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News@TI

Curso online ajuda empresas a 
se adequarem à LGPD

@A LGPD Solution está lançando o LGPD 365, curso 
online que traz todas as orientações sobre como se 

enquadrar na nova Lei. "A educação à distância, além de 
prática, tem a vantagem de treinar muitos colaboradores 
ao mesmo tempo", afirma Paulo Perrotti, advogado e sócio 
do escritório Perrotti e Barrueco Advogados Associados. 
O curso é dividido em vinte e seis módulos e tem total 
aproximado de quatro horas. Após sua realização, o aluno 
passa a proteger os dados de maneira eficaz, conhecendo 
as bases legais da questão, e também saberá diagnosticar 
o que deve ser feito na possibilidade de vazamento. Além 
disso, vai ter acesso a casos práticos (http://lgpdsolution.
com.br/curso-lgpd).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Atacadista de Moda
Entre os dias 17 e 19 de março, a região do Brás será 

palco de um dos maiores eventos do setor atacadista de 
moda do país: a edição do Novo Brás, apresentando os lan-
çamentos para o Inverno 2020, por meio de desfiles com as 
coleções para a estação, de 40 fabricantes. O evento destaca 
o tema “Movimento”, para representar a moda. O evento 
- uma mega campanha focada em criar e consolidar uma 
nova identidade para a região posicionada como o maior 
pólo de distribuição de pronta entrega de confecções do 
Brasil - já está consolidado dentro do Calendário Nacional 
da Moda. Agrega ainda maior valor ao pólo do Brás, que é 
uma grande fonte de turismo e de economia, não só para 
São Paulo, mas para todo o país (www.novobras.com.br).     

  Leia a coluna completa na página 3

A crise passou longe do 
e-commerce durante o 
ano passado. As vendas 
realizadas de janeiro 
a dezembro de 2019 
somaram faturamento 
de R$ 75,1 bilhões, alta 
nominal de 22,7% em 
relação ao ano de 2018

As informações são do 
relatório NeoTrust, que 

analisa o varejo digital tri-
mestralmente com base 
em dados coletados pelo 
Compre&Confie, empresa 
de inteligência de mercado 
focada em e-commerce.

De acordo com o estudo, 
o poder aquisitivo do con-
sumidor não variou signifi-
cativamente no período: o 
valor médio das compras 
realizadas foi de R$ 420,40 
(incremento de apenas 0,2% 
em relação ao ano anterior). 
Portanto, a alta significativa 
está relacionada principal-
mente ao volume de pedidos 
realizados: em 2019, foram 
feitas 178,5 milhões de com-
pras, valor que representa 
aumento de 22,5% em rela-
ção a 2018.

O ano de 2019 foi de forte 
recuperação para o varejo 
digital. Registramos diver-
sos fatores que impulsiona-
ram o crescimento, com des-
taque para consolidação do 
modelo de marketplace no 
país, maior integração mul-

ticanal, além do aumento do 
número de consumidores 
que realizaram pelo menos 
uma compra on-line”, afirma 
André Dias, diretor executi-
vo do Compre&Confie.

O público feminino foi 
responsável por 52,1% dos 
pedidos de compra feitos no 
país durante o ano de 2019. 
Apesar de comprar mais, as 
mulheres gastaram menos: o 
gasto médio foi de R$ 371,70 
por compra, enquanto os 
homens gastaram R$ 473,60 
em média. Por faixa etária, 
os que têm entre 36 e 50 anos 
realizaram o maior volume 
de compras (33,6% do total 
dos pedidos feitos durante 
o ano). Logo atrás, estão os 
que têm entre 26 e 35 anos, 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4

Uma pesquisa realizada pelo Union + Webster, aponta que 87% dos 
consumidores brasileiros preferem comprar de empresas sustentáveis. 
O público está mais exigente tanto com a qualidade dos produtos e ser-
viços quanto com a procedência deles. Além disso, 24% da população 
brasileira é da geração Z, jovens nascidos a partir de 1999, tornando-os 
o segundo maior público consumidor do país, atrás apenas dos millenials 
— a geração nascida entre 1981 e 1998. Com jovens mais engajados em 
causas sociais e ambientais, pode ser difícil para uma empresa sobreviver 
nos dias atuais sem se preocupar com esses temas.   

Marcas sustentáveis

O novo momento que o mercado de trabalho atravessa, seja 
com o aumento de perspectiva de vida, com as diversas gerações 
atuantes, com o avanço tecnológico ou com a depressão batendo 
à porta, exige um olhar atento dos líderes quanto aos integrantes 
de sua equipe. Para entender um pouco mais sobre tema, o 'Jornal 
Empresas e Negócios' conversou com Maryana Rodrigues, funda-
dora da HumorLab, consultoria de gestão do humor, criatividade, 
autoconhecimento, liderança e inovação para as empresas.   

Você conhece seu time?

De acordo com um estudo realizado pela Ebit Nielsen, empresa 
especializada em mensurar e-commerces, a intenção de compra 
para o Dia do Consumidor deste ano cresceu 18% em relação 
ao ano passado. A pesquisa revelou que as buscas pela data no 
Google, que acontece no dia 15 de março, cresceram 113%. Para 
a consultora e diretora da CasaClube, Luciana Locchi, esse cres-
cimento não é por acaso, já que as empresas de e-commerce e 
varejo estão cada vez mais voltadas para a data.   

Dia do Consumidor

katemangostar/Freepik

E-commerce faturou mais de 
R$ 75 bilhões em 2019 no Brasil

com 31,8% das compras. Por 
fim, estão aqueles de até 25 
anos (19,5%) e aqueles com 
mais de 51 anos (15,1%).

Na análise por região, é 
possível notar que o Su-
deste é responsável pela 
maior parte dos pedidos 
realizados. Durante o ano 
de 2019, 66,2% das compras 
feitas em território nacional 
vieram desse local. Outro 
crescimento importante 
está no número de consu-
midores únicos (aqueles 
que realizaram ao menos 
uma compra online no ano). 
Em 2019, este público au-
mentou 40,6% em relação 
a 2018, chegando a 31,4 
milhões de pessoas. Em 
2020, expectativa é a de que 

varejo digital movimente R$ 
90,7 bilhões.

O Compre&Confie estima 
que as compras online gerem 
faturamento de R$ 90,7 bi-
lhões em 2020, crescimento 
de 21% em relação a 2019.

“Alguns fatores que expli-
cam o otimismo do brasileiro 
com o comércio online em 
2020 são programas de 
fidelidade mais atraentes, 
melhor experiência através 
de dispositivos móveis e, 
principalmente, preços ex-
tremamente atrativos devi-
do a recuperação econômica 
e inflação sobre controle”, 
concluiu Dias. Fonte e mais 
informações: (www.compre-
confie.com.br).

In
fo

M
on

ey
/R

ep
ro

du
çã

o

Foto: Divulgação

Vexxia

CRIAçãO DE 
1.8 MILhãO DE 
EMPREGOs PARA 
jOVENs ENTRE 
18 E 29 ANOs

    Leia na página 6

Contrato Verde e Amarelo

O ano de 2019 foi de forte recuperação para o varejo digital.

salários de professores 
O governador João Doria e o 

secretário estadual da Educação, 
Rossieli Soares, anunciaram na 
sexta-feira (21) o pagamento 
de um abono de até 12,84% nos 
salários dos professores da rede 
estadual de São Paulo. Para ga-
rantir o benefício, o governo de 
São Paulo vai investir por ano R$ 
590,6 milhões. No total, 260.142 
docentes ativos e inativos serão 
beneficiados. O pagamento será 
retroativo ao mês de janeiro e 
estará disponível a partir de março. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/contrato-verde-e-amarelo-criacao-de-18-milhao-de-empregos-para-jovens-entre-18-e-29-anos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-a-26-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-a-26-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quase-90-dos-consumidores-optam-por-marcas-sustentaveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/clientes-esperam-mais-beneficios-do-que-descontos-no-dia-do-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-conhece-seu-time/
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OpiniãO
Como manter a 

empregabilidade em 
tempos de crise?

Falar de 
empregabilidade em 
tempos de crise não é 
uma missão fácil

O que tenho presencia-
do e vivido com meus 
clientes me fez ter 

vontade de contribuir ainda 
mais com a sociedade, com 
as pessoas, com você que 
agora se vê perdido. Tenho 
tido resultados muito bons 
com meus clientes, apesar 
da crise declarada estamos 
vivendo ela de maneira 
diferente, não queremos 
desafiá-la e sim apoiá-la para 
que haja um revés, talvez 
este seja o segredo. 

Tenho observado que 
quando praticamos os que 
chamo de pilares da em-
pregabilidade conseguimos 
aumentar nossas forças in-
teriores e consequentemen-
te nossa performance. Aqui 
deixo algumas sugestões:
1º) Trabalhe na sua área 

de vocação - Quem 
tem atuado na sua área 
de talento, com um me-
nor esforço tem obtido 
maiores resultados;

2º) Desenvolva suas 
competências - Atue 
fortemente potencia-
lizando suas forças, 
coloque-as em prati-
ca e neutralize suas 
fraquezas, para isto 
o primeiro passo é 
identifica-las;

3º) Seja íntegro - Sua 
integridade não deve 
ser questionada, por-
tanto a preserve, viva 
pelos seus valores, mas 
não se esqueça que os 
outros também os tem; 

4º) Seja relacionável - 
Não basta ter uma rede 
de relacionamentos, 
promova sua rede, 
promova encontros e 
deixe claro o que vc 
faz e seus sonhos. Sirva 
também, doe-se. Só 
recebe quem doa;

5º) Promova seu Bem-

-estar - Ninguém quer 
contratar ou ter um 
colaborador que não 
tenha uma boa saúde 
física e mental. Faça 
seu checkup, atue na 
prevenção e desen-
volva sua inteligência 
emocional.

6º) Tenha fontes al-
ternativas - Idealize 
seu plano B, C, D .... 
distribua suas receitas, 
seja criativo e inovador. 
Não seja suicida, nem 
pego de surpresa. Viva 
o hoje sem se esquecer 
de projetar o amanhã;

7º) Promova sua segu-
rança - Não arrisque 
tudo, tenha uma reser-
va financeira;

8º) Autoconfiança - Não 
deseje só o que o vizi-
nho tem ou o que é, 
acredite em você e faça 
seu melhor;

9º) Inove - Faça coisas di-
ferentes, se reinvente 
todos os dias. As frus-
trações e decepções 
não deixarão de existir 
mas se você mudar 
o prisma aumentará 
sua visão e encontrará 
outros caminhos.

  Não busque culpados 
ou justificativas, aja 
com sabedoria e cora-
gem;

10) Escolha pela vida - O 
mundo é para todos, 
mas nem todos ocu-
pam seu lugar. Viva 
em harmonia com seus 
princípios, com seu 
propósito, com seus 
talentos que os resulta-
dos certamente virão.

Olhe para dentro de você, 
você tem que conhecer os 
riscos externos, mas só os 
vencerá se desmistificar seu 
espelho.

(*) - É Mestra em Administração 
do Desenvolvimento de Negócios 

pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Gestora Empresarial 

pela FGV e Pedagoga com foco em 
Orientação Educacional e Vocacional, 

palestrante e escritora.

Andrea Deis (*)

Como a Inteligência Artificial 
transformou a segurança da informação?

Luiz Penha(*)

Cada vez mais sentimos os efeitos 
práticos da Transformação Digi-
tal no cotidiano empresarial. Isso 

se aplica em diversas frentes, desde 
ferramentas simplificadoras a sistemas 
de gestão organizacional. O conceito 
de Inteligência Artificial reflete direta-
mente nesses fatores, mas destaca-se 
igualmente como uma nova forma de 
se enxergar a segurança da informação.

Organizações de todos os tamanhos 
se deparam com um fluxo pesado de 
dados relativos a empregados e clientes, 
e um dos maiores desafios é garantir a 
integridade desse conteúdo a fim de evi-
tar vazamentos e abordagens indevidas. 
Com a chegada da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), a urgência do 
assunto aumentará consideravelmente.

No último panorama estabelecido 
pelo Relatório de Riscos Globais do 
Fórum Econômico Mundial, especia-
listas classificaram fraudes e ataques 
cibernéticos como um dos grandes ma-
les do cenário atual. Para companhias, 
essa insegurança pode 
ser determinante para o 
insucesso do negócio.

É possível se defender 
de ameaças digitais e evi-
tar falhas críticas. Nesse 
artigo, explicarei o papel 
da Inteligência Artificial 
na missão de se criar um 
sistema de segurança 
informacional eficiente. 
Acompanhe!

Afinal, como a IA fun-
ciona?

Quando cedemos ao 
imaginário popular, pen-
samos em Inteligência 
Artificial como robôs 
automatizados realizando 
tarefas de forma padronizada. Apesar 
de existir certa coerência nessa ideia, os 
processos que envolvem a terminologia 
são bem mais complexos e subjetivos.

Softwares e dispositivos que buscam 
desenvolver, com fidelidade, o raciocí-
nio humano em sua maior essência. Na 
prática, as máquinas estão preparadas 
para aprender e retirar conclusões 
de informações disponíveis em suas 

memórias. É inegável a influência 
direta do avanço tecnológico como 
fator potencializador do uso da IA nas 
empresas. Com o tempo, encarou-se 
a alternativa como uma grande aliada 
em funções distintas, principalmente 
em termos de proteção e segurança.

Observar padrões de comportamen-
to e identificar, através de análises 
assertivas, chances reais de ameaças 
e anormalidades. Com essa premissa, 

podemos nos aprofun-
dar nos reais benefícios 
por trás da Inteligência 
Artificial.

Protagonismo na segu-
rança da informação

Partindo para o campo 
de soluções de análise, 
a unificação de IA e se-
gurança da informação 
tem se mostrado uma 
alternativa de valor para 
executivos que desejam 
implementar um sistema 
coeso de proteção de 
dados.

O valor informacional 
cresceu exponencial-
mente nos últimos anos. 

Trata-se de um ativo das empresas, e 
o nível de exigência, tanto do mercado 
consumidor, quanto do governo através 
de formatos regulatórios, acompanhou 
essa tendência. Os antivírus, que antes 
limitavam-se a identificar arquivos 
maliciosos compatíveis com registros 
anteriores, agora serão otimizados.

Com alto poder analítico, a Inteli-
gência Artificial será responsável por 

examinar uma alta quantidade de 
dados, inofensivos e prejudiciais, a 
fim de formular um algoritmo sobre 
eles. Através do parâmetro criado, os 
sistemas de segurança terão facilidade 
em identificar potenciais riscos à infra-
estrutura interna. Há de se destacar 
que a IA também conta com o poder de 
aperfeiçoamento gradual, aprendendo 
com suas próprias projeções.

Porta de entrada para o Compliance
Uma cultura organizacional orientada 

para o Compliance é um dos objetivos 
compartilhados pela grande maioria 
das empresas nacionais. Com o passar 
do tempo, evidencia-se a importância 
de uma política interna comprometida 
em respeitar normas vigentes e perma-
necer em harmonia com a lei. Isso têm 
relação direta com a implementação 
da Inteligência Artificial como pilar 
sistêmico.

Afinal, a segurança de uma organiza-
ção vive interligada com a economia da 
mesma. Se uma falha crítica ocorrer, o 
prejuízo não refletirá somente na repu-
tação, mas na saúde financeira como 
um todo. As ameaças são variadas e os 
efeitos, dependendo da gravidade do 
caso, podem desestabilizar um negócio.

A ocorrência de ataques cibernéticos 
e vazamentos de dados é real, cabendo 
aos líderes a oportunidade de utilizar de 
um olhar estratégico para transformar 
a perspectiva de segurança em suas 
empresas. E você? Sente que poderia 
melhorar esse aspecto em seu cotidiano 
empresarial? Participe desse debate e 
faça essa reflexão!

(*) É Co-founder e COO da Nextcode.

Uma das grandes contribuições desse fenômeno tecnológico repousa na proteção de informações 
armazenados pelas empresas
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News@TI
Golpe do Coronavirus é o mais novo ataque 
de phishing

@À medida que o medo sobre o coronavírus continua a se espalhar 
pelo mundo, cibercriminosos aproveitam o tema para enviar 

e-mails de phishing usando uma variedade de táticas e uma ampla 
gama de alvos. Algumas campanhas de phishing estão incorporando 
domínios falsos projetados para se parecerem com os Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA e a Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O phishing é um dos métodos mais comuns e efica-
zes de cibercriminosos. Ele é simples, de baixa tecnologia e explora 
emoções humanas, como o medo, para enganar usuários inocentes 
e induzi-los a clicar em links maliciosos (Fonte: www.allot.com).

ClearSale adquire Send4

@A ClearSale, empresa líder em soluções antifraude, acaba 
de adquirir a Send4, empresa que atua na automatização de 

processos de logística reversa para e-commerce. Com a aquisição, a 
ClearSale pretende promover maior confiança entre consumidores e o 
varejo eletrônico, trabalhando para evitar e minimizar as fraudes nos 
canais de compra. A companhia é responsável por 85% das análises 
de informações antifraude do varejo online, tendo evitado mais de 
R$ 1,4 bi em prejuízos para o varejo eletrônico em 2018.

Scanners para todos os tipos de necessidade

@A Opticon conta com a 
Família de Scanners OPN, 

produtos que proporcionam 
versatilidade e rapidez na cap-
tura de dados. Leves, potentes 
e intuitivos, são soluções perfeitas 
para facilitar as tarefas diárias do varejo, 
uma vez que possuem fácil mobilidade e permitem 
serem emparelhados com qualquer dispositivo (como 
Smartphone) por meio do Bluetooth, garantindo alto desempenho 
e sem falhas (www.opticon.com).
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“Organizações de 
todos os tamanhos 
se deparam com 
um fluxo pesado 
de dados relativos 
a empregados e 
clientes, e um dos 
maiores desafios 
é garantir a 
integridade desse 
conteúdo a fim de 
evitar vazamentos 
e abordagens 
indevidas

Empreendedoras de tecnologia serão aceleradas 
e receberão investimento de R$100 mil

A Prefeitura de São Paulo vai lançar 
o Mulheres Inovadoras, programa 
desenvolvido para fomentar a parti-
cipação de mulheres no empreende-
dorismo e na liderança de negócios 
voltados à área de tecnologia. A inicia-
tiva selecionará 20 startups lideradas 
por mulheres para receber aceleração 
e destas, cinco serão premiadas com 
R$ 100 mil cada.

O programa é resultado do acordo 
de cooperação técnica firmado entre 
o Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Telecomunicações 
(MCTIC), a Finep - Financiadora de 
Estudos e Projetos e a Prefeitura de 
São Paulo, por meio da Ade Sampa, 
entidade vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Tra-
balho. As ações contam ainda com o 
apoio da Founder e da Rede Mulher 
Empreendedora (RME).

Com a experiência das instituições 
em coordenar programas de capacita-
ção no desenvolvimento de empresas e 
empreendedores, o Mulheres Inovado-
ras estimula o protagonismo feminino 
em um setor do mercado de trabalho 
nacional dominado por homens.

“O número de mulheres em cargos 
de liderança em empresas brasilei-

ras ainda é muito pequeno. No caso 
de áreas tecnológicas, o índice se 
mostra ainda menor com apenas 
4% de mulheres atuando como 
vice-presidentes e 6% liderando 
diretorias”, comenta a secretária 
de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso. “O Pro-
grama Mulheres Inovadoras surge 
justamente com a preocupação de 
colocar em evidência o protagonismo 
feminino empoderando mulheres 
para promover a igualdade de gênero 
no mercado de trabalho”, completa.

O programa será executado durante 
quatro meses. A primeira ação será 
um evento imersivo realizado no dia 

12 de março, com palestras voltadas 
ao empreendedorismo feminino e 
trocas de experiências ministradas 
por especialistas no tema. No local, 
técnicos das instituições realizadoras 
irão tirar dúvidas das interessadas e 
ajudarão nas inscrições para o curso, 
que encerram no dia 16 de março. 
Podem participar empreendedoras 
de todo o Brasil.

A aceleração das startups selecio-
nadas começa no início de maio e o 
resultado da premiação será publicado 
em julho.

Segundo Paulo Alvim, secretário 
de Empreendedorismo e Inovação 
do MCTIC, "o MCTIC atua em vários 
programas de apoio ao empreende-
dorismo inovador, segmentados por 
temas, estágios de desenvolvimento 
de negócio, demanda de capital. O 
programa Mulheres Inovadoras segue 
essa lógica, oferece oportunidades 
voltadas especificamente a mulheres 
que desejam empreender e promove a 
diversidade no ecossistema brasileiro 
de startups".

As inscrições para participar da 
seleção de projetos podem ser feitas 
pelo site www.bit.ly/inscricaomulhe-
resinovadoras.
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Legal Process 
Outsourcing é para a 

minha empresa? 

Há muito tempo, 
ouço várias dúvidas 
que permeiam o dia 
a dia dos gestores 
jurídicos

O que posso fazer para 
obter uma maior efi-
ciência na gestão dos 

meus processos judiciais? 
Como aumentar a qualida-
de dos indicadores geren-
ciais? O objetivo é sempre 
diminuir as despesas com 
honorários e fazer melhores 
acordos judiciais. 

Para isso, os gestores 
querem ser mais assertivos 
na elaboração de subsídios 
e nos cálculos trabalhistas, 
sem aumentar os custos 
decorrentes destas altera-
ções. Existe uma forma de 
resolvermos esses anseios e 
obtermos ganhos significati-
vos nestas implementações. 

A resposta está no BPO 
- Business Process Outsour-
cing, em português Tercei-
rização dos Processos de 
Negócio que é uma solução 
que utiliza a tecnologia da 
informação como pilar. Em 
linhas gerais, o BPO é quan-
do a empresa terceiriza os 
processos internos de uma 
forma mais robusta, desde 
que não sejam diretamente 
ligados ao seu core business. 

Assim, a organização pode 
focar em sua expertise, e en-
tregar ao cliente um serviço 
aprimorado. Nestes casos, 
a intenção da terceirização 
não é reduzir custos, e sim 
otimizar os processos e 
gerar um maior valor para 
o cliente. 

Atualmente, podemos 
definir o mercado de BPO 
Jurídico em duas gran-
des frentes, sendo elas o 
KPO - Knowledge Process 
Outsourcing e LPO - Le-
gal Process Outsourcing, 
sendo que ambos são sub-
segmentos da indústria de 
terceirização de processos 
de negócios. O primeiro 
voltado para o conheci-

mento e análise gerencial 
e o segundo diretamente à 
gestão jurídica. 

É comum acharem que 
os processos jurídicos, re-
alizados pelos escritórios 
de advocacia, são as únicas 
práticas de outsourcing em 
que podemos mensurar va-
lor para o departamento ju-
rídico nas empresas. Muitos 
processos não se encerram 
ou atrasam na passagem 
de handoffs, o que resulta 
na reclamação de gestores 
e colaboradores, além de 
gerar despesas operacionais 
desnecessárias. 

O LPO serve para facilitar 
o fluxo, automatizar pro-
cessos, fornecer relatórios 
gerenciais para controle 
dos processos, gestão de 
subsídios que facilitem a 
preparação de defesa, au-
tomatização de pagamen-
tos através de integrações 
sistêmicas, cumprimento 
de SLA’s, atendimento a 
legislação, encerramentos 
processuais, avaliação de 
risco e entre outras solu-
ções, com esse auxílio, os 
advogados conseguem focar 
no jurídico estratégico. 

Não deixe de consultar 
uma empresa de LPO, 
você pode estar perdendo 
grandes profissionais em 
sua organização, por esta-
rem executando ativida-
des operacionais enquanto 
deveriam realizar rotinas 
estratégicas na prevenção 
de processos, gestão dos 
custos e despesas e no sa-
neamento inteligente de sua 
carteira jurídica. 

Vale colocar na ponta do 
lápis o quanto de dinheiro 
sua empresa pode estar 
perdendo, por não adotar as 
melhores práticas de gestão 
jurídica e de quanta respon-
sabilidade você tem sobre a 
redução de custos de uma 
área altamente estratégica 
para a companhia. 

(*) - É diretor de Mercado para o setor 
Jurídico da Benner. 

Ivan Pires Junior(*)

www.netjen.com.br
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D - Cobrança e Recuperação 
A Sercom, contact center pioneiro no desenvolvimento de URA (Uni-
dade de Resposta Audível) no Brasil, anuncia a aquisição da System 
Interact, player do mercado de soluções para cobrança e recuperação 
de crédito. A aquisição faz parte de um projeto audacioso de expansão. 
Após unir suas operações com as empresas Tel & Com S/A e Contact 
One, o grupo acelera a meta de se transformar em um desenvolvedor 
completo de tecnologia de atendimento ao consumidor. Juntas, as 
empresas irão atuar no mercado de forma independente, mas sob a 
mesma estratégia, atendendo mais de 200 operações, o que equivale 
a 100 milhões de atendimentos por ano, empregando cerca de oito 
mil profissionais. 

E - Jovem da Água
Interessados em participar da etapa brasileira do Prêmio Jovem da 
Água de Estocolmo 2020 têm até o dia 22 de março para fazer a 
inscrição. A competição é promovida pelo Stockholm International 
Water Institute (SIWI) desde 1997 e é voltada a estudantes de ensino 
médio interessados em apresentar projetos relacionados à água, com 
significância ambiental, científica, social ou tecnológica. O objetivo 
é congregar jovens inovadores, incentivar o interesse continuado 
em água e sustentabilidade e reconhecer o mérito de iniciativas 
de destaque. Informações em: (http://abes-dn.org.br/abeseventos/
premiojovemaguaestocolmo/).

F - Receitas Médicas 
A Memed, líder no mercado em prescrição médica digital, acaba de rece-
ber uma nova rodada de investimentos, conduzida pela DNA Capital, em 
conjunto com a Redpoint eventures, fundo de investimento em venture 
capital focado em startups de tecnologia. O aporte de R$ 20 milhões 
vem para impulsionar a transformação do tradicional cenário de receitas 
médicas manuscritas em receitas 100% digitais e inteligentes, garantindo 
segurança e modernidade para médicos, pacientes e farmácias. Com 
esse novo aporte, a empresa, uma das primeiras healthtechs do Brasil, 
reforça seu posicionamento como uma das principais companhias no 
mercado de tecnologia para o setor de saúde. (https://memed.com.br/)

A - Protagonismo Feminino 
A Prefeitura de São Paulo está lançando o programa “Mulheres Ino-
vadoras”, desenvolvido para fomentar a participação de mulheres 
no empreendedorismo e na liderança de negócios voltados à área de 
tecnologia. A iniciativa selecionará 20 startups lideradas por mulheres 
para receber aceleração e destas, cinco serão premiadas com R$ 100 
mil cada. Com a experiência das instituições em coordenar programas 
de capacitação no desenvolvimento de empresas e empreendedores, o 
programa estimula o protagonismo feminino em um setor do mercado de 
trabalho nacional dominado por homens. As inscrições para participar 
da seleção de projetos e mais informações podem ser feitas pelo site 
(www.bit.ly/inscricaomulheresinovadoras).  

B - Olimpíada de Matemática 
As inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep) já estão abertas. As escolas são as responsáveis por 
inscrever os estudantes na competição. A inscrição das escolas é feita 
somente no site (http://www.obmep.org.br/). Cada escola indicará, no 
momento da inscrição, o número total de alunos para cada nível da 
Olimpíada. As escolas podem inscrever quantos alunos desejarem. Para 
as escolas públicas, a inscrição é gratuita. Para as privadas, a adesão 
será feita mediante pagamento de uma taxa que varia de acordo com o 
número de alunos inscritos. 

C - Caminhos do Mar
O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial de 
sexta-feira (21) a consulta pública para a concessão do Caminhos 
do Mar. O edital prevê que a empresa vencedora seja a responsável 
por tornar este atrativo, que fica no interior do núcleo Itutinga Pilões 
do Parque Estadual Serra do Mar, conhecido por sua beleza cênica 
com vista para o litoral e seus monumentos históricos, ainda mais 
atrativo, estimulando o turismo, o entretenimento e o convívio social. 
Para isso deverá implantar atrações e serviços, realizar restauros 
nos monumentos históricos e fazer a gestão da visitação. Em con-
trapartida, poderá explorar serviços de ecoturismo e uso público. A 
concessão será por 30 anos.

G - Facility Management
A Associação Brasileira de Facilities (Abrafac) está com inscrições abertas 
até o dia 30 de março para a 15ª edição do ‘Prêmio Abrafac Melhores do 
Ano”. Criado com o objetivo de promover conhecimento e valorização de 
projetos feitos por profissionais e empresas do setor, a premiação estimula 
a produção e disseminação de casos de sucesso dentro do segmento. A 
participação é gratuita e exclusiva para associados exceto para a categoria 
inovação acadêmica. Ao todo, são mais de 100 empresas e 3 mil membros 
na associação, direta ou indiretamente. A premiação deste ano mantém a 
principal novidade apresentada na última edição: a votação pública. Mais 
informações e inscrições (https://www.abrafac.org.br/premio/). 

H - Showroom de Móveis
Com 10 anos de história e um formato de negócios diferenciado que con-
quistou lojistas do setor moveleiro, de eletros e colchões em todas as regiões 
do país, a Yes realiza sua Edição Ouro entre os próximos dias 24 e 26 de 
março, no Transamerica Expo Center. O evento vai reunir 135 expositores 
do segmento, que virão de várias regiões do país, e tem expectativa de gerar 
R$ 40 milhões em negócios futuros. São esperados 4 mil lojistas, que virão 
de todas as regiões do Brasil e também de outros países. O evento é voltado 
exclusivamente para lojistas, representantes e fabricantes dos setores mo-
veleiro, de eletros e colchões, com entrada gratuita mediante apresentação 
de CNPJ do segmento. Mais informações: (www.yesmovelshow.com.br).  

I - Criatividade na Escola
No dia 5 de março, a partir das 8h, será realizado o Seminário Internacional 
Criatividade e Pensamento Crítico na Escola, promovido pelo Instituto Ayrton 
Senna, no Instituto Tomie Ohtake.Contará com a presença de renomados 
especialistas nacionais e internacionais para discutir criatividade e pensamen-
to crítico, duas competências consideradas essenciais para o século 21. Na 
ocasião, Andreas Schleicher, diretor de Educação da OCDE e responsável pelo 
PISA, apresentará um estudo inédito no país sobre o tema, além de abordar 
o impacto dessas habilidades na próxima edição da avaliação internacional 
que, em 2021, irá avaliar o pensamento criativo dos estudantes.

J - Estágio Técnico
A Dow anuncia seu novo programa de recrutamento e seleção voltado 
para estudantes do ensino₢ técnico de todo Brasil. São 17 vagas no 
Programa Sua História Nosso Futuro, a fim de atrair novos talentos para 
a companhia de ciência dos materiais mais abrangente do mercado. É 
uma oportunidade para que estudantes de escolas técnicas também 
possam desenvolver habilidades corporativas. A combinação entre as 
atividades diárias dos estagiários técnicos dentro das fábricas, os trei-
namentos ofertados pelo programa e o relacionamento com um coach 
irão auxiliar na jornada de autoconhecimento de profissionais da área 
técnica. Inscrições e mais informações: (www.eureca.me).

Apesar da ligeira melhora, o resultado foi insuficiente para 
compensar a perda de janeiro.

O Índice de Confiança do 
Comércio (ICOM) da Funda-
ção Getulio Vargas subiu 1,7 
ponto em fevereiro, ao passar 
de 98,1 para 99,8 pontos, 
o mesmo nível de fevereiro 
de 2019 (99,8 pontos). Em 
médias móveis trimestrais, 
o índice avançou 1,1 ponto, 
registrando a segunda alta 
consecutiva. 

“A confiança do comércio 
inicia 2020 em alta, sob in-
fluência dos indicadores de 
expectativas, que se consoli-
daram acima do nível neutro 
de 100 pontos. Essa melhora 
das expectativas, no entanto, 
ocorre em sentido contrário 
ao dos consumidores, que em 
fevereiro se tornaram bem 
mais cautelosos em relação 
ao futuro próximo, lançando 
dúvidas sobre a possibilidade 
de sustentação da atual ten-
dência de alta da confiança 
do comércio“, avalia Rodol-
pho Tobler, Coordenador da 
Sondagem do Comércio do 
FGV/IBRE. 

Em fevereiro, a confiança 
subiu em 5 dos 6 segmentos. 
A melhora do índice foi mais 
influenciada pelo resultado 

A diferença entre os estoques de grandes e 
pequenas empresas aumentou.

Em relação ao mesmo 
mês de 2019, tam-
bém registrou baixa 

de 2,1%. De acordo com a 
pesquisa, a proporção dos 
empresários que considera-
ram os estoques adequados 
caiu 1,8 ponto porcentual 
(p.p) na comparação com 
janeiro e 1,2 p.p. em relação 
a fevereiro do ano passado.

Segundo a FecomercioSP, 
apesar de considerados nor-
mais, em razão do período 
de início de ano – no qual a 
movimentação do comércio 
tradicionalmente reduz a 
velocidade –, a diferença 
entre os estoques de gran-
des e pequenas empresas 
aumentou nos dois primei-
ros meses de 2020. Entre as 

Bolsonaro vai 
tentar trazer a 
Tesla para o Brasil

O presidente Jair Bolsona-
ro confirmou na sexta-feira 
(21) que visitará os Estados 
Unidos no próximo mês de 
março e que a agenda inclui 
negociações com a empre-
sa Tesla, uma das maiores 
produtoras de carros elétri-
cos do mundo, para tentar 
trazê-la para o Brasil. "Em 
março estarei nos Estados 
Unidos. Em nossa extensa 
agenda a possibilidade da 
Tesla no Brasil", escreveu o 
presidente em sua conta no 
Twitter. 

As tratativas com a compa-
nhia já haviam sido antecipa-
das pelo filho do mandatário, 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro, que afirmou ter 
participado de uma video-
conferência com o ministro 
de Ciência e Tecnologia, 
Marcos Pontes, e o ministro-
-conselheiro da embaixada 
dos EUA no Brasil, William 
Popp, para discutir a atração 
do investimento da Tesla. A 
data da viagem, no entanto, 
e a agenda oficial ainda não 
foram divulgadas (ANSA).

A indústria brasileira de chocolates gerou 
14 mil vagas temporárias diretas e indiretas 
para atender ao período de Páscoa 2020, 
de acordo com a Associação Brasileira da 
Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas 
(Abicab). As empresas iniciam o planeja-

mento para a data com cerca de 18 meses 
de antecedência e começam a contratar já 
em setembro do ano anterior. “Presentear 
com chocolate na Páscoa é uma tradição no 
Brasil, por isso, as indústrias investem cons-
tantemente em inovação para fazer frente 

a esta demanda e contribuir, durante este 
período, para o aquecimento da economia 
e a movimentação do varejo”, comenta o 
presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca. 

As posições temporárias contemplam 
tanto a linha de produção quanto os pontos 

de venda. Só nas fábricas há um incremento 
de cerca de 16% no volume de mão de obra 
no período. A produção de 2020 está em 
andamento e a previsão é de que os produtos 
comecem a abastecer as gôndolas logo após 
o carnaval (AI/Abicab). 
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Estoques: empresários devem 
atentar às novas tecnologias

O Índice de Estoques (IE) do comércio paulistano sofreu a segunda queda seguida em fevereiro (-3%) – 
ao passar de 120,4 pontos, em janeiro, para os atuais 116,8 pontos

estoque significa recursos 
parados. A recomendação é 
que os pequenos invistam em 
tecnologias, como a venda 
por meio eletrônico, seja 
por website, seja por redes 
sociais, seja por aplicativos 
– o que já é realidade nos 
grandes centros urbanos. 

Por outro lado, podem se 
beneficiar da proximidade 
com o cliente e oferecer 
atendimento personalizado. 
O perfil do consumidor que 
as grandes marcas buscam 
por meio de inteligência 
artificial é de fácil alcance 
durante esse atendimento 
presencial no dia a dia, uma 
vantagem que os pequenos 
ainda têm (AI/Fecomer-
cioSP).

pequenas, 25,4% estão com 
estoques altos; enquanto 
nas grandes, a proporção é 
bem menor: 12,2%. Quan-
to aos estoques baixos, a 
parcela é de 16,3% entre 

as pequenas e de 18,3% nas 
grandes.

Isso porque as pequenas 
têm menos capital de giro 
para efetuar novos pedidos 
– ao passo que o excesso de 

FGV: Confiança do Comércio 
avança em fevereiro

favorável do Índice de Expec-
tativas (IE-COM), que avançou 
2,6 pontos, ao passar de 104,4 
para 107,0, maior nível desde 
fevereiro de 2019 (107,2) su-
perando o nível neutro pelo 
nono mês consecutivo. O Índice 
de Situação Atual (ISA-COM) 
variou, 0,7 ponto, saindo de 91,9 
para 92,6 pontos. 

As recentes altas da con-
fiança do comércio refletiram 
também no índice em mé-
dias móveis trimestrais. Em 
fevereiro, nessa métrica, o 
ICOM avançou 1,1 ponto, in-
fluenciado pela segunda alta 

do IE-COM (2,2 pontos), 
enquanto o ISA-COM regis-
trou certa estabilidade (0,1 
ponto). Com isso, a diferença 
entre estes dois indicadores 
subiu a 11,5 pontos, a maior 
desde abril de 2019 (12,8 
pontos). “Apesar da ligeira 
melhora dos indicadores da 
situação atual em fevereiro, 
o resultado foi insuficiente 
para compensar a perda de 
janeiro, sugerindo que ainda 
existem dificuldades para o 
setor engrenar um ritmo mais 
forte de vendas”, acrescenta 
Rodolpho Tobler (AI/FGV).

Com a Páscoa, 
indústria 

gera 14 mil 
empregos 

temporários



Lenilson Ferreira – Litteris – Psicanalista, 
professor e mestre em ciências pedagógicas,  mais 
alguns títulos e atividades, além de um beneme-
rente trabalho social, analisou e avaliou nesta obra, 

o emocional cotidiano do professorado nacional. Um quadro 
nada alentador. De fato quando ouvimos que o professor é um 
combatente, não raro quixotesco, nas suas páginas encontra-
mos respaldo para esse dito popular. Patologias mentais como: 
depressão; ansiedade, seus efeitos e causas, são descritas de 
maneira clara, bastante elucidativa. Nada escatológico. Claro, 
há um capítulo dedicado às devidas e necessárias prevenções. 
Deve ser lido por profissionais da educação, em todos os âm-
bitos e níveis.

Saúde Emocional do Professor

Francisco Alambert – Franco Burmester 
(fotogr.) – Edit Brasileira de Arte e Cultura – O 
Museu de Arte de São Paulo , criado por Assis Cha-

teaubriand é sem dúvida ponto de referência da comunidade 
artística brasileira e estrangeira. Sua localização na Av. Paulista 
é digna para uma obra criada por Lina Bo Bardi. Ponto turístico 
obrigatório, acolhe uma diversidade artística impressionante, 
absolutamente imperdível. Em sua trajetória, enfrentou crises 
que serviram para forjar sua cepa e valorizou cada minuto 
de sua inigualável e majestosa existência. Uma justa, plena e 

necessária homenagem!!

Masp: 70 anos

Virgilio Pedro Rigonatti – Ler e Prazer – O 
título já define o viés da obra  que Virgilio trouxe ao 
mundo. Uma análise bastante consciente, profunda, 
sem rodeios, todavia de uma clareza ímpar. Vai do 
início do nosso universo, menciona as duas guerras 
mundiais com seus jeitos e defeitos. Passa por mini 

biografia de um importante executivo do ramo elétrico, culmi-
nando com nosso atual momento. Respaldado, pelo visto, numa 
exaustiva pesquisa, o autor oferece dados e caminhos para uma 
saudável adaptação. Oportuno.

Elétron: Do Big Bang ao mundo 4.0

Fausto Luciano Panicacci – Pandorga – O 
multifacetado autor, profissional de Direito e outras 
atividades ligadas à artes,  elaborou um romance que 
no mínimo nos intriga. Imaginem sermos proibidos 

de termos livros, em casa ou em qualquer lugar! Essa é a base 
da obra, que abala as entranhas de qualquer ser leitor (a). A 
história desenrola-se num Portugal sombrio, com suas riquezas 
e mistérios, que em função da proibição, o contar histórias era 
uma prática comum e necessária à sobrevivência do que fora 
escrito.  Interessante perceber o tom poético e seu enlevo 
nas suas páginas. Aventuras e tensão ocorrem o tempo todo, 
contudo, sem esvair sua inclinação permanente de “lutar” pela 
plenitude da boa literatura. Deve ser lido sem restrições por 
qualquer amante das letras. Simplesmente ótimo!!

O Silêncio dos Livros

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 

Celso Gonzaga Porto - Homem sempre vol-
tado à área técnica de produção, quando dispõe-se 
a escrever, transforma-se num nato literato. Traz 
em sua bagagem uma interessante trajetória. Obras 

variadas, dão o tom de seu ecletismo. Até de biografo já “posou”, 
e com tremendo sucesso. O gaúcho  realmente tem uma pena 
de muito bom tom. Seu dia-a-dia e reflexões valem, ao leitor, 
um bom aprendizado. Muito difícil escolher um conto, arrisco-
-me a escolher “Ironia da vida”, por tratar-se de uma reflexiva 
gozação na busca da imortalidade. Ótimo!

Reminiscências, Devaneios 
e Percepções: Fontes vivas 
da inspiração

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

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
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, profissão: bartender, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eduardo Ferreira do Nascimento e 
de Maria Betanha de Sousa Miranda. A convivente: MAYRA ARIADNE CAVALHEIRO 
FERREIRA, profissão: bartender, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Ilton Gomes Ferreira e de Sandra Regina Cavalheiro.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Cassiano Maschio (*) 

Não por acaso, em-
presários em todo o 
mundo acompanham 

atentamente as novidades 
no setor e investem no 
aperfeiçoamento de suas 
ações. Nós levantamos cinco 
tendências de atendimento 
para 2020 para você começar 
a se preparar agora mesmo. 
Confira: 
 1) Autoatendimento - 

Dois fatos: primeiro, 
as pessoas querem 
instantaneidade; se-
gundo, elas estão cada 
vez mais acostumadas 
a buscar a solução 
para suas dúvidas sem 
precisar falar com uma 
pessoa. Assim, umas 
das ações necessárias 
para melhorar a ex-
periência do cliente 
é definir como meta 
um autoatendimento 
eficiente, capaz de 
agradar a maioria dos 
usuários, e focar o uso 
de interações ao vivo 
para os chamados de 
maior complexidade 
ou estratégicos para o 
negócio. 

 2) Atendimento perso-
nalizado - Os consu-
midores querem ins-
tantaneidade, mas sem 
abrir mão da persona-
lização. Eles buscam 
produtos, serviços, 
experiências e atendi-
mento customizados, 
e ainda estão insatis-
feitos com o que as 
empresas oferecem. 

Cinco tendências de 
atendimento para 2020
Em tempos de comunicação instantânea e de empoderamento do consumidor, uma estratégia eficaz de 
atendimento ao cliente pode representar o sucesso de um negócio
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o ce em uma pesquisa. 

 5) Atendimento om-
nichannel - Já é co-
nhecido pelos lojistas 
virtuais. Com a modali-
dade aplicada ao aten-
dimento, a empresa 
sabe quem é o cliente 
e quais foram suas 
interações anteriores. 
O que é um alívio para 
o consumidor, pois ele 
não precisa repetir a 
mesma história várias 
vezes - no Facebook, 
no chat, no WhatsA-
pp… 

Os consumidores desejam 
uma experiência multicanal 
fluida em todas as etapas 
da jornada de compras. 
Proporcionar um serviço 
de atendimento ao cliente 
integrado é uma solução na-
tural para ampliar também 
a eficiência operacional da 
empresa, uma vez que irá 
levar menos tempo para 
resolver cada uma das de-
mandas. 

As expectativas do consu-
midor quanto aos serviços de 
atendimento têm ficado cada 
vez mais altas, represen-
tando um desafio constante 
às marcas. De acordo com 
estimativas de empresas 
especializadas, atrair um 
novo cliente custa cerca 
de cinco vezes mais do que 
manter um antigo. Por isso, 
dedicar atenção a este setor 
é investir no crescimento do 
negócio. 

(*) - É diretor comercial da Inbenta, 
especializada em atendimento online.

No caso dos chatbots, 
por exemplo, muitos 
têm baixa performance 
e são incapazes de ofe-
recer um atendimento 
humanizado. Como re-
sultado, decepcionam 
os usuários. 

  Para atender a esta 
expectativa do clien-
te, é preciso investir 
em a) tecnologia da 
ferramenta para que o 
robô seja mais humano 
e capaz de “aprender” 
com os hábitos dos 
clientes; e b) equipe 
capacitada para for-
necer insumos, usabi-
lidade e personalidade 
ao chatbot. 

 3) Expansão da inteli-
gência artificial - Em 
2020, 30% de todas 
as empresas B2B irão 
utilizar ferramentas de 
inteligência artificial 
em pelo menos uma 
das etapas do processo 
de vendas. A previsão 
é da Gartner, uma das 
principais consulto-
rias de tendências do 
mundo. 

  Análise preditiva, cha-
tbots e assistentes vir-
tuais são as principais 
ferramentas baseadas 
em IA com expecta-
tiva de crescimento 
nos próximos anos. 
Como consequência, 
espera-se um aumento 
de 25% na eficiência 
operacional, com im-
pacto expressivo no 
relacionamento com 
o cliente. 

 4) Customer Success 
- O atendimento ao 
cliente é reativo, certo? 
Por melhor que seja o 
serviço prestado, o ob-
jetivo é atender a uma 
demanda apresenta-
do pelo consumidor. 
Quando falamos em 
Customer Success, 
no entanto, a palavra 
mágica é proatividade. 
Como? 

  Detectando os pro-
blemas antes que eles 
apareçam, com a ajuda 
da análise de dados. E 
é isso o que esperam 
76% dos consumidores 
ouvidos pela Salesfor-

Rafael Martins (*) 

Os avanços tecnológicos, 
que estão e estarão cada 
vez mais movimentando 
os atacadistas e distribui-
dores, são necessários para 
atender às exigências do 
novo perfil de consumido-
res digitais. 

Estudos mostram que, no 
decorrer deste ano, cerca 
de 50% das compras serão 
feitas online, por meio de 
smartphones, tablets e ou-
tros eletrônicos. Portanto, 
possuir um e-commerce e 
uma ferramenta de con-
trole de vendas não é mais 
um diferencial, mas, sim, o 
básico das necessidades de 
mercado do varejo. 

No atacado distribuidor 
há uma série de mudanças 
que as impactarão. Hoje, o 
setor já aprimora seus pro-
cessos de gerenciamento 
de armazéns e visualiza 
a cadeia de suprimentos 
com ferramentas tais como 
robôs, Inteligência Artifi-
cial, Machine Learning e 
Internet das Coisas. 

Neste contexto de ino-
vação, um exemplo é a 
tendência da ‘cadeia de 
suprimentos digitais’, cujos 
esforços englobam sof-
tware, comunicação e au-
tomação dos centros de 
distribuição. Tudo, para 
atender aos requisitos da 
Economia Digital. 

Qual o futuro do trabalho nos 
atacadistas e distribuidores?

E para transformar essa 
demanda por moderniza-
ção em realidade, se faz 
necessário o capital huma-
no. Isso significa que, para 
investir na automação dos 
processos internos que oti-
mizarão a experiência do 
cliente, as empresas pre-
cisam, primeiro, investir 
em sua equipe, fornecen-
do subsídios de trabalho 
condizentes com as suas 
expectativas e a nova rea-
lidade do mercado.

Aqui, estamos falando 
de uma visão de Recursos 
Humanos, que, atualmente, 
engloba benefícios como fle-
xibilidade de horários, atua-
ção home office, autonomia 
nos processos e ambiente 
colaborativo, entre outros. 
O olhar interno, oriundo 
da pressão do mercado por 
inovação, é o motor da força 
de trabalho que direcionará 

o futuro das empresas de 
distribuição.

Por isso, líderes estão 
reinventando sua mão de 
obra a fim de fornecerem 
a rápida inovação que as 
empresas precisam para 
se manterem competiti-
vas. Ou seja, o futuro do 
trabalho das empresas de 
distribuição é sinônimo de 
adquirir novas habilidades 
para apoiar a caminhada 
da Transformação Digital. 
E colocando a tecnologia 
como impulsionadora, 
tudo pode mudar, já que o 
mundo está volátil. 

Agora, é importante que 
as organizações se pergun-
tem se estão prontas e, 
mais, se estão dispostas a 
estas mudanças. 

(*) - É CEO da LifeApps, empresa 
do Grupo Máxima responsável por 

plataformas de e-commerce 
(www.lifeapps.com.br).

Contas externas 
têm déficit de 
US$ 11,8 bilhões 
em janeiro

As contas externas regis-
traram saldo negativo de US$ 
11,879 bilhões, em janeiro, 
informou na sexta-feira (21) 
o Banco Central (BC). Em 
janeiro do ano passado o dé-
ficit em transações correntes 
(contas externas), compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países, era menor: US$ 9,045 
bilhões. O déficit de janeiro 
deste ano foi o maior para o 
mês desde de 2015, quando 
foi registrado saldo negativo 
de US$ 12,010 bilhões.

Segundo o BC, o aumento 
do déficit no início deste 
ano decorreu do saldo ne-
gativo da balança comercial 
(exportações e importações 
de mercadorias), chegando 
a US$ 2,563 bilhões. Em 
janeiro de 2019, houve su-
perávit comercial de US$ 
1,056 bilhão. De acordo com 
o chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, o resultado da balança 
comercial foi impactado pelo 
recuo de 19,5% nas exporta-
ções de bens, que totalizaram 
US$ 14,501 bilhões em janeiro 
de 2020, contra US$ 18,023 
bilhões, em igual mês de 2019. 

Segundo ele, geralmente, as 
exportações são menores em 
janeiro, mas neste ano foram 
afetadas pela crise argentina 
que reduziu a demanda por 
manufaturas brasileiras, pe-
los impactos do desastre de 
Brumadinho e pela desacele-
ração da economia chinesa. 
Rocha disse ainda que não 
há dados suficientes para 
confirmar que o coronavírus 
esteja impactando as expor-
tações brasileiras. “A gente 
não tem ainda informações 
para comprovar ou refutar 
essa hipótese. É provável que 
tenha tido uma diminuição 
da demanda chinesa”, disse 
(ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br Es
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 2020

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio para se
reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do dia 12/03/2020 e em 2ª convocação
às 09h30 do dia 12/03/2020, com qualquer número de acionistas presentes, na sede da Companhia sito na
Travessa Esparta, 60, Parque das Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e delibe-
rar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2019; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Santo André, 20 de fevereiro de 2020. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                       (20, 21 e 22)

PWA S/A
CNPJ n° 04.455.612/0001-20 - NIRE 35.300.184.904

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 02/02/2020
Data, Hora e Local: 02 de fevereiro de 2020, à 09:00 horas, na sede social a Avenida Eusébio Matoso, 
n° 690, conjunto 19, São Paulo - SP. Presenças: A totalidade do capital social, conforme compro-
vam as assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensado o edital 
de convocação nos termos do parágrafo 4°, do artigo 124, da lei n° 6.404/76. Mesa: Presidente: Sr. 
Roberto Carlos Pestana, que convidou a mim, Luis Schonenberg para secretário. Ordem do dia: 
a) o exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31.12.2019; b) A deliberação sobre a destinação do resultado do 
exercício findo em 31.12.2019; c) a instalação ou não do Conselho Fiscal; d) Consolidação do Estatu-
to Social; e) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade 
dos acionistas presentes com abstenções legais: a) O Balanço Patrimonial, as respectivas demonstra-
ções financeiras e demais documentos da administração relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2019 e que deixaram de ser publicados em conformidade com o Artigo 294, Inciso II da Lei 
6.404/76, conforme balanço em anexo a esta; b) Aprovar a manutenção do prejuízo do exercício findo 
em 31.12.2019 em conta de prejuízos acumulados da Sociedade; c) estabelecer que o Conselho Fiscal 
não funcionará neste exercício; d) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social, que segue em anexo 
a esta Ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da 
palavra, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que lida e acha-
da conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes. São Paulo, 02 de fevereiro de 2020. 
Presidente da mesa: Roberto Carlos Pestana; Secretário da mesa: Luis Schonenberg. Acionistas 
presentes: Roberto Carlos Pestana, e Roberto Carlos Pestana Filho; Diretores eleitos: Roberto Car-
los Pestana e Roberto Carlos Pestana Filho. Confere com o original lavrado em livro próprio. Roberto 
Carlos Pestana Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 95.273/20-7 em 18.02.2020.

Pinara Reflorestamento e Administração S/A
CNPJ 50.056.902/0015-13 - NIRE 35.300.042.794
Extrato da Ata da AGE Realizada Em 27/01/2020

1.Presenças: da totalidade dos acionistas e representantes que compõem o Capital Social. 2. Deliberações: 
Aprovada por unanimidade e sem ressalva a aquisição dos Direitos sucessórios na Cessão de direitos posses-
sórios dos Sítio Cachoeira e Sítio Boa Esperança, ambos no Município de Ribeirão Branco/SP, bem como auto-
rizar a diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação e conclusão da referida transação.São Paulo, 
27 de janeiro de 2020. Candido Gaya Loureiro de Mello - Presidente da AGE; Lauro Loureiro de Mello Fi-
lho - Secretário da AGE. JUCESP n° 74.723/20-0 em 06/02/2020, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1126270-58.2014.8.26.0100 (USUC 1583)A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de 
Miguel, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro  Central Cível, da Comarca 
de SP, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.Faz saber a(o)(s) Anizio Monteiro Alves, Marina 
Cadó Monteiro Alves, Nilza Ferreira Cabral, Irineu de Jesus Moraes, Maria Lucia Lima Moraes, 
Norberto Moia Pedrosa, Leda de Alcantara Ribeiro Pedrosa, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Deivis Bini ajuizou ação de Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Avenida Rubens Fraga de Toledo Arruda, nº 345 41º Subdistrito de Cangaíba - 
São Paulo SP, com área de 167,38 m², contribuinte nº 110.097.0048-1, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei 

Não podemos 
ser avulsos

O modelo eleitoral 
brasileiro 
não permite 
candidaturas 
avulsas, obrigando 
que os candidatos 
tenham filiação 
partidária para 
concorrer a todos os 
cargos públicos

Em cargos majoritá-
rios - presidente, 
governador, pre-

feito e senador - é preciso 
ser filiado a um partido 
político, mas o candidato 
poderá alterar a legenda 
durante o mandato sem 
perder o cargo. Em cargos 
proporcionais - deputados 
federais, deputados esta-
duais e vereadores - os 
candidatos precisam de 
filiação partidária, mas 
não podem se afastar da 
legenda durante o manda-
to, sob pena de perder o 
cargo para legenda, exce-
to em casos de expulsão, 
perseguição partidária ou 
criação de novos partidos.

Assim como o modelo 
brasileiro exige, outros 
modelos possibilitam as 
chamadas candidaturas 
avulsas. Adianto minha 
defesa enfática às filia-
ções e fidelidade par-
tidária. Acredito que o 
modelo partidário e sua 
obediência, de alguma 
forma, organiza melhor 
as estruturas políticas, e 
possibilita que o eleitor 
tenha uma forma de iden-
tificar e responsabilizar 
suas escolhas.

Dificilmente veremos 
uma disputa presidencial 
entre um grande partido 
norte-americano e um 
candidato avulso, isso 
porque as candidaturas 
avulsas são muito custo-
sas econômica e politica-
mente. Dificilmente um 
candidato avulso conse-
gue organizar as forças 
políticas e uma gama de 
candidatos para viabilizar 
sua candidatura. Dentro 
do modelo brasileiro, de 
presidencialismo de coa-
lizão, dificilmente temos 
condições de manter uma 
coalizão sólida, sem uma 
base partidária razoável.

Os partidos políticos têm 
uma função primordial: 
possibilitam, de forma 
mais racional, a agluti-
nação de forças políticas 

em torno de um candidato 
ou uma agenda política 
a ser implementada. Se 
observarmos as votações 
ou encaminhamentos de 
uma sessão da Câmara dos 
Deputados ou do Senado 
Federal, verificaremos o 
impacto das estruturas 
partidárias nas votações. 

São os partidos que 
mantém de forma mais 
estável o modelo de co-
alização dentro do Poder 
Legislativo. Seria muito 
ingênuo acreditarmos 
que um político sozinho 
pudesse agradar a todos 
e possibilitar a construção 
de um governo tão grande 
como o nosso, somente 
com seu prestígio ou 
capacidade política. Acre-
dito que a possibilidade 
de candidaturas avulsas 
geraria instabilidades 
políticas e dificuldades na 
construção de uma ideia 
das “elites políticas”.

Os maiores defensores 
das candidaturas avulsas 
são os políticos que não 
se adequam aos modelos 
partidários, ou que têm 
dificuldade de aceitar a 
organização dos partidos 
e sua dinâmica de coalizão 
dentro do Congresso. Es-
ses mesmos candidatos, 
não adaptados, necessita-
rão dos partidos e do Po-
der Legislativo se tiverem 
que exercer um mandato. 
Formação de base no 
Congresso e aglutinação 
de forças políticas em 
prol de uma coalizão são 
primordiais para governos 
estáveis. 

As candidaturas avul-
sas devem ser discutidas, 
mas é um ponto muito su-
perficial diante de outros 
problemas que já temos. 
Precisamos avançar den-
tro de discussões como 
a democracia interna 
dos partidos políticos; 
convenções partidárias 
mais efetivas e sérias e 
abertura das estruturas 
partidárias para modelos 
mais democráticos. É por 
meio dessas discussões 
que os ambientes parti-
dários se tornarão mais 
abertos para entrada de 
grupos políticos capazes 
de estruturar melhor 
nosso modelo democrá-
tico.  

(*) - Mestre em Ciência Política e 
advogado, é professor 
do curso de Direito da 
Universidade Positivo.

Francis Augusto Goes Ricken (*)

Maioria dos 
brasileiros prefere 
parcelar compras 
a pagar à vista

Parcelar compras para levar 
itens desejados para casa faz 
parte da rotina da maioria dos 
latino-americanos. Um estudo 
conduzido pela Minsait, empresa 
do grupo Indra focada em trans-
formação digital, mostra que, no 
Brasil, 62% dos consumidores 
com cartão de crédito preferem 
parcelar compras do que pagá-
-las à vista. O país campeão em 
preferência por parcelamento 
é a Argentina, em que 74% 
dos consumidores destacam 
essa modalidade. Em seguida, 
estão: Colômbia (66,4%), Chile 
(63,2%) e México (53,6%). A 
única exceção a esse cenário está 
no Peru, em que apenas 38,5% 
dos consumidores declaram pre-
ferir o parcelamento, ante 61,5%, 
que preferem pagar à vista. Na 
Europa, o comportamento é o 
oposto. Na Espanha, o estudo 
mostra que 83,2% dos consu-
midores preferem pagar à vista. 
Em Portugal, esse porcentual 
é de 68,3% e, no Reino Unido, 
de 67,7%. A análise considera 
pesquisa com consumidores de 
mais de 18 anos, conta em banco 
e acesso à internet em todos os 
países. Fonte e mais informações 
(www.minsait.com). 

Homenagem à chegada ao Brasil do Vapor 
"La Sofia", em 1874, com 380 famílias de 

imigrantes italianos.

Foi comemorado na última sexta-
-feira (21) o 'Dia Nacional do Imi-
grante Italiano'. A data de 21 de 
fevereiro foi instituída em 2008 como 
homenagem à chegada ao Brasil do 
Vapor "La Sofia", em 1874, com 380 
famílias de imigrantes italianos. A 
Câmara dos Deputados, em Brasília, 
realizou uma sessão solene, convo-
cada pela deputada Chris Tonietto, 
que contou com a presença do embai-
xador italiano, Francesco Azzarello. 

"Os italianos deram uma contri-
buição decisiva ao desenvolvimento 
e aos sucessos deste grande e es-
plêndido país, em todos os setores 
da sociedade. Neste meu um mês e 
meio de missão como embaixador, 
fiquei impressionado com a relação 
ítalo-brasileira em todos os campos e 
níveis. Quantidade, mas, sobretudo, 

No ano passado, a Justiça Eleitoral cancelou mais de 2,4 
milhões de títulos de eleitores em situação irregular.

Faltam apenas oito meses 
para que os mais de 148 
milhões de eleitores se diri-
jam às urnas para eleger os 
vereadores, os prefeitos e 
os vice-prefeitos dos 5.568 
municípios brasileiros. No 
entanto, para votar nas elei-
ções de outubro próximo, o 
eleitor deve normalizar sua 
situação até o dia 6 de maio 
(151 dias antes do pleito), 
segundo o Calendário Elei-
toral 2020.

Dia 6 de maio também 
é a data-limite para o 
cidadão procurar o car-
tório eleitoral para tirar 
o primeiro título e pedir 
transferência de domicílio 
eleitoral, estando apto a 
exercer o direito de voto. 
A partir do dia 7 de maio 
até o final da eleição, o 
Cadastro Eleitoral ficará 
fechado – período em que 
nenhuma alteração poderá 
ser efetuada no registro 
do eleitor –, sendo permi-

Um estudo recente 
da Randstad, líder 
global em solução de 

recursos humanos, analisou 
os perfis geracionais para 
entender o que buscam no 
mundo corporativo. Quando 
questionados sobre o que 
procuram em uma empresa, 
a pesquisa revelou que 37% 
da geração Z, perfis entre 18 
e 24 anos, buscam boas opor-
tunidades de treinamento. 

Já entre os Boomers, pro-
fissionais de 55 a 64 anos, 
57% optam por melhores 
oportunidades de carreira. 
Esse número é menor na 
geração dos Milênios, de 25 
a 34 anos, em que 27% pre-
ferem um empregador bem 
localizado, e na geração X, 
de 35 a 54 anos, onde 32% 
consideram o regime flexível 
um fator importante. Na 
avaliação sobre os motivos 
pelos quais os colaboradores 
permanecem ou saem de 
uma organização, a pesqui-
sa da Randstad apresentou 
diversos elementos. 

37% da geração Z, perfis entre 18 e 24 anos, 
buscam oportunidades de treinamento.
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O que as gerações esperam 
do mercado de trabalho

O que as gerações esperam da carreira? Profissionais de diferentes idades possuem objetivos e 
preferências particulares quando se trata do mercado de trabalho

responderam que preferem 
trabalhar em multinacionais, 
enquanto 8% dos milênios 
preferem atuar em startups e 
28% dos Boomers preferem 
ter o próprio negócio. Já na 
geração X, 14% não têm 
grande preferência. 

Para o CEO da Randstad, 
Fabio Battaglia, os novos 
profissionais anseiam por 
novidades, seja na vida 
corporativa ou pessoal. “A 
geração mais experiente, 
que já tem uma boa vivência 
de mercado, opta por boas 
oportunidades da carreira, 
empresas bem estruturadas 
ou um negócio próprio con-
solidado, mas que ofereçam 
segurança e estabilidade 
na vida profissional. Já as 
gerações mais jovens pre-
ferem algo que proporcione 
desafios e aprendizados, 
além de bons benefícios 
enquanto trabalharem em 
uma determinada empresa”, 
avalia Battaglia. 

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

Na geração Z, 34% ficam 
quando o empregador possui 
uma administração robusta e 
25% saem por falta de desa-
fios suficientes no emprego; 
52% da geração X permane-
cem na empresa por salário 
e benefícios atraentes e 
37% perdem o interesse 
por falta de reconhecimento 
ou recompensas. Entre os 
Boomers, 38% continuam 
quando a companhia tem 
saúde financeira ou promove 
um ambiente de trabalho 
agradável e 33% saem por 

terem poucas alternativas 
flexíveis de trabalho; já na 
geração dos Milênios, 32% 
dos colaboradores optam 
por ficar quando têm bom 
conteúdo profissional e 22% 
deixam o trabalho quando a 
organização oferece poucos 
benefícios ou nenhum. 

O quesito que avaliou 
onde gostariam de trabalhar 
mostrou que um emprego 
efetivo em grandes empre-
sas pode não ser o desejo 
de todas as gerações. Nessa 
categoria, 45% da geração Z 

6 de maio é a data-limite para 
regularizar a situação eleitoral

tida somente a emissão da 
segunda via do título. Esse 
prazo é importante para que 
a Justiça Eleitoral tenha um 
retrato fiel do eleitorado que 
participará do pleito.

A regularidade do título 
de eleitor é uma exigência 
para obter diversos outros 
documentos. Por isso, o 
ideal é evitar o cancela-
mento do título, norma-
lizando o quanto antes a 

situação no cartório elei-
toral. É possível verificar 
a regularidade do título 
acessando o Portal do 
TSE. Basta clicar, na par-
te central da homepage, 
em Serviços ao Eleitor, e, 
depois, em Situação Elei-
toral. A consulta pode ser 
feita pelo nome completo, 
pelo número do título de 
eleitor ou pelo CPF (AI/
TSE).

Brasil comemorou o 'Dia do Imigrante Italiano'

A
N

SA

com a excepcional qualidade", disse 
o diplomata, que chegou a Brasília 
no início do ano. 

"Hoje em dia, fala-se, de maneira 
indicativa, de uma comunidade ítalo-

-brasileira de 30 milhões de pessoas, 
a maior do mundo", comentou o 
embaixador. Em uma mensagem, 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, também ressaltou como a 
imigração italiana deixou heranças 
no patrimônio histórico e humano 
no Brasil. 

O Vapor "La Sofia" foi uma expedi-
ção guiada por Pietro Tabachi, que 
saiu do Porto de Gênova em 3 de 
janeiro de 1874 e chegou a Vitória, 
no Espírito Santo, 45 dias depois. A 
expedição é considerada o primeiro 
caso de entrada em massa de imi-
grantes italianos no Brasil. Outros 
registros históricos, por sua vez, 
relatam a presença pontual de cida-
dãos italianos em diferentes regiões 
do país em datas anteriores ao "La 
Sofia" (ANSA).
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Contrato Verde e Amarelo

Matéria de capa
calculojuridico.com/reprodução

São Paulo, sábado a quarta-feira, 22 a 26 de fevereiro de 20206

CriAção de 1,8 Milhão de eMpregos pArA 
joVens entre 18 e 29 Anos

Programa se destina à criação de novos postos para pessoas entre 18 e 29 anos 
de idade, desde que seja o primeiro registro na Carteira.

Alexandre Euclides Rocha (*)

Começamos o ano de 2020 com muitas novidades 
no Direito do Trabalho. As alterações trazidas 
pela MP 905/2019, chamada MP da Liberda-

de Econômica, alterou diversos dispositivos, alguns 
relacionados à legislação 
trabalhista, e permitiu a 
criação do Contrato Verde e 
Amarelo. Nova modalidade 
de contrato de trabalho, ele 
se destina especificamente 
à criação de novos postos 
para pessoas entre 18 e 29 
anos de idade, desde que 
seja o primeiro registro na 
Carteira de Trabalho do 
jovem.

Para melhor definir o 
que se considera como 
primeiro emprego, a lei 
exclui contratos anteriores 
como aprendiz, contrato de 
experiência, contrato inter-
mitente e trabalho avulso. 
As contratações nessa nova 
modalidade ficam limitadas 
a 20% do total de emprega-
dos da empresa, exceto para aquelas com menos de 
dez empregados, inclusive as organizações constitu-
ídas a partir de 1° de janeiro de 2020, que poderão 
contratar dois empregados na modalidade contratual 
“verde e amarelo”.

Empresas que tiveram uma redução em seu quadro 
de pelo menos 30% no efetivo de empregados de ou-

tubro de 2019, na comparação com outubro de 2018, 
podem contratar nessa modalidade. O contrato verde e 
amarelo permite o pagamento de até um salário mínimo 
e meio. A MP garante a esses empregados todos os 
direitos previstos na constituição federal, assim como 
aos trabalhadores em geral.

A modalidade possui 
prazo determinado de con-
trato, com duração máxima 
de 24 meses, e poderá ser 
adotada para todo tipo 
de atividade econômica, 
transitória ou permanente, 
inclusive para substituição 
provisória de pessoal per-
manente. Caso ultrapassa-
do o prazo de 24 meses, o 
contrato passa a vigorar por 
tempo indeterminado, apli-
cando a partir daí as regras 
gerais previstas na CLT.

O empregado receberá 
mensalmente (ou em prazo 
menor, caso estipulado em 
contrato), o valor do salá-
rio, bem como do 13º salário 
e das férias mais um terço, 

proporcionais ao período trabalhado e que está sendo 
pago naquele ato. As partes também poderão adotar o 
mesmo critério de antecipação de pagamento em cada 
mês da multa do FGTS devida na rescisão. 

Entretanto, a multa do FGTS nesse tipo de contrato 
será equivalente à metade da estabelecida pela lei, in-
dependentemente do motivo do desligamento, ou seja, 
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mesmo que por pedido de demissão ou desligamento 
por justa causa. A alíquota do FGTS também é menor, 
sendo de 2% para a modalidade verde e amarela, en-
quanto ela é de 8% para os contratos regulares.

Quanto à jornada de trabalho, não há distinção do 
trabalhador regular, sendo possível prorrogar a jornada 
até um limite de 10 horas diárias, com adicional de 
extras de 50%, banco de horas individual ou coletivo, 
entre outros. Além disso, a MP garante benefícios às 
empresas que contratarem na forma do novo modelo 
verde e amarelo, com isenção da contribuição previden-
ciária patronal, do salário educação e da contribuição 
social ao setor S. 

Já na rescisão contratual as verbas diferem um pouco, 
especialmente porque férias e 13º salário foram pagos 
mês a mês, o que pode ter ocorrido também com a 
multa do FGTS. Tratando-se de contrato por prazo 
determinado, a MP exclui a possibilidade de aplicação 
do art. 459 da CLT, que prevê o pagamento dobrado 
do período faltante do prazo do contrato, caso do 
rompimento antecipado, aplicando a regra da cláusula 
assecuratória, ou seja, o pagamento da rescisão será 
sempre equivalente a uma rescisão sem justa causa, 
mesmo que antecipada.

A MP tem prazo de 60 dias para ser votada e pode 
ser prorrogada automaticamente por mais 60 dias, 
caso não tenha sua votação concluída no prazo. Se 
aprovada, é convertida em lei; caso não seja, perde a 
sua eficácia. A expectativa do governo com o Contrato 
Verde e Amarelo é a criação de 1,8 milhão de empregos 
até 2022, para jovens entre 18 e 29 anos, que ainda 
não têm experiência formal de trabalho.

As intenções são boas, ou seja, reduzir o custo in-
direto da mão de obra, com a redução de impostos e 
reflexos do contrato de trabalho, para que, com isso, 
sejam criados novos postos de trabalho aos jovens 
brasileiros. 

(*) - É coordenador do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Trabal-
histas, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), e ad-

vogado na área trabalhista empresarial, sócio do Rocha Advogados Associados.
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