
A decisão de iniciar 
um IPO como plano 

estratégico do negócio

As companhias, 
impulsionadas também 
pela baixa taxa de 
juros, iniciaram seus 
planos de expansão e 
crescimento, por meio 
de crédito privado e 
público acessível a 
preços nunca vistos 
antes

Por via de consequência, 
muitas têm conseguido 
expandir, reestruturar 

ou salvar os seus negócios; 
com uma visão bastante em-
preendedora, outras optaram 
pela abertura de capital, que é 
considerada uma captação de 
capital a custo baixo, em razão 
apenas dos custos da operação 
envolvida (adequação para 
o registro, contratação de 
bancos de investimento, escri-
tórios de advocacia, auditoria, 
emolumentos, etc.). 

No ano de 2019, tivemos 
um exponencial aumento 
nos números de IPO’s (sigla 
em inglês para oferta inicial 
de ações) no Brasil, em con-
sequência da retomada da 
economia, juros baixos e alta 
procura de investidores pelo 
mercado de ações interno. 
Alguns exemplos de abertura 
de capital em 2019: Centauro, 
Vivara e Neoenergia.

O interesse das empresas 
no IPO vai além da necessi-
dade de captação de recur-
sos e redução do custo para 
aquisição do capital, pois 
outros fatores importantes 
chamam atenção, como: (1) 
visibilidade da companhia 
para mercado e clientes; (2) 
facilitação em processo de 
M&A (sigla em inglês para 
fusões e aquisições); (3) saída 
de investidor estratégico e (4) 
diluição de risco com demais 
acionistas.

Para impulsionar ainda mais 
este mercado, a própria B3 (a 
Bolsa brasileira), a CVM (Co-
missão de Valores Mobiliários) 
e o Bacen - Banco Central do 
Brasil já se posicionaram e 
deram grandes indícios que 
os custos do valor da operação 
serão reduzidos (já conside-
rados baixos frente a outras 
opções), bem como facilitarão 
a listagem para empresas de 
menor porte. 

Como dito, a operação para 
listagem no Brasil já possui 
um custo baixo, tornando essa 
possível redução e facilitação 

muito atrativa às companhias, 
se comparado à relação de pre-
ço dos outros países e bolsas 
do mundo. Segundo dados da 
PwC (PricewaterhouseCoo-
pers), os custos da oferta no 
mercado brasileiro, antes da 
possível redução, em média 
variam entre 2,5% a 5,6% do 
valor total da oferta, enquanto 
nos EUA variam em média 
entre 4% e 11,7% da oferta. 

Logo, isso trouxe um maior 
leque para as empresas de 
menor porte, uma vez que será 
possível a abertura de capital, 
possibilitando a captação de 
recursos através de investido-
res interessados no business. 
Assim, as companhias meno-
res poderão se capitalizar de 
forma menos onerosa, a fim de 
expandir e crescer o negócio, 
impulsionadas pelo apetite 
dos investidores no mercado 
de ações, por conta da queda 
dos juros. 

Inclusive, o primeiro “mini-
-IPO” já está com seu caminho 
andado: a “Priner” protocolou 
no 24/01/2020 seu registro e 
prospecto perante a CVM e B3. 
Segundo Maria Luíza Filguei-
ras, repórter de finanças do 
Valor Econômico, a empresa 
pode ser avaliada em torno 
de R$ 500 milhões, com uma 
captação da ordem de R$ 200 
milhões a R$ 220 milhões, o 
que considera o formato da 
minioperação, visto que a 
empresa não possui valor de 
mercado na casa do bilhão 
de reais. 

A expectativa é de que haja 
um crescimento na demanda 
por IPO’s este ano, gerando 
uma maior movimentação 
financeira e capitalização das 
empresas se comparado com 
o ano de 2019.

Assim, no ambiente econô-
mico atual, é muito importante 
a companhia estar preparada e 
alinhada para, dependendo de 
sua estratégia de crescimento, 
um possível IPO neste momen-
to favorável. Isso permitirá 
às empresas desenvolverem 
uma estratégia abrangente e 
um plano adequado de cres-
cimento e perenidade através 
dos recursos captados e novos 
sócios.
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D - Revolução do Marketing
A Adsolut, startup que traz soluções inovadoras na extração analítica e 
inteligente de grandes volumes de dados para o match de concorrentes, 
ganhou notoriedade no relatório da Liga Insights AutoTech - 2020, pro-
duzido em parceria com a Ambev, IGC Partners, Cargill, VLI e Derraik 
& Menezes Advogados. Listada como uma das empresas que estão re-
volucionando o marketing no Brasil, a Adsolut foi selecionada em uma 
disputa com mais de 16 mil startups e projetos analisados, e ficou entre 
as 23 primeiras colocadas na categoria BI/Data Analytics/Modelagem de 
Dados. A Adsolut, que espera um crescimento de 30% em relação ao 
ano passado, se desenvolve cada vez mais para transformar e inovar o 
marketing das empresas. Saiba mais: (www.adsolut.com.br).

E - Projetos Sociais  
A Castelo Alimentos, empresa líder no segmento de vinagres, tem aumentado 
ano a ano o aporte financeiro para projetos sociais. Em 2020, foram repas-
sados R$ 368 mil reais para entidades com atividades voltadas para esporte, 
educação, saúde e cultura, totalizando um incremento de 20% em relação 
ao ano anterior. Neste ano, mais de dez projetos serão beneficiados com os 
recursos da empresa, incluindo instituições de Jundiaí, como o Grendacc, 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Social de Solidariedade 
e o polo municipal do Projeto Guri. Por meio de aporte via leis de incentivo 
a empresa já beneficiou mais de 30 mil pessoas através de projetos sociais. 

F - Inovação Digital 
A  ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) recebe 
até o próximo dia 17 inscrições para o Prêmio ABComm de Inovação 
Digital 2020, que contempla Cases e Profissionais. Reconhecer os 
grandes cases de mercado, bem como os profissionais que se destacam 
no setor de comercio eletrônico é uma iniciativa fundamental para a 
evolução constante do varejo. Cases nas categorias: Destaque em Apps; 
Mobile Melhor Plataforma de E-commerce; Melhor Conteúdo; Evento ou 
Curso; Melhor Ferramenta de Marketing Digital Destaque em Logística 
para E-commerce; Melhor Agência de Performance Digital Destaque 
em Tecnologia Web; e Melhor Ferramenta de Vendas Fornecedor de 
Serviços Digitais Start-up do ano. Inscrições em (http://abcomm.org/
premio-abcomm.php). 

A - Início Imediato
Umas das maiores agências de marketing digital do país, a Moustache, 
anuncia a abertura de 15 vagas para início imediato. Os interessados na 
candidatura devem ser pró-ativos, antenados nas tendências de mercado 
e estarem abertos a novas oportunidades. A relação de vagas contempla 
os seguintes cargos: desenvolvedor Front End, Full Stack e Back End, 
designer pleno, redator de SEO, atendimento publicitário, assistente 
de B.I., assistente de SEO, videomaker, atendimento, planejamento, 
coordenador de mídia, estágio em atendimento e criação, e gerente de 
projetos. O curriculum vitae deve ser enviado para o e-mail (vagas@
agenciamoustache.com.br). 

B - Women in Investment
O Young Women in Investment é uma iniciativa pioneira voltada para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro, 
que tem como objetivo ampliar os espaços dedicados às mulheres nesse 
mercado. A CFA Society Brazil oferecerá um curso gratuito, de alto pa-
drão, para 35 jovens em julho, a fim de capacitá-las a entrar no mercado 
financeiro mais preparadas e confiantes para enfrentar os desafios da 
área. Elas terão oportunidade de participar de um programa de estágio 
remunerado após cumprirem a carga horária mínima do treinamento. 
As inscrições poderão ser feitas no site oficial do programa (https://
youwin.org.br/) entre os dias 17 de fevereiro e 6 de abril.

C - Licença-paternidade
Os integrantes da Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, contam agora 
com um novo benefício da empresa: a extensão da licença-paternidade, 
que passou de cinco dias previstos em lei, para quinze dias corridos, 
a partir do nascimento do bebê. A medida faz parte do programa de 
Diversidade & Inclusão da empresa e busca incentivar maior proximi-
dade entre pais e filhos nos primeiros dias de nascimento. Nir Lander, 
diretor de Planejamento & Pessoas da Ocyan, explica que, para o público 
offshore, que trabalha em regime de escala (14 dias embarcado e 14 
dias de folga), o período embarcado já é ajustado de acordo com a data 
prevista para o nascimento de modo a privilegiar essa agenda. Outras 
informações: (www.ocyan-sa.com).      

G - Setor Alimentício 
Entre os dias 16 a 18 de março, no Riocentro, acontece o SRE Trade Show 
- 32ª Super Rio Expofood, evento de exposição e conferência que reúne os 
principais líderes do setor alimentício do Brasil para gerar negócios, além 
de conhecer lançamentos de produtos e serviços. Essa é a oportunidade 
do ano para os cerca de 600 maiores líderes supermercadistas do País 
estarem em contato com expositores e visitantes da indústria, fornece-
dores e lançamentos tecnológicos que norteiam a categoria, instituições 
financeiras, serviços, equipamentos, alimentos, bebidas e inúmeras so-
luções de um dos setores básicos na vida dos brasileiros. Serão 3 dias de 
networking, atualização, negociações valiosas e fechamento de negócios. 
Outras informações em: (www.superrioexpofood.com.br). 

H - Conta Digital
O Banco PAN anuncia o lançamento de sua Conta Digital com foco nas 
classes C, D e E. Por meio dela, o cliente passa a ter acesso a uma conta 
corrente completa: 100% digital, sem tarifa de manutenção, com direito 
a um pacote mensal gratuito de transferências, saques na Rede 24 horas, 
depósitos via boleto, pagamentos de contas, além de diversos produtos de 
crédito e outros serviços. Ao abrir a conta, o cliente receberá um cartão 
múltiplo (crédito e/ou débito) sem anuidade e poderá ter acesso a um limite 
emergencial e crédito pessoal com taxas e valores personalizados. A nave-
gação no app do Banco não consumirá a internet do celular e, além disso, 
oferece descontos em drogarias, supermercados e lojas virtuais por meio de 
acordos com diversos parceiros. Saiba mais em: (www.bancopan.com.br).

I - Busca por Profissionais
Em um processo de constante expansão, a Conube Contabilidade Online, 
startup que compõe o portfólio da Wayra - hub de inovação aberta do Grupo 
Telefónica e uma iniciativa da Vivo - inaugura nova sede em Taboão da Serra 
e espera aumentar o time em pelo menos 50% até 2021. A empresa, conta 
com mais de 70 colaboradores, está com várias vagas abertas, na busca por 
profissionais em diversas áreas como comunicação, marketing, sucesso do 
cliente, desenvolvimento, legalização de empresas, departamento pessoal, en-
tre outras. Detalhes sobre as vagas, acesse: (http://jobs.solides.com/Conube). 

J - Geração de Negócios
O iCON, Hub de Inovação da Construção, acaba de realizar sua primeira 
reunião de trabalho com a presença de representantes de sete construto-
ras: Conx, Pacaembu, MRV, Plaenge, RFM, Sinco e Trisul. É um programa 
do SindusCon-SP em parceria com a Neo Ventures, que objetiva fomentar 
a inovação e o empreendedorismo, unindo construtoras, organizações, 
startups e centros de conhecimento e tecnologia em um só espaço. Os 
trabalhos terão como objetivo imergir os players, proporcionando opor-
tunidades de desenvolvimento e geração de negócios. Adicionalmente, 
o programa realizará palestras e workshops, sempre buscando ampliar 
a rede de contatos. Saiba mais em: (www.iconhub.com.br).

De cada quatro sacas a serem colhidas três serão da espécie 
arábica e uma de conilon.

A primeira estimativa da 
safra dos Cafés do Brasil para 
o ano de 2020 estabelece que 
a produção total dos cafés 
arábica e conilon deverá 
ocorrer num intervalo de 
57,2 milhões a 62,02 milhões, 
números que possibilitam 
calcular uma média aproxi-
mada do volume físico de 60 
milhões de sacas de 60kg a 
serem colhidas nesse ano. 

A área também estima-
da para essa produção 
contempla 1,88 milhão de 
hectares, que representam 
um crescimento de 4% em 
relação à área da safra ante-
rior, e produtividade média 
de 32 sacas por hectare. Em 
relação à safra do café da 
espécie arábica, a produção 
estimada compreende o 
intervalo de 43,2 milhões 
a 45,98 milhões de sacas, 

Os pequenos negócios tiveram participação importante na 
recuperação desses postos de trabalho.

O mercado de trabalho 
dos setores de co-
mércio (varejista e 

atacadista) e de serviços do 
Estado de São Paulo eliminou 
55.568 empregos formais 
em dezembro, resultado de 
235.955 admissões contra 
291.523 desligamentos. O 
segmento de serviços puxou 
a baixa em razão da sazona-
lidade já conhecida no final 
do ano, principalmente com 
a dispensa de profissionais 
de educação. Desse total, 
20.279 novos postos abertos 
no Estado foram na modalida-
de intermitente, o contrato de 
trabalho não contínuo e ocor-
re com alternância de perío-
dos de prestação de serviços e 

Doria inaugura 
escritório de SP 
em Dubai

O governador João Doria 
inaugurou ontem (10) o escri-
tório comercial de São Paulo 
em Dubai. O espaço será usado 
para estreitar relações comer-
ciais e facilitar a exportação de 
produtos de São Paulo para 
o Oriente Médio e norte da 
África. O escritório também 
vai dar mais visibilidade às 
possibilidades de negócio 
também ligados ao plano de 
desestatização do Governo 
do Estado. 

“Somos pioneiros nessa ini-
ciativa, certamente seremos 
seguidos por outros estados. A 
inauguração desse escritório 
foi uma decisão acertada que 
tomamos no intuito de promo-
ver e gerar negócios para São 
Paulo com países da região”, 
afirmou Doria. O escritório 
nos Emirados Árabes Unidos 
é o segundo a representar São 
Paulo no exterior – o primeiro 
fica em Xangai, na China.

Para a direção do escritório 
em Dubai, Doria escolheu Sil-
via Pierson, que já foi chefe de 
operações internacionais da 
Apex-Brasil em Miami.

Mais cedo, Doria discursou 
na abertura do evento Dubai 
Sugar Conference, que chega 
à quinta edição como o evento 
mundial mais importante da 
indústria do açúcar e que 
reúne especialistas para o in-
tercâmbio de ideias, perspec-
tivas, oportunidades e novas 
conexões(AI/SEC).

A Secretaria da Fazenda e Planejamento 
suspendeu a inscrição estadual de 5.194 con-
tribuintes do ICMS por inatividade presumida. 
As notificações foram publicadas no DOE de 
sábado (8). A suspensão ocorreu pela omissão 
consecutiva na entrega de Guias de Informação 
e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses 
de julho, agosto e setembro de 2019. 

O contribuinte que desejar restabelecer a 
eficácia da inscrição tem prazo de 60 dias para 
apresentar no Posto Fiscal Eletrônico (PFE) 

as declarações omissas, sob pena de cassação 
da eficácia de sua inscrição estadual, conforme 
prevê a Portaria CAT 95/06. O restabelecimento 
da eficácia da inscrição será automático para o 
contribuinte que entregar as GIAs, sem a neces-
sidade de comparecimento ao Posto Fiscal de 
vinculação do estabelecimento. 

A relação dos contribuintes com a inscrição 
estadual suspensa pode ser consultada no por-
tal.fazenda.sp.gov.br acessando o Catálogo de 
Serviços > CADESP > Mais Informações.
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Comércio e serviços abriram 
171.149 vagas formais em 2019
O mercado de trabalho dos setores de comércio (varejista e atacadista) e de serviços do Estado de 
São Paulo eliminou 55.568 empregos formais em dezembro, resultado de 235.955 admissões contra 
291.523 desligamentos

2019 foi bastante positivo, pois 
a soma do número de vagas 
criadas em 2017, 2018 e 2019 
foi de 367.423, superando a 
eliminação dos 351.343 vín-
culos nos 24 meses dos anos 
de 2015 e 2016. 

A Instituição destaca que os 
pequenos negócios tiveram 
participação importante na 
recuperação desses postos 
de trabalho. Apenas em 2019 
as empresas com até quatro 
funcionários registraram que 
210.533 vagas formais foram 
geradas. A expectativa para 
2020 é que as contratações 
avancem e os três setores 
encerrem o ano com mais de 
200 mil novos vínculos (AI/
FecomercioSP).

de inatividade, determinados 
em horas, dias ou meses, in-
dependentemente do tipo de 

atividade do empregado e do 
empregador. De acordo com 
a FecomercioSP, o balanço de 

Estimativa da safra dos Cafés do 
Brasil em 2020

o que dá uma média aproxi-
mada de 45 milhões de sacas, 
as quais equivalem a 75% da 
produção total estimada. 

Quanto ao café da espécie 
conilon, a produção calcula-
da ficou entre 13,95 milhões 
e 16,04 milhões de sacas, 
representando assim uma 
média do volume produzido 
total perto de 15 milhões 

de sacas de 60kg, que cor-
respondem a 25% do total 
a ser colhido. Com base 
nesses números estimados, 
pode-se inferir que nesta 
safra dos Cafés do Brasil de 
2020, proporcionalmente, 
de cada quatro sacas a se-
rem colhidas três serão da 
espécie arábica e uma de 
conilon (Embrapa Café).

Inatividade gera suspensão de 5 mil inscrições estaduais


