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News@TI

Painel vai discutir o impacto da LGPD nas 
empresas

@O ERP Summit - maior evento da América Latina sobre software e 
gestão – irá realizar o “Painel LGPD: O cenário atual, perspectivas 

reais e o impacto no dia a dia das empresas", nos dias 14 e 15 de abril. A 
proteção de dados pessoais vem sendo um dos assuntos mais discutidos 
atualmente dentro do segmento de TI. Isso ocorre, pois as novas regras 
relacionadas à gestão de dados entrarão em vigor a partir de agosto deste 
ano, após um período de 24 meses da sua promulgação. O painel contará 
com a participação de Flavio Xandó Baptista, colunista especialista em 
TI e editor na PapoFácil, Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica e 
Institucional da ABBC, Andriei Gutierrez, líder do Comitê Regulatório 
da ABES, André Bottecchia Cilurzo, Diretor Associado da ICTS Protiviti, 
Gileno Barreto, Diretor Jurídico e de Governança e Gestão do Serpro 
e Carlos Hopf, Diretor de Operações da IBM Brasil (https://erpsummit.

com.br/).    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

FGTS 100% Digital
A Caixa já está disponibilizando a opção de Saque do 

FGTS 100% digital para todas as modalidades previstas 
em Lei. A novidade possibilita que o saque seja realizado 
integralmente pelo APP do FGTS. A atualização do aplica-
tivo gratuito já está disponível para dispositivos Android. 
A nova versão para IOS será lançada nos próximos dias.

“O Saque Digital é mais uma inovação da Caixa em busca 
da excelência dos serviços prestados ao trabalhador, que 
a partir de agora não necessita ir a um ponto de atendi-
mento físico para sacar seu recurso do FGTS”, destaca o 
presidente da Caixa, Pedro Guimarães.    Leia a coluna 
completa na página 3

Está chegando 
a hora do 
Imposto de 
Renda 2020

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 9

A Câmara dos Deputados 
aprovou em 2019 um 
projeto que permite 
aos clubes brasileiros 
de futebol se tornarem 
empresas, modelo já 
difundido na Europa

Mas a experiência de outros 
países, como a Itália, mostra 

que nem sempre essa é a solução 
para problemas de gestão. Os times 
brasileiros, que em sua grande 
parte são entidades sem fins lu-
crativos, se transformariam em 
sociedades anônimas ou limitadas 
e poderiam fazer fusões, cisões ou 
incorporações, buscando atrair 
mais investimentos. 

Mas nenhum clube seria obri-
gado a aderir ao modelo, que se 
tornaria mais uma alternativa à 
disposição. “O projeto define um 
regime tributário especial que per-
mite aos clubes que decidirem se 
transformar em empresas recolher 
menos impostos que uma empresa 
comum, mas apenas pouco acima 
das associações [sem fins lucrati-
vos]. Este é o grande motivo para 
que haja uma lei, já que atualmente 
qualquer clube pode ser empresa. 
Mas o projeto inclui alguns incen-
tivos às associações que quiserem 
se transformar, como facilidade de 
pedir recuperação judicial e mu-
danças nas relações trabalhistas, 
por exemplo”, disse o economista 
Cesar Grafietti.

Segundo o especialista, o time 
que virar empresa ficaria “indepen-
dente do clube social, permitindo 
gestão mais eficiente”. Além disso, 
ficaria apta a receber aportes de 
capital, ganhando “capacidade de 
pagar as dívidas e aumentar o nível 
de investimento”. No Brasil, algu-
mas equipes já adotaram o modelo 
clube-empresa, como Botafogo de 
Ribeirão Preto, Resende (RJ) e 

Grêmio Osasco Audax. No entanto 
o caso mais conhecido é o do Red 
Bull Bragantino, formado quando a 
fabricante de energéticos comprou 
o tradicional time de Bragança 
Paulista para facilitar seu acesso à 
primeira divisão do futebol brasi-
leiro - a Red Bull também é dona 
do RB Leipzig, da Alemanha, e do 
RB Salzburg, da Áustria.

“Entre os clubes que adotam 
esse modelo de negócio atualmen-
te no Brasil, podemos destacar 
o RB Bragantino, que faz parte 
do conglomerado austríaco, uma 
holding de clubes de futebol, com 
representantes em Alemanha, 
Áustria, Brasil e EUA. A partir 
deste ano, o clube entra na elite 
do futebol nacional e já começou 
a executar sua estratégia, inves-
tindo em jovens jogadores com 
potencial de venda”, explicou 
Renato Bragagnollo, especialista 
em gestão esportiva.

Na Itália, uma das grandes esco-
las do futebol mundial, o modelo 
clube-empresa é dominante na 
elite. Os principais times do país 
têm proprietários, e alguns deles, 
como a Juventus, são até cotados 
na Bolsa de Valores. Controlada 
pela família Agnelli, dona da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) e 
da Ferrari, a Velha Senhora virou 

As inovações tecnológicas estão promovendo grande impacto em 
diversos setores da economia brasileira e as empresas que conseguiram 
se adaptar às novidades, transformaram as dificuldades em oportunida-
des. Fortes indícios apontam que investimentos na área de tecnologia 
devem continuar neste ano. Prova disso, é uma pesquisa realizada pela 
empresa de serviços Deloitte, que mostra que os investimentos nessa 
área aparecem em primeiro lugar nas empresas. O resultado mostrou que 
74% dos entrevistados desejam investir em tecnologia neste ano.    

Tendências em tecnologia

A habilidade do homem para imaginar e criar estratégias levou a 
humanidade a obter conquistas notáveis. Sem nossa capacidade cria-
tiva, jamais teríamos pisado na lua, nem construído grandes obras de 
engenharia ou desenvolvido as tecnologias que utilizamos hoje. Mas, 
afinal, qual o segredo para ter mais ideias? Segundo Alex Lipszyc, 
diretor de ensino da Panamericana Escola de Arte & Design, todo 
ser humano é criativo, mas sua imaginação depende dos estímulos 
recebidos. “Nem sempre somos educados para a reflexão”, diz. Para 
ele, a sociedade possui regras a serem seguidas, o que não é novidade 
para ninguém.   

Estimular sua criatividade

A época em que o e-commerce era visto com receio e preocupação 
pelos consumidores definitivamente ficou para trás. Essa modalidade 
de varejo já é uma realidade para a grande maioria dos brasileiros, 
com crescimento  de 15% em 2019, em relação a 2018, e geração de  
cerca de 137 milhões de pedidos. O setor acompanhou a evolução 
tecnológica ao longo dos anos e deve seguir em constante transfor-
mação neste ano.   

Comércio eletrônico
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Modelo clube-empresa pode 
ser solução no Brasil?

um caso de sucesso no futebol 
internacional, com uma gestão 
eficiente que ajudou a consolidar 
sua hegemonia na Itália.

Mas nem todos seguiram pelo 
mesmo caminho. O Milan, que 
durante mais de 30 anos pertenceu 
a Silvio Berlusconi, passou recen-
temente pelas mãos do empresário 
chinês Li Yonghong e hoje é coman-
dado pelo fundo americano Elliott, 
mas o clube permanece estagnado. 
Já a rival Inter é controlada por 
Steven Zhang, herdeiro do grupo 
chinês Suning, após uma breve 
gestão do indonésio Erick Thohir, 
que encerrou a era Moratti na 
equipe nerazzurra, porém apenas 
nesta temporada voltou a desafiar 
a Juventus em campo.

O Napoli, por exemplo, pertence 
ao produtor de cinema Aurelio De 
Laurentiis, enquanto as rivais Roma 
e Lazio são dos empresários James 
Pallotta e Claudio Lotito, respec-
tivamente. Nos últimos anos, no 
entanto, diversos times italianos 
tradicionais declararam falência 
por causa de dívidas contraídas 
em gestões empresariais, como 
Fiorentina, Parma e Napoli, e seus 
retornos à elite sempre passaram 
por uma troca de proprietário. 
Outras equipes, como Modena 
e Cesena, também quebraram, 

mas não conseguiram retornar ao 
mesmo patamar. 

Grafietti disse que, para não 
repetir os maus exemplos de ti-
mes italianos, os clubes do Brasil 
precisam ter uma “gestão eficiente 
dentro e fora de campo, a partir de 
controle de custos que possibilite 
pagamentos em dia e dentro das 
possibilidades das receitas”. No 
Brasil, um exemplo de que a gestão 
empresarial não resolve todos os 
problemas é o Figueirense, que 
chegou a dar W.O. em agosto, pela 
falta de pagamento dos salários. 
A partida era contra o Cuiabá, na 
Arena Pantanal, válida pela 17ª 
rodada da Série B do Campeonato 
Brasileiro.

“Normalmente, os clubes vão à 
falência quando a lei não os protege, 
ou seja, ou pagam as dívidas ou 
acabam. No caso brasileiro, vários 
clubes estão endividados há muito 
tempo, mas sempre tiveram essa 
bondade das leis e da justiça, de 
protelar dívidas, de renegociar e 
adiar a solução do problema. Na 
Europa, existem normas mais 
rígidas, como o fair play financeiro, 
que prevê várias sanções imediatas 
para clubes endividados. É uma 
forma de obrigar a melhorar a ges-
tão. Quem não se encaixa nessas 
normas sofre as punições”, disse o 
mestre em gestão do esporte Luiz 
Antonio Ramos.

Já o deputado federal Pedro 
Paulo Carvalho (DEM-RJ), relator 
do projeto clube-empresa, disse 
que a iniciativa possibilita que os 
clubes tenham “segurança jurídica” 
e “acesso ao mercado para atrair 
investimentos, bem como a chance 
de quitar as dívidas”. Aprovado pela 
Câmara em novembro, o projeto 
precisa agora da aprovação do 
Senado. Até o momento, a votação 
não tem uma data marcada, mas 
deve ocorrer ainda em 2020 (Renan 
Tanandone/ANSA).
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COMO AS 
PEQuENAS 
EMPRESAS 
PODEM 
AuMENTAR 
SuAS vENDAS 
NESTE ANO 

    Leia na página 6

Subir de patamar

Na Itália, sistema fez Juve decolar, mas também quebrou times.

Economia cresceu 1,2% 
O PIB brasileiro cresceu 1,2% em 

2019, segundo dados do Monitor 
do PIB da FGV. De acordo com a 
pesquisa, divulgada ontem (18), o 
resultado foi provocado, sob a ótica 
da demanda, pelos crescimentos de 
2,7% na formação bruta de capital 
fixo (investimentos) e de 1,8% no 
consumo das famílias. As importa-
ções também cresceram (1,4%). As 
exportações tiveram queda de 2,2
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