diretor Presidente: (a) - Ter sob sua orientação e controle o planejamento estratégico e o comando da empresa, juntamente com os demais diretores, 
no sentido de obter a consecução dos objetivos colimados; (b) - Cumprir e fazer cumprir os Estatutos Sociais, assim como as deliberações da diretoria e das Assembleias Gerais; (c) - Convocar e presidir as 
reuniões da diretoria, bem como as Assembleias Gerais; e, (d) - Representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias. 
§ 2º - Compete ao Diretor Vice-Presidente: (a) - Auxiliar e compartilhar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções; (b) - Substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos temporários; (c) - 
Representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias; e, (d) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de 
suas respectivas funções. § 3º - Compete ao Diretor Financeiro: (a) - Auxiliar e compartilhar com o Diretor Presidente no desempenho de suas funções; (b) - Ter sob sua orientação e controle os setores econô-
mico, financeiro, contábil, fiscal, legal, orçamentário, custos, tesouraria e demais valores financeiros da empresa; (c) - Analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas pelo departamento 
de contabilidade e apresentar relatório à diretoria; (d) - Fixar juntamente com a diretoria técnico industrial e a presidência a política de preços dos produtos encomendados pelos clientes; e, (e) - Assinar o expe-
diente relativo ao cargo no exercício de suas respectivas funções. § 4º - Compete ao Diretor Técnico Industrial: (a) - Ter sob sua orientação o planejamento, a programação e o controle da produção industrial, e 
bem como o controle de qualidade; (b) - O controle e gerenciamento do setor de compras de matérias primas; (c) - Acompanhar a tecnologia no referente a equipamentos de produção industrial, objetivando a 
melhoria da produção; (d) - Quando for o caso, submeter a apreciação dos demais diretores, sugestão para a compra de novos equipamentos; (e) - Controlar e fiscalizar os estoques de produtos acabados e 
semi-acabados; e, (f) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de suas funções. §5º - Compete ao Diretor Comercial: (a) - Ter o setor de vendas e exportação sob sua orientação e controle; (b) - Nomear 
representantes comerciais e acompanhar sua produção; (c) - Promover a expansão das atividades comerciais da empresa; (d) - Recepcionar na sua área as atividades da divisão de marketing visando o desen-
volvimento dos negócios da sociedade; e, (e) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de suas funções. § 6º - Compete ao Diretor Adjunto: (a) - Auxiliar e compartilhar com os diretores financeiro e 
comercial no desempenho de suas funções; e, (b) - Assinar o expediente relativo ao cargo no exercício de suas funções. Artigo 8º - Todos os documentos referentes aos negócios sociais, tais como, contratos, 
cheques, títulos de créditos e outros, que expressem obrigações ou que possam gerar compromissos para a sociedade, serão firmados, pelo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Financeiro e 
Diretor Técnico Industrial, isoladamente. Parágrafo Único: Qualquer ato praticado com inobservância do disposto no “caput” deste artigo, será nulo de pleno direito, sendo que quem o praticar responderá pelas 
consequências jurídicas que dele advir. Artigo 9º - Substituirá o Diretor Presidente em suas faltas ou impedimentos temporários, o Diretor Vice-Presidente, que será substituído pelo Diretor Financeiro, que será 
substituído pelo Diretor Comercial, que será substituído pelo Diretor Técnico Industrial que será substituído pelo Diretor Adjunto, e, este, por quem o Diretor Presidente designar. Parágrafo Único: Quando por 
motivo de falecimento ou de renúncia de cargo, ser declarado vago cargo de diretor, a diretoria designará um substituto provisório, e dentro de trintas dias convocará a Assembleia Geral para eleger outro diretor, 
que servirá pelo período de tempo restante do mandato daquele que motivou a vaga. Artigo 10º- Não é permitido o uso da denominação social em documentos e negócios estranhos aos fins da sociedade. Arti-
go 11º- A diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente. Título IV - Do Conselho Fiscal: Artigo 12º- O conselho fiscal será 
composto de três membros efetivos e outros três membros suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. Artigo 13º- Os membros do Conselho Fiscal, no exer-
cício das atribuições que lhe são conferidas por lei receberão os honorários fixados pela Assembleia geral que os eleger. Artigo 14º- É facultativa a instalação do Conselho Fiscal, porém, o mesmo pode ser 
instalado a pedido formulado em Assembleia Geral por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto. Artigo 15º- Somente podem ser eleitos para compor o Conselho 
Fiscal pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Artigo 
16º- As reuniões do Conselho Fiscal serão objeto de ata que será regularmente transcrita no livro próprio. Título V - Da Assembleia Geral: Artigo 17º- A Assembleia Geral é o órgão supremo da Companhia, 
cabendo-lhe exercer as funções que lhe forem cometidas pela lei, em especial sobre negócios e matérias de interesse da sociedade, inclusive deliberar sobre a reforma dos estatutos. Artigo 18º- As Assembleias 
Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente, no caso de sua ausência, por quem a assembleia designar, que convidará para secretário um dos acionistas presentes. Artigo 19º- As convocações 
das Assembleias Gerais serão feitas, observando-se as regras e procedimentos estabelecidos por lei. Artigo 20º- A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, anualmente, dentro dos primeiros 4 (quatro) meses, 
após o término do exercício social, para discutir e deliberar sobre o relatório da diretoria, demonstrações financeiras, destinação dos resultados do exercício, do parecer do Conselho Fiscal, se for o caso, e 
eleição da diretoria e fixação de seus honorários. Também é de sua competência a decisão sobre a instalação do Conselho Fiscal, a eleição de seus membros e a fixação de seus honorários. Artigo 21º- A As-
sembleia Geral Extraordinária será convocada para deliberar sobre matérias que não possam ser deliberadas pela Assembleia Ordinária, na forma da lei. Artigo 22º- Constituídas legalmente as Assembleias 
deliberam, validamente, aprovando ou recusando os atos ou propostas submetidas à sua apreciação, prevalecendo, sempre, o resultado da votação, por maioria de votos, para cujo fim, cada ação ordinária vale 
um voto. Título VI - Do Exercício Social: Artigo 23º- O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 24º- Do lucro líquido do exercício 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social. Artigo 25º- É assegurado ao acionista o dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), cal-
culado sobre o lucro líquido diminuído ou acrescido (a) da importância destinada à constituição da reserva legal; e, (b) da importância destinada a formação da reserva para contingências, quando existente, e 
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Parágrafo Único: O restante ficará à disposição da Assembleia Geral dos acionistas para deliberação a respeito. Artigo 26º- Os dividendos não 
reclamados no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua distribuição prescreverão a favor da sociedade. Título VII - Da Liquidação da Sociedade: Artigo 27º- A sociedade entrará em liquidação nos 
casos legais e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 28º- A Assembleia Geral que decidir sobre a liquidação da sociedade, determinará a sua forma e procedimentos, elegendo o liquidante e o Conselho 
Fiscal, se este estiver instalado, que funcionará nessa fase, fixando os respectivos honorários. Título VIII - Disposições Gerais e Transitórias: Artigo 29º- As questões omissas nos Estatutos serão resolvidas 
de acordo com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais leis em vigor. Decretada a aprovação dos novos Estatutos Sociais, por votação unânime, a Sra. Presidente informou que se faz 
necessário deliberar sobre o remanejamento de cargo e apresentou aos acionistas proposta no sentido de que a acionista Odila de Camargo Fernandes, eleita na assembleia geral ordinária realizada em 20 de 
março de 2019 para o cargo de Diretor Adjunto, seja remanejada paro o cargo de Diretor Comercial. Submetida aos acionistas essa proposta de remanejamento de cargo, verificou-se sua aprovação, por unani-
midade de votos, em razão do que a Sra. Odila de Camargo Fernandes, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 5.873.702-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 667.864.288-00, 
residente e domiciliada na Rua Desembargador do Vale, nº 1.055, apto 83, Vila Pompéia, CEP, 05010-040, na Capital de São Paulo, a partir desta data, em virtude de sua nova designação passa a ser o Diretor 
Comercial da Companhia, com mandato estatutário de três anos, findando-se em 2021, estendendo-se seu mandato até 30 de abril de 2022; e, empossada no cargo, declara que não está incursa em nenhum 
dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil. Encerrando-se os assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se 
manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Declaramos 
estar conforme o original. a) - Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Acionistas: Patrícia Beltran Fernandes, Nelson Fernandes, Flávio Tadeu Barbosa, Odila de Camargo 
Fernandes, Ivone Beltran Fernandes, Ivani Regina Camargo Fernandes, Sioni Camargo Fernandes, Sueli Camargo Fernandes Fonseca, Carlos Francisco Fernandes Júnior, Wagner Vaner Salvatico, Coraci 
Gallo Barbosa, Maurício Beltran Fernandes, Ronaldo Beltran Fernandes, Declaramos estar conforme o original. Patricia Beltran Fernandes - Presidente; Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para 
os efeitos da Lei nº 8.906/94 - artigo 1º Prof. Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP. nº 30.191

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1048423-14.2013.8.26.0100/01. O MM. Juiz 
de Direito da 44ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Guilherme Madeira Dezem, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Geny Paulina Rodrigues Oliveira, RG 13.484.590, CPF 896.959. 
178-87, que foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, da penhora que recaiu sobre o Imóvel de Matricula 
Nº45.712 do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos de Tatuí -SP, consistente em um terre 
no sob nº 04, da quadra GY, com frente para a Rua 84 do loteamento denominado Ninho 
Verde–Gleba I, situado na zona urbana do Município e Comarca de Tatuí – SP, que assim se 
descreve, mede e caracteriza: mede 13m de frente para a Rua 84; 13m nos fundos 
confrontando com a Estrada Municipal Bairro dos Ferreiras; 38m do lado esquerdo 
confrontando com o lote 05 e 38,50m do lado direito confrontando com o lote 03; com a 
área de 497,25m2. Imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 858.1562-
ZN:10, exercício de 1997, e do qual foi nomeada depositária Geny Paulina Rodrigues 
Oliveira, RG 13.484.590, CPF 896.959.178-87. A depositária não pode abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste juízo, observadas as consequências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4000421-30. 2012.8.26.0606 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Suzano, Estado de SP, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber à F8 Produtos Automotivos Ltda. ME, CNPJ:02.024.836/0002-51, 
representada pela co-executada Julia Miranda Lima, brasileira, solteira, empresária, residente e 
domiciliada na Estrada Fazenda Viaduto, 3.020, Fazenda Aya, Suzano/SP, Cep: 08650-245, 
portadora da cédula de identidade RG Nº 30.079.772, CPF/MF Nº 331.553.888-38, e seu Cônjuge 
Vlaumir Xavier de Lima, brasileiro, autônomo portador do CIRG Nº 19.659.484-SSP/SP, CPF/MF Nº 
108.568.418-03 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título 
Extrajudicial do valor de R$ 66.284,34, referente às 4 (quatro) notas promissórias vencidas e não 
pagas objeto da Execução retromencionada. Fica a Executada citada por meio deste para pagar o 
débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto do 
bem imóvel objeto da matrícula nº 67.890, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Mogi das Cruzes SP, em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso 
não pague a dívida exequenda ou garanta a Execução, fica a Executada intimada por meio deste 
edital para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos 
do art. 915 do CPC. Será o editalafixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Nova versão do 
APP MEI

A Secretaria Especial da 
Receita Federal disponibi-
lizou a nova versão do App 
MEI na loja do Governo do 
Brasil.

A nova versão traz as 
mesmas funcionalidades da 
anterior, porém com atuali-
zaçãode tecnologia.

O aplicativo MEI permite:
 1) Gerar e emitir o Docu-

mento de Arrecadação 
do Simples Nacional - 
DAS para pagamento 
(nos meses em que a 
situação estiver deve-
dora ou a vencer).

 2) Consultar informações 
sobre:

 - CNPJ (nome, situa-
ção, natureza jurídi-
ca e endereço);

 - situação e períodos 
de opção pelo Sim-
ples Nacional/SIMEI;

 - situação mensal dos 
débitos tributários.

 3) Obter informações 
gerais sobre MEI (con-
ceitos, formalização e 
obrigações acessórias).

Está disponível para down-
load nas lojas de aplicativos 
Google play ou Apple Store.

Em breve será disponibili-
zada nova versão do aplicati-
vo para transmissão da  De-
claração Anual Simplificada 
para o MEI (DASN-Simei).

(JEN - com informações 
da Receita Federal).

Franklin Valverde – Patuá – O irrequieto 
jornalista, professor e demais atividades, todas em 
prol de uma sociedade letrada, conta com invejável 
currículo e trajetória brilhante. O “Babylonia” con-
tém relatos em tons ins...pirados, que permeiam 
por nossa sociedade, às vezes rica, avassaladora, 

autofágica, todavia, adorável. Nada escapa ao crítico e cínico 
olhar do Franklin. Trata-se de uma obra para ser degustada, 
lida e relida. Alguns contos devem ser analisados com alguma 
calma. No mais, uma obra marcante, de experiente profissional 
para leitores exigentes.

Babylonia Blues – Relatos delirantes

Maria Elisa Coelho e Gustavo Annecchini 
– Miguel Velez (Ilustr) - Letra e Imagem – Itália, 
Bélgica, Romênia esse é o cenário para uma vida 
eletrizante de uma jovem que sempre teve a beleza 

e o bem como fonte inspiradora. O enredo muito bem urdido, 
tem nos seus altos e baixos o condão de prender o leitor, pois 
em cada página sempre há uma boa possibilidade para um 
entrosamento de “cenas” que levará a caminhos inesperados. 

Em suma: entretenimento garantido para jovens e adultos.

Bluebell

Roberto Mangabeira Unger – Record – 
Mangabeira Unger no alto de toda sua vastíssima 
e profunda experiência é o pensador brasileiro 
mais respeitado e seguido em todo o universo. Um 
homem de frases curtas, todavia de longo alcance. 
Nesta obra traçada em abundante filosofia, nada 

vã, coloca-nos no centro de algumas reflexões, quase todas 
voltadas à desmistificação do real sentido do tempo. Leniência 
com condutas apropriadas, abundam. Realmente lança luzes 
em nossos posicionamentos sociais numa dimensão nada usual. 
Mesmo com altíssimo teor filosófico, obra nada tediosa, ao con-
trário. Editada primeiramente em 2007, mostrou-se atemporal. 
Tudo contextualiza-se nos dias atuais. Elimina o ranço de uma 
pobre filosofia, causando prazer. Deve ser lida por professores, 
estadistas, administradores, etc...

O Homem Despertado: 
Imaginação e esperança

Mary Del Priore e Carlos Daróz (Orgs) 
– Unesp -  Um trabalho digno da melhor nota pos-
sível, é o mínimo comentário a fazer-se dessa obra 
grandiosa de profundidade ímpar e de exaustiva 

pesquisa. O tema guerra sempre é povoado por notícias muitas 
vezes plantadas, ao que hoje chamamos de fake news . Os au-
tores, que dispensam apresentação, literalmente “levantaram 
o tapete” da nossa história, perante esses dois desastres da 
humanidade. Relatos impressionantes e verídicos fatos, dão à 
obra uma conotação expressiva de dor, amor e um patriotismo 
quase exacerbado, contudo, necessário. Deve ser lido por jovens, 
profissionais da comunicação, professores e amantes de uma 
história real e muito bem analisada e transmitida. Pronto para 

um exitoso documentário. 

A História do Brasil nas Duas 
Guerras Mundiais

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Lawrence W Reed – Faro –  O autor, econo-
mista, historiador é reconhecido mundialmente 
por seus feitos, engajamentos e ditames. Desta 
feita desce do seu pedestal, que é alto, para enal-
tecer princípios de honestidade, ética e sobretudo 

muito trabalho com igual dignidade. Cita casos, aponta falhas 
e constantemente enaltece o caráter das pessoas, como arma 
e ferramenta fundamental para o progresso das pessoas e das 
nações.  Com trabalho gráfico impar, temos uma verdadeira ode 
à liberdade e empreendedorismo. Um basta ao governismo e sua 
“proteção”! Deve ser lido em qualquer situação, principalmente 
nas escolas. Sem viés político. Mente aberta!!

Como se Preparar para uma Economia 
Liberal: princípios e práticas para 
destacar-se no novo cenário

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.345
Disponibilidades    5.851
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.801

Aplicações no Mercado Aberto    1.801
TVM e Instrum. Financ. Derivativos           945

Carteira Própria    1
Vinculados à Prestação de Garantias      431
Vinculados ao Banco Central    513

Outros Créditos        8.726
Carteira de Câmbio    3.361
Rendas a Receber     159
Negociação e Intermed. de Valores    2.724
Diversos    2.503
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)  (21)

Outros Valores e Bens             22
Despesas Antecipadas     22

PERMANENTE           393
Imobilizado de Uso           378

Outras Imobilizações de Uso    1.197
(Depreciações Acumuladas)     (819)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível              15
Outros Ativos Intangíveis    49
(Amortização Acumulada)  (34)

TOTAL DO ATIVO      17.738

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      12.245
Relações Interdependências        2.512

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.512
Instrumentos Financ. Derivativos             23

Instrumentos Financeiros Derivativos    23
Outras Obrigações        9.710

Carteira de Câmbio    6.652
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     761
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     2.168

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        5.493
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    4
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado      (1.518)

Receitas Operacionais     14.655
(Despesas Operacionais)     (16.218)
Receitas não Operacionais    37
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido    17.738

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Dezembro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Negado provimento ao recurso de um fotógrafo 
que pretendia ser indenizado.

O profissional acusou 
a empresa de ter 
usado uma fotogra-

fia produzida por ele sem 
autorização. O fotógrafo 
entrou com a ação no 
Juizado Especial Cível. O 
profissional alegou ter sido 
contratado por uma mine-
radora, em 2011, para a 
produção de fotografias de 
materiais comercializados 
pela empresa.

Relatou que, recente-
mente, quando navegava 
pela internet, foi surpre-
endido com a utilização de 
uma dessas fotografias pela 
Pra Construir, cuja ativida-
de é o comércio eletrônico 
de materiais de construção 
civil. Conforme o fotógrafo, 
a empresa utilizou a ima-
gem sem autorização, sem 
contrapartida financeira e 
sem atribuir-lhe a autoria.

Ele pretendia, na ação, 
uma indenização de R$ 
5 mil, com base no valor 
médio de três orçamentos 
para a prestação de serviço 
semelhante, ou indeniza-
ção material no valor de R$ 
2 mil, referente ao mesmo 
valor pago pela mineradora 
que o contratou para fazer 

Justiça não reconhece direito 
de imagem de fotógrafo

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Belo Horizonte negou provimento ao recurso de um fotógrafo 
que pretendia ser indenizado pela Pra Construir Tecnologia Ltda
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G judiciais visando indeniza-

ções variadas”.  A relatora 
do recurso, juíza Maria 
Luíza Rangel Pires, citou 
parte de um voto proferido 
em recurso semelhante no 
Distrito Federal, em que o 
relator questionou a inten-
ção do requerente em se 
utilizar do Judiciário para 
cobrar pelo uso de seus 
trabalhos.

A relatora lembrou que 
a empresa retirou as fotos 
assim que notificada so-
bre a autoria da imagem, 
corrigindo a atitude ilegal. 
Destacou que o direito 
dele como autor da obra 
foi reconhecido em alguns 
processos pelas próprias 
partes e em outros pelo 
Judiciário. “Mas não me 
parece que tal direito possa 
ser perpetuado na forma 
aqui desenhada, porque é 
evidente que o recorrente 
não pretende mais reprimir 
a violação de seu direito, ao 
contrário, seu interesse é 
ver sua obra cada vez mais 
utilizada indevidamente, 
porque este se revelou um 
caminho curto e simples 
para vendê-la”, criticou a 
juíza (Ascom/TJMG).

a foto original. Ao julgar o 
processo, o juiz Napoleão 
Rocha avaliou que a foto-
grafia tem natureza jurídica 
de obra intelectual, por 
demandar atividade típica 
de criação, estando sob o 
amparo da Lei de Direitos 
Autorais.

A obra deve ser identifi-
cada por nome, completo 
ou abreviado ou até mesmo 
por iniciais, pseudônimo ou 
outro sinal convencional, 
para fazer valer o direito 
autoral. Não é exigido o 
registro da obra em órgão 
público, mas o autor pode 
fazê-lo, para assegurar seus 

direitos. De acordo com 
o magistrado, o fotógrafo 
não demonstrou de for-
ma definitiva a autoria da 
fotografia, e a imagem foi 
divulgada na internet, sem 
qualquer identificação.

Ao identificar a existên-
cia de dezenas de proces-
sos movidos pelo profissio-
nal com o mesmo objetivo, 
ele considerou que sua 
conduta, ao disponibilizar 
inúmeras fotografias não 
identificadas na internet, 
possibilitando o uso da 
imagem por terceiros, 
“funciona como isca para 
dar suporte a processo 
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Desburocratização

Alguns aspectos principais tem chamado mais a atenção como o trabalho aos 
domingo e feriados.

kpmgbrasil/reprodução

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de fevereiro de 20206

A MP 881, que introduz modificações para per-
mitir desburocratizar as regras para o empre-
endedorismo, bem como facilitar ainda mais 

as relações de trabalho, em seu artigo 2º a MP coloca 
como princípios:

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta 
MP:

I - a presunção de liberdade no exercício de ativi-
dades econômicas;

II - a presunção de boa-fé do particular;
III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional 

do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.
 
Segundo o advogado trabalhista Julio Conrado, do 

escritório C&N Conrado e Nunes - Sociedade de Ad-
vogados, depreende-se da leitura desses princípios 
que a MP pretende facilitar ainda mais as relações de 
trabalho, pois parte do princípio de liberdade, boa-fé 
e intervenção mínima do Estado sobre as atividades 
econômicas, o que costuma ser favorável às relações 
de trabalho. Alguns aspectos principais tem chamado 
mais a atenção como o trabalho aos domingo e feria-
dos. Na realidade esta prática já vem sendo aplicada 
no comércio e vários outros setores da economia. 

A MP dispõe que o trabalhador poderá trabalhar 
aos domingos, porém será obrigatório seu descanso 
ao menos em um domingo a cada 4 semanas. “Acre-
ditamos que ainda serão trazidas algumas mudanças 
que assentarão a matéria, seja através das relações 
sindicais ou ainda dos resultados atingidos na Justiça 
do Trabalho para que a norma encontre seu equilíbrio. 
Não houve nenhuma mudança drástica no que já vem 
ocorrendo” afirma Conrado.

No quesito horário, as empresas poderão trabalhar 
em qualquer horário desde que seja respeitada a Lei 
do Silêncio. A prática não é obrigatória, simplesmente 
será utilizada ao setor que melhor se adaptar a ela.

Hoje a Legislação municipal prevê regras para o 
funcionamento de empresas em locais e horários es-

QueM teM 
MeDo DA 
MeDiDA 

ProvisóriA 
DA 

LiberDADe 
econÔMicA?

pecíficos, respeitando-se a Lei de zoneamento, o que 
num primeiro momento não mudará. Caberá sempre a 
melhor regulamentação entre os entes públicos visando 
acomodar as novas regras, levando-se em consideração 
além das normas já existentes, usos e costumes locais 
entre outras questões.

 
O E-social previa unificar o pagamento de obrigações 

fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Entendemos que 
o fim do e-social será bem-vindo entre as empresas, 
visto que gerou um grande investimento em tecnolo-
gias para o cumprimento 
de várias obrigações aces-
sórias aos empresários, 
sem absolutamente retirar 
nenhuma outra que já 
existia. 

As empresas estão sendo 
obrigadas a atender ao 
eSocial e não são dispen-
sadas de outras obriga-
ções como a Dirf, a Rais, 
o Sefip e o Caged. Uma 
menor obrigação por parte 
das empresas abrirá maior 
espaço para que novos 
investimentos ocorram sem abrir mão da segurança 
do governo em tomar conhecimento da movimentação 
econômico financeira e de pessoal das empresas. 

A carteira de trabalho digital é mais uma tentativa de 
desburocratizar as relações de trabalho. Visa facilitar 
sua emissão, seu transporte e ainda dará maior agili-
dade no acesso às informações consolidadas em um 
único documento. Facilitará ao trabalhador inclusive 
uma maior fiscalização em relação aos seus vínculos 
trabalhistas. Deverá inclusive integrar as bases de 
dados do trabalhador. As Carteiras de papel ainda 
continuarão válidas, e serão descontinuadas de acordo 
com um cronograma do governo visto as dimensões 
continentais do Brasil, bem como a dificuldade de 
acesso digital de uma gama grande de trabalhadores,
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O controle de jornada para a empresa com menos 
de 20 funcionários é uma medida visa apenas diminuir 
a regulamentação a um maior número de pequenos 
empresários, até porque isso já ocorria com empresa 
com até 10 funcionários. Caberá ao empresário decidir 
se implanta ou não controle de jornada de acordo com 
suas necessidades.

Para o trabalhador não há alterações significativas.
 
A MP busca ainda dar maior agilidade aos pequenos 

comerciantes e prestadores de serviços com o fim da 
exigência de alvarás de funcionamento para determi-
nadas atividades de pequeno porte.

Caberá aos Municípios detalhar quem serão os fa-
vorecidos.

Essa medida vem ao encontro do que muito se discute 
em relação ao custo Brasil, que “é um dos países onde 
mais se demora para abrir uma empresa, em função da 
gama exagerada de etapas e procedimentos, fazendo 
com que a burocracia se oponha à necessidade de de-
senvolvimento de nossa economia”, comenta  diz Julio.

O objetivo é retirar um pouco o peso da burocracia e 
o excesso de regulamentação para pequenos e médios 
empreendedores.

Segundo o governo, hoje o Brasil ocupa 109ª posição 
no ranking Doing Business (melhores países para fazer 
negócios), e o grande avanço da MP é tirar o foco do 
Estado das atividades que não oferecem risco e cana-
lizar a força regulatória para atividades de alto risco”.

“Desde que a ausência de alvarás não indique falta 
de fiscalização em atividades relacionadas por exem-
plo com alimentação e saúde, no mais quanto mais 
simples melhor para o empreendedor e para o país”, 
pondera Julio. 

“Em uma síntese, entendemos que a iniciativa do 
governo em desburocratizar setores da economia, 
facilitando o acesso de novos empreendedores e 
reduzindo as obrigações acessórias das pequenas 
e médias empresas, ao menos em teoria será bené-
fica para todos, inclusive para o trabalhador, visto 
que será uma oportunidade de aumento na oferta 
de empregos e um estímulo à nossa tão combalida 
economia” afirma.

Fonte e mais informações: (www.conradoenunesadvogados.com.br).
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