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Gastos com tecnologia jurídica

@Áreas tradicionais como o direito, devem ser afetadas 
com a transformação digital que o mundo vive. De acordo 

com o relatório Gartner, até 2023, 33% dos departamentos 
jurídicos corporativos terão um especialista em tecnologia 
jurídica e os gastos organizacionais com tecnologias de 
gerenciamento e monitoramento de riscos de terceiros au-
mentarão em 50%. De acordo com a Associação Brasileira de 
Startups, o número de empresas específicas da área do direito 
(lawtechs) dobrou nos últimos cinco anos, saltando de 42 em 
2015 para 84 no fim de 2019. Uma das que mais cresce é a 
plataforma Previdenciarista (https://previdenciarista.com) 

  Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Melhores do Mundo
A USP está entre as melhores universidades do mundo 

em 40 das 48 áreas específicas avaliadas no QS World Uni-
versity Ranking by Subject. Desse total, 11 áreas específicas 
foram classificadas entre as 50 melhores: Odontologia (18ª 
posição); Engenharia de Minérios e Minas (33ª); Línguas 
Modernas (42ª); Ciências do Esporte (42ª); Arquitetura 
(43ª); Engenharia Civil e de Estruturas (46ª); Geografia 
(47ª); Direito (47ª); Ciência Veterinária (48ª); Agricultura 
e Silvicultura (49ª); e Anatomia e Fisiologia (49ª). Em 20 
áreas específicas a USP ficou entre a 51ª e a 100ª posição; em 
sete áreas, entre as 150 melhores; e, em duas áreas, entre 
as 200 melhores.    Leia a coluna completa na página 3

Ao abrir um negócio é 
comum o sentimento de 
medo e, mais do que isso, 
o receio de entrar em uma 
canoa furada

Muitos são os livros que 
podem nos preparar 

para uma formação teórica de 
sucesso. Como, por exemplo, 
o 'The Hard Thing About 
Hard Things', do Ben Horo-
witz, que mostra a dura reali-
dade do empreendedorismo, 
e ’Secrets of Sand Hill Road’ e 
‘Venture Deals’, que ensinam 
como levantar capital, parte 
fundamental do sucesso de 
uma startup. A parte prática, 
e a mais emocionante, só se 
aprende vivendo e errando 
mesmo. 

Construir uma startup de 
sucesso requer muita deter-
minação e principalmente 
resiliência. Os melhores 
empreendedores dos quais 
já ouvi falar são pessoas que 
nunca pensaram em desistir 
mesmo quando o fracasso 
parecia certo. Um exemplo 
disso é o Elon Musk, que re-
tirou 100 milhões de dólares, 
ou seja, mais de 50% da sua 
própria fortuna, para investir 
na SpaceX, empresa america-
na de sistemas e serviços de 
transporte aeroespaciais. Por 
mais que ele soubesse que as 
probabilidades de sucesso 
seriam mínimas, ele sabia 
que faria algum avanço nesse 
campo, de forma que outra 
pessoa no futuro pudesse 
partir daquele ponto e, enfim, 
resolver o problema. 

Mas, é importante ressaltar 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura
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Não é nada incomum que pessoas mais velhas sofram preconceito do 
mercado de trabalho. De acordo com pesquisa IBGE, apenas 7,9% das 
pessoas que estão trabalhando, no Brasil, possuem mais de 60 anos. 
Desses, apenas 26% possui carteira assinada. Apesar da mudança de 
pensamento por parte de algumas empresas, que vêm criando progra-
mas de contratação para pessoas da terceira idade, o idoso continua a 
enfrentar muitos obstáculos no mercado de trabalho.   

Profissional idoso 

A baixa taxa básica de juros, de 4,25% ao ano, a menor já praticada no 
Brasil, faz com que as aplicações tradicionais de renda fixa, como a pou-
pança, passem a entregar rentabilidades muito menores e até negativas. 
Nesse cenário, torna-se mais difícil para as pessoas decidirem sozinhas 
como manter seu dinheiro preservado e rentável. É aí que entra a figura 
do agente autônomo de investimentos, o assessor capaz de orientar bem 
os investidores, cujo número cresceu 52% em 2019. Atuar no mercado 
financeiro, atender grandes investidores, ter liberdade e conviver em um 
ambiente meritocrático, além da possibilidade de obter remunerações 
bem expressivas, estão entre os atrativos da profissão.   

Agente autônomo de investimentos

Quando os dribles de Pelé começaram a ser reconhecidos no futebol 
brasileiro, ele tinha apenas 16 anos de idade e já era artilheiro do Santos 
FC - aliás, o mais jovem da história do esporte no país. Sua movimen-
tação encantadora dentro dos gramados parecia óbvia aos olhos dos 
torcedores, porém ninguém nunca tinha visto aqueles dribles antes. "O 
simples nunca foi sinônimo de fácil; para se chegar a qualquer resultado 
é preciso conhecer em profundidade a essência das coisas", afirma Aureo 
Villagra, CEO da Goldtratt Consulting no Brasil e em Portugal.   

Resoluções simples

Katemangostar/Freepik

Empreender é escolher um problema 
pelo qual você é apaixonado em resolver

Divulgação 

Depositphotos
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que existem algumas coi-
sas importantes a se evitar 
também. Um erro comum é 
quando os empreendedores 
de primeira viagem tentam 
proteger suas ideias. E a 
razão pela qual esse medo 
não tem fundamento é que o 
sucesso das startups depen-
de totalmente da execução, 
não somente do conceito. 
Ter medo que alguém possa 
roubar o seu conhecimento 
faz com que sua empresa não 
seja testada no mercado em 
forma de feedbacks e, prova-
velmente, esteja na direção 
errada. 

O erro mais comum no 
ecossistema, no entanto, é 
estruturar uma equipe com 
pressa, sem apurar melhor 
quais profissionais a empresa 
precisa. Ter a paciência de 
construir um time de quali-
dade, composto de colabora-
dores de excelência e extre-
mamente comprometidos, é 
um dos maiores desafios que 
um empreendedor possui. 

registrou recorde no volume 
de investimentos em 2019. 
Segundo levantamento da 
consultoria em inovação 
Distrito, as empresas do País 
receberam US$ 2,7 bilhões 
em aportes no ano passado. 
É um crescimento de 80% 
na comparação com 2018, 
quando o total foi de US$ 1,5 
bilhão. Para 2020, no entanto, 
é possível apostar em um 
cenário mais conservador 
em termos de investimento 
de capital de risco. É aconse-
lhável que empreendedores 
de tecnologia que procuram 
capital possuam modelos de 
negócios escaláveis, em mer-
cados com muito potencial e, 
principalmente, que foquem 
em construir modelos com 
operações positivas o mais 
cedo possível. 

No fim, não existe fórmula 
mágica para o sucesso de uma 
startup. Com as mudanças 
constantes em um cenário 
que segue em transforma-
ção, é preciso se adaptar e 
executar com velocidade. 
Nesse contexto, um time 
formado com profissionais 
de excelência, unidos sob 
uma visão fascinante e capaz 
de executar com qualidade, 
em um ambiente com uma 
cultura forte e valores que 
todos compartilham são os 
principais ingredientes de 
uma receita para o sucesso. 

(Fonte: Ramon Silva estudou 
Ciências da Computação e Business 

administration na University of 
Southern California (USC) e é 

cofundador do avocado, aplicativo 
de delivery de produtos para mães e 

bebês (NR-7 Comunicação).

O Airbnb demorou 7 meses 
para contratar a primeira 
pessoa e foi justamente essa 
cautela ao montar a primeira 
parte do grupo que permitiu, 
mais tarde, um crescimento 
exponencial não só da empre-
sa em termos de execução, 
como também de um time 
sólido, capaz de atrair talen-
tos por si só. 

É importante perceber que 
o papel do CEO da startup 
também muda com o tempo. 
O foco, que em um momento 
inicial, está majoritariamente 
na construção de um produto 
passa, com o tempo, a estar na 
construção de uma empresa. 
Nesse momento, o líder deve 
passar a pensar em como criar 
o melhor ambiente possível 
para que todos ali possam 
alcançar o seu máximo. É so-
bre trazer talentos, ouvi-los, 
guiá-los e criar uma atmosfera 
que transforma potencial em 
potência. 

Sabemos que o ecossis-
tema brasileiro de startups 

Chegamos a R$ 500 bilhões 
A arrecadação do governo 

com taxas, impostos, contribui-
ções e multas  chegou aos R$ 
500 bilhões na sexta-feira (6), 
três dias antes na comparação 
com 2019. Os dados são do 
Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo, se-
gundo a qual o aumento na 
arrecadação pode ser visto de 
forma positiva, uma vez que não 
houve elevação das alíquotas.
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OpiniãO
Como melhorar 
a comunicação 
entre empresa 

e colaboradores 
Uma boa comunicação 
dentro de uma 
empresa é essencial 
para um ambiente 
menos estressante e 
mais harmônico

De acordo com uma 
pesquisa realizada 
pela empresa Dyna-

mic Signal, cerca de 80% de 
seus colaboradores que par-
ticiparam do levantamento, 
disseram que a ausência de 
comunicação acarreta um 
ambiente estressante de 
trabalho. E como exemplo 
disso, podemos perceber o 
alto índice de pessoas com 
problemas psicológicos e o 
surgimento de doenças rela-
cionadas ao trabalho como a 
Síndrome de Burnout, iden-
tificada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
recentemente. 

Por isso, empresas que de-
sejam se manter atualizadas 
precisam investir no serviço 
de comunicação interna 
para ontem. Mesmo porque, 
essa nova geração que tem 
chegado ao mercado de 
trabalho - conhecida como 
geração Z - não vai querer 
trabalhar em um local sem 
propósito. Mas você deve 
estar se perguntando o mo-
tivo da comunicação interna 
bem feita ser tão importante 
para as corporações. 

Um líder, dependendo do 
tamanho da empresa, nem 
sempre vai ter acesso a to-
dos os colaboradores e isso 
pode criar uma distância e 
um sentimento de falta de 
significância e pertencimen-
to para os colaboradores. 
E quando falamos dessa 
geração atual, precisamos 
lembrar que são jovens que 
gostam de ser ouvidos e 
querem ajudar em tomadas 
de decisões, notando sua 
relevância na organização, 
além de estarem  informa-
dos sobre o que acontece 
na companhia, e não apenas 
nos seus silos.  

Nas empresas que não 
possuem canais modernos 
de comunicação ponta a 
ponta, o contato entre a 
liderança e os colaboradores 
operacionais, normalmente, 
acontece via ‘cascateamen-
to de informação’, o que 
facilita o famoso telefone 
sem fio, alimentando ainda 
mais a “rádio corredor”.

Para lidar com a nova ge-
ração é preciso adaptar-se 
à forma que ela tem maior 
propensão de consumir 
informação e se engajar. 
Assim, o uso de tecnologia 
e formatos que se asseme-
lham com redes sociais - que 
são muito usadas pelos jo-
vens no Brasil - podem ser 
um ganha-ganha, pois além 
de atrair colaboradores, 

geram métricas de alcance, 
absorção e engajamento 
para os gestores. 

Isso porque, é um local 
criado apenas para essa 
comunicação da empresa, 
com uma linguagem mais 
informal, para chegar em 
colaboradores de todos os 
cargos. Nela é possível criar 
diálogos, informar novida-
des e até identificar quem 
são os influenciadores da 
sua equipe. 

Com esse canal mais claro 
e mais efetivo do que co-
municados em cartazes ou 
e-mails - que muitas vezes 
são ignorados pelos colabo-
radores - é possível que o 
setor de recursos humanos 
também comunique para 
todos os benefícios que a 
empresa lhes proporciona, 
pois muitos colaboradores 
nem sabem os benefícios 
que podem ter. 

Dessa forma, colaborado-
res alinhados com o propó-
sito e engajados tornam-se 
embaixadores da marca, ou 
seja, falam bem da empresa 
para as pessoas externas 
pelos simples fato de sentir 
orgulho de pertencerem 
àquela equipe, impactando 
positivamente na reputação 
da empresa e, consequen-
temente, nos resultados do 
negócio. O mesmo podemos 
dizer sobre o aumento da 
lucratividade das empre-
sas que têm colaboradores 
engajados. 

Um estudo do Gallup Ins-
titute de 2017 afirma que 
empresas cujos colaborado-
res são engajados tem 21% 
de maior rentabilidade e 
seus colaboradores são 17% 
mais produtivos do que em 
empresas com baixos índi-
ces de engajamento. Além 
disso, não basta apenas im-
plementar boas campanhas 
de comunicação e se esque-
cer do fato de que é preciso 
mensurar sua eficácia. 

Canais modernos propor-
cionam desde métricas de 
alcance da comunicação 
até o índice de absorção 
de campanhas internas em 
cada setor e localidade da 
empresa, em tempo real, 
possibilitando aos gestores 
identificarem falhas de co-
municação e atuarem com 
agilidade. O resultado da 
melhoria de comunicação 
tem impacto direto no ne-
gócio, reduzindo turnover e 
aumentando a produtivida-
de dos colaboradores.

Se você é um gestor de 
comunicação interna ou de 
pessoas, vai querer se atu-
alizar ou ficar para trás das 
tendências de comunicação 
internas atuais?

(*) - É CEO do Dialog.ci, startup 
responsável por desenvolver uma 
ferramenta online para melhorar a 

comunicação e engajamento dentro 
das empresas (https://www.dialog.ci/).

André Franco (*)

O talento da mulher 
no mercado de trabalho

Conciliar família, filhos e trabalho 
não é uma tarefa nada fácil. Mas 
há décadas a mulher foi obrigada 

a desenvolver a habilidade em adminis-
trar a profissão, o lar e a família. Luciano 
Salamacha, um dos especialistas em 
gestão de carreiras mais requisitado 
entre as companhias no Brasil, doutor 
em administração e professor da FGV 
Management, aponta talentos típicos 
que destacam a mulher no mundo 
empresarial e favorecem os negócios.

Algumas habilidades 
em destaque são:

•	 Capacidade	de	estabelecer	e	geren-
ciar relacionamentos interpessoais 
em prol da união familiar. No mer-
cado de trabalho, isso se traduz no 
fortalecimento da equipe e traquejo 
para driblar diferenças pessoais.

•	 Talento	para	desenvolver	diversas	
atividades ao mesmo tempo, apri-
morado por força da necessidade 
da gestão do casa, do ambiente 
familiar. Salamacha explica que o 
mercado empresarial, atualmente, 
necessita mais do que especia-
listas profundos em apenas uma 
pequena área ou de generalistas 
que conhecem um pouco de tudo. 
“Na verdade, hoje, as organizações 
demandam de pessoas que têm uma 
visão geral. Que são capazes de res-
ponder com profundidade por áreas 
que são vitais para a sobrevivência 
da companhia e, ao mesmo tempo, 
possuem conhecimento superficial 
para atuar em áreas periféricas. E 
a mulher  é uma grande capacita-
dorra desse talento”, complementa 
o especialista.

•	 A	sensibilidade	feminina	também	é	
um fator que favorece os negócios e 
o ambiente de trabalho nas corpora-
ções. Desde o início da humanidade, 
a mulher está sempre atenta a pe-
quenos detalhes que possam fazer a 
diferença na sobrevivência e saúde 
da sua família. “Em atividades como 
na área financeira, controladoria e 
contabilidade, as profissionais têm 
alto grau de confiabilidade sobre as 
tarefas realizadas, comparando com 

o desempenho de outros perfis da 
equipe”, explica Salamacha.

•	 A	dedicação	na	formação	de	uma	
imagem positiva é 
um componente im-
portante para se es-
tabelecer relações, 
inclusive de natureza 
comercial. “É por isso 
que boa parte das áre-
as de comunicação 
visual, identidade vi-
sual e marketing nas 
organizações são con-
fiadas às mulheres”, 
justifica o especialista 
em neurociência vol-
tada aos negócios.

•	 Capacidade	de	resili-
ência e perseverança. 
As mulheres demons-
tram grande poder 
de assimilar ocasiões 
adversas e reverter 
aspectos negativos 
para situações otimis-
tas e melhores, em defesa de suas 
criações no âmbito corporativo.

•	 Engajamento	e	expansão	de	equi-
pe. “Quem nunca ouviu a expres-
são: em coração de mãe sempre 
cabe mais um? Na prática, no 
âmbito familiar, ela é facilmente 
compreendida. E no mercado de 

trabalho ela também se aplica 
favoravelmente. A maternidade 
habilita a mulher a sempre unir as 
pessoas que gosta e envolver com 

sentimentos saudáveis”, 
comenta Salamacha.

O especialista em ges-
tão de carreiras ressalta 
que, de modo geral, a 
natureza feminina po-
siciona a mulher como 
uma profissional multifa-
cetada, capaz de desem-
penhar três ou quatro 
funções ao mesmo tempo 
e com genialidade. E a 
maternidade aprimora 
esse talento porque a 
mulher passa a ter um 
olhar prático quando 
se torna mãe. Para o 
professor as empresas 
precisam reforçar a par-
ticipação feminina de 
forma que não se sintam 
discriminadas, nem em 
desvantagem no merca-

do de trabalho. Segundo o Instituto de 
Pesquisas Aplicadas, o IPEA, até 2030, 
a participação feminina no mercado 
de trabalho será muito maior que a 
masculina. " O mundo corporativo 
tem que acompanhar as mudanças 
dos tempos e ouvir as reivindicações 
femininas para obter mais resultados.", 
explica Salamacha. 

Luciano Salamacha, especialista em carreiras e em neurociência, aponta características que  destacam 
a mulher no âmbito corporativo e favorece os negócios

News@TI
b2finance e SantoDigital 
se unem

@A b2finance, canal SAP e especialista em BPO para diversos 
segmentos de mercado, e a SantoDigital, consultoria de negócios 

em tecnologia especializada em serviços de computação em nuvem, 
canal de revenda do G Suite, firmaram parceria para promover a 
transformação digital nas empresas (http://b2finance.com).
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“A natureza 
feminina posiciona 
a mulher como 
uma profissional 
multifacetada, capaz 
de desempenhar 
três ou quatro 
funções ao mesmo 
tempo e com 
genialidade. E 
a maternidade 
aprimora esse 
talento porque a 
mulher passa a ter 
um olhar prático 
quando se torna 
mãe. 

AI/Luciano Salamacha

Dependência tecnológica: 
você usa a tecnologia ou ela usa você?

Não é novidade para ninguém que 
a tecnologia transformou a vida e 
o cotidiano das pessoas. Ela vem 
assumindo um papel fundamental 
em nossa sociedade, desde estreitar 
nossa comunicação, melhorar a nossa 
qualidade de vida e até nos ajudar na 
tomada de decisão. No entanto, do 
mesmo modo que ela pode facilitar 
o nosso dia a dia, também pode nos 
escravizar.

Estamos cada vez mais dependen-
tes de ferramentas tecnológicas, 
principalmente dos smartphones. 
Em uma simples tela entre 5 e 6 
polegadas, fazemos transações ban-
cárias, conversamos com pessoas do 
mundo inteiro, baixamos dezenas de 
aplicativos que auxiliam em nossa 
mobilidade e a organização da agen-
da de compromissos, sem falar dos 
jogos, filmes, séries e músicas para 
os momentos de distração.

De acordo com o relatório de moni-
toramento sobre os usuários do apli-
cativo Moment, as pessoas visualizam 
a tela do celular 52 vezes por dia e 
passam 3 horas e 57 minutos usando o 
smartphone. Outro estudo, realizado 
pela OnePoll, constatou que a gera-
ção Y está cada vez mais dependente 
da tecnologia. A chamada “geração 

millenial”, com pessoas entre 18 e 34 
anos de idade, quase não descansa 
devido ao vício em celulares.

Tudo que é em excesso pode trazer 
prejuízos significativos. Algumas pes-
soas já não sabem fazer um simples 
trajeto sem usar o Waze, outras não 
conseguem anotar seus compro-
missos sem o auxílio da inteligência 
artificial do smartphone. Nestes 
casos, o uso do celular não é uma 

conveniência, mas sim uma questão 
de sobrevivência.

Essa dependência pode causar 
vários efeitos colaterais. Além de 
não conseguir realizar tarefas antes 
feitas sem o auxílio dos aplicativos, 
a pessoa pode ficar mais suscetível a 
apresentar episódios de ansiedade, 
depressão, insônia e impulsividade. 
Uma pesquisa recente feita pelo Ibope 
mostrou que 69% dos entrevistados 
acreditam que o celular afeta nega-
tivamente suas vidas, mas mesmo 
assim, não conseguem viver sem ele.

Na verdade, ninguém precisa se 
livrar  das tecnologias conquistadas. 
O segredo está em equilibrar os pra-
zeres que as ferramentas tecnológicas 
proporcionam com o mundo real. 
Aproveite os recursos para tornar o 
dia a dia mais prático, para manter sua 
agenda organizada, para fazer ano-
tações, ter um aplicativo que ajude 
com os exercícios da academia, com 
a previsão do tempo ou até mesmo 
que mostre o como está o trânsito. 
Mas use do bom senso. Afinal, de que 
valem os avanços tecnológicos se você 
for escravizado por eles?

(Fonte: Alessandra Montini é diretora 
do LabData, da FIA)

Alessandra Montini
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Abram alas que a 
gente vai passar!

De quem é a música 
“Eu só quero um xodó”? 
É muito provável que 
você tenha respondido, 
rápida e faceiramente: 
“Dominguinhos”

Pois bem, a autora dessa 
letra é Anastácia – 
Lucinete Ferreira, de 

batismo - companheira do 
sanfoneiro por muitos anos. 
Assim como Anastácia, muitas 
outras mulheres compositoras 
fizeram e fazem o mundo da 
música brasileira brilhar nos 
palcos do mundo. E precisam 
ser lembradas.

Se você pensa que Chiqui-
nha Gonzaga foi quem abriu 
alas para a composição femi-
nina brasileira do século XX 
você está certo. Chiquinha, 
desafiando todos os limites 
impostos pela sociedade da 
época, batalhou para o seu 
reconhecimento como musi-
cista profissional e além de 
compositora e pianista de 
grande talento, foi a primeira 
mulher a reger uma orquestra 
no país.

Ainda assim, na história do 
samba, tentaram invisibilizar 
as mulheres. Como exemplo 
temos dona Ivone Lara, que 
em 1965 tornou-se a primei-
ra mulher compositora de 
samba-enredo cantado na 
avenida, com o samba “Os 
cinco bailes da história do 
Rio”, na Império Serrano. Suas 
primeiras composições foram 
apresentadas como sendo de 
seu primo mestre Fuleiro. 

Isso, apesar de as mulheres 

terem participado da cons-
trução do gênero samba, cuja 
produção era coletiva e acon-
tecia nas rodas, que contavam 
com a participação tanto de 
mulheres quanto de homens. 
Sambistas contemporâneas 
como Telma Tavares e Teresa 
Cristina citam a influência e 
a importância de dona Ivone 
Lara.

Por falar em roda de sam-
ba, felizmente o cenário está 
mudando e as mulheres estão 
ocupando seu espaço de direi-
to. Em 2018 aconteceu o En-
contro Nacional de Mulheres 
na Roda de Samba, homena-
geando Beth Carvalho e com 
a participação de 10 cidades 
brasileiras e duas argentinas. 

O evento teve sua segunda 
edição em 9 de novembro de 
2019, simultaneamente em 
28 cidades situadas em 19 
estados do Brasil e também 
na Argentina, Portugal e Itá-
lia, com Leci Brandão como 
homenageada. A proposta 
do encontro, idealizado pela 
cantora Dorina Barros, é unir 
rodas de samba femininas. 
São as mulheres abrindo alas. 
Mulheres de verdade. 

Deixa a gente passar! 
Bia Ferreira tem razão. Da 

icônica Amélia de Mario Lago 
e Ataulfo Alves não senti-
mos saudade, não. Hoje não 
precisamos e não queremos 
ser Amélia. Queremos sua 
desconstrução, queremos ser 
quem a gente quiser. Mulheres 
do século XXI.

(*) - São professoras do curso de 
graduação em Música do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Valentina Daldegan e Patrícia Carla Ferreira (*)
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D - Qualidade e Sustentabilidade
Na quarta-feira (11), no WTC Events Center, Paulo José Spacca-
querche, presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas 
(Abinc), fará palestra durante o evento TQA Day 2020-Total Quality 
Assured, no WTC Events Center. Promovido pela Intertek, empresa 
líder de Qualidade Total Assegurada com atuação em mais de 100 
países, o encontro reunirá os maiores especialistas em qualidade 
e sustentabilidade do País. Dentro do Painel Connected World, 
Spaccaquerche apresentará o tema “Internet das Coisas: como 
conectar os pontos para se tornar mais eficiente”, abordando os 
pontos apresentados com base no Plano Nacional de IoT e núme-
ros do mercado brasileiro e da América Latina. Mais informações: 
(www.intertek-br.com).

E - Empoderamento da Mulher
Na terça-feira (10), das 18h30 às 20h30, no WeWork (Av. Paulista, 
2537), Letícia Piccolotto, Presidente Executiva da Fundação Brava 
e fundadora do BrazilLAB, promove um bate-papo para mulheres 
sobre como a tecnologia pode empoderá-las no mundo de hoje. Você 
sabia que só 20% dos profissionais que atuam no mercado de TI são 
mulheres? No entanto, elas têm grau de instrução mais elevado que 
os homens do setor no Brasil, mas, mesmo assim, ganham 34% menos 
que eles. Presenças de Gabriela Paranhos, da Generation, e Rosana 
Spessoto, Psicologa e Professora da Univap. Outras informações: 
(www.brava.org.br).

F - Tradições Gaúchas
Tacuarembó, no Uruguai, o berço do Tango e cidade natal de Carlos 
Gardel, se prepara para uma das celebrações mais importantes do 
país, a “Fiesta de la Patria Gaúcha” - um festival de música folclórica 
onde as mais autênticas tradições gaúchas renascem e se espalham 
aos olhos de milhares de visitantes todos anos. Os uruguaios, cele-
bram duas vitórias: a altíssima taxa de ocupação hoteleira na cidade 
e os passeios de compra em Rivera, a 100 km do evento, que com 
30% OFF nas hospedagens estimula o turismo na região. Confira a 
programação: (https://www.patriagaucha.com.uy/programacion).

A - Imigração, Estudo e Trabalho
No próximo dia 21, no Espaço Citron, Rua José Guerra 130, Chácara 
Santo Antônio, das 13h às 19h, acontece a ExpoCanada, o maior 
evento de imigração, estudo e trabalho no Brasil para o Canadá. A 
qualificação profissional, proficiência com o inglês e o francês e um 
plano condizente com o perfil do candidato podem trazer benefícios 
para obter um potencial visto permanente, num país com a maior 
qualidade de vida do mundo. E estes benefícios podem ser estendi-
dos à família. Quem já pensou ou está pensando em estudar, morar, 
trabalhar, imigrar ou ainda apenas passar um período no país e voltar 
com seu currículo turbinado, o Canadá é o país indicado. Saiba mais 
em (www.expocanada.com.br).

B - Inovações em RH
Nos dias 7 e 8 de maio, no Espaço Pro Magno,acontece o maior evento 
de RH da América Latina, o HR4results. Promovido pela Gupy, HRTech 
líder em recrutamento e seleção de candidatos por meio de inteligência 
artificial, o evento fala diretamente com empreendedores, profissionais 
de recursos humanos, gestores, líderes de equipe e startups HRTechs. 
Para a edição de 2020, o evento recebe grandes nomes do mercado, 
incluindo Heads de Gente e Gestão, Founders, CEO’s, empreendedoras 
e lideranças femininas, como Mariana Dias, CEO e fundadora da Gupy; 
Mariana Ferrão, jornalista e CEO da Soul.Me; Patrícia Santos, funda-
dora da EmpregueAfro; entre outras. Mais informações no site: (http://
hr4results.gupy.io/).   

C - Automação do Comércio
Entre os dias 31 de março a 2 de abril, no Expo Center Norte, acon-
tece a Autocom 2020, que chega à sua 22ª edição consolidando sua 
imagem de maior feira de tecnologia para a automação do comércio 
da América Latina. A adoção e utilização de tecnologias disruptivas 
como Big Data, Inteligência Artificial, realidades virtual e aumentada, 
entre outras, já é uma realidade no varejo brasileiro, permitindo que o 
setor continue sua trajetória de transformação. As empresas destacam 
soluções alinhadas com as tendências discutidas na NRF em janeiro e 
que validam o tema do Congresso: “O Futuro da Tecnologia é Agora”, 
que será realizado em paralelo a Feira. Outras informações: (www.
feiraautocom.com.br).

G - Gestão Pública
Experiência de formação de resolução de desafios reais ligados aos 
serviços públicos, a edição 2020 do Open Master está com inscrições 
abertas até o próximo dia 31. Promovido pela Agenda Pública, o curso 
gratuito vai trabalhar os temas reimaginando a qualidade do serviço 
público e novo controle interno e externo.  As aulas ocorrem de 25 de 
abril a 20 de junho, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, na  Bela 
Vista. O público esperado é de pessoas interessadas ou com experiência 
em gestão pública (ou áreas relacionadas) dispostas a transformar o 
cenário atual de atendimento a cidadãs e cidadãos. Inscrições: no link: 
(http://bit.ly/openmaster2020).

H - Academia de Medicina
Estão abertas as inscrições para os prêmios 2020 da Academia Nacional de 
Medicina (ANM). No total, são nove premiações de trabalhos que trazem 
contribuições importantes para o conhecimento na medicina, nas áreas 
de ciências aplicadas à medicina; cirurgia; neurologia; doenças tropicais e 
infecciosas; obstetrícia ou ginecologia; higiene infantil ou pediatria médica; 
patologia humana ou experimental. Para participar, o autor deve ser médico 
brasileiro, com trabalho elaborado no Brasil ou no exterior, com ou sem 
coautoria. Admitem-se coautores não médicos e estrangeiros. Inscrições 
e mais informações: (www.anm.org.br/premios.asp). 

I - Alfabeto Japonês
O JumonGO foi criado com o propósito de ensinar, de forma didática e 
divertida, o alfabeto japonês. O game faz parte dos projetos finalistas da 
8ª edição do Campus Mobile, com patrocínio do Instituto Claro e apoio 
da Poli/USP. A solução traz como protagonista um estudante de uma 
escola de magia que possui dificuldades na matéria de Feitiçaria, então 
um portal aparece e monstros começam a ameaçar sua escola. Para 
enfrentá-los, ele deve aprender Jumon-go (japonês). A história segue o 
modelo da jornada do herói, que é apresentada na forma de HQ. A cada 
fase, o jogador aprende um grupo de até cinco novos kanas (caracteres), 
que deverão ser desenhados na tela na ordem e no formato corretos 
para eliminar a onda de monstros que se aproxima. Saiba mais: (www.
institutonetclaroembratel.org.br).

J - Estágio em Clientes
O Santander Brasil oferece mil oportunidades de estágios em pequenas 
e médias empresas clientes do Banco em todo o País. Uma bolsa auxílio 
estágio será paga pelas empresas clientes e o Santander apoiará com 
uma bolsa educação para que o estudante universitário aplique esses 
recursos em seu crescimento educacional/profissional. Cada parte arca 
com R$ 500, totalizando R$ 1 mil para o estudante. As pequenas e médias 
empresas clientes do Banco que desejam ter um estagiário podem se 
inscrever no site (www.programaavancar.com.br), na aba Conexões. Já 
os universitários interessados, podem consultar as vagas no site (http://
programauniversitario.universia.com.br/).

O ICV-Tur – índice da 
pesquisa elaborada 
pela Confederação 

Nacional do Comércio 
(CNC), em parceria com a 
Cielo – registrou o melhor 
desempenho do setor desde 
2017, com aumento de 2,2% 
no faturamento real ante o 
ano anterior, totalizando R$ 
238,6 bilhões (acréscimo 
de R$ 5,1 bilhões). Foram 
criados 35.692 novos postos 
de trabalho, com alta de 
1,2%, em relação ao total 
de empregados do setor 
em 2018.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, explica que 
o setor de turismo acom-
panhou, no ano passado, 
a gradual recuperação da 
economia do País. “Como 
previsto, o faturamento do 
turismo acompanhou os in-
dicativos de alta em 2019, em 
sinergia com a performance 
esperada para a economia”, 

O turismo acompanhou, no ano passado, a gradual recuperação 
da economia do País.
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Alitalia está sob intervenção do governo desde maio de 2017.

A
N

SAA administração extra-
ordinária da Alitalia, que 
está sob intervenção do 
governo há quase três 
anos, publicou o edital 
da licitação para vender 
a companhia aérea. A 
medida chega pouco mais 
de três meses depois do 
fracasso no processo de 
venda da maior empresa 
de aviação civil da Itália. 
Na ocasião, o consór-
cio liderado pela estatal 
Ferrovie dello Stato  não 
conseguiu chegar a um 
acordo para colocar sua 
proposta na mesa.

O grupo também incluía 
a americana Delta Air 
Lines, o Ministério da 
Economia e das Finanças 
e a holding italiana do 
setor rodoviário Atlantia, 
que acabou desistindo 
na última hora. O novo 
prazo para manifestação 
de interesse foi fixado 
em 18 de março, e o go-
verno passou a aceitar o 

O IBGE abriu as inscrições 
para o processo seletivo do 
Censo 2020. São 200 mil vagas 
temporárias para os cargos de 
agentes censitários municipais e 
agentes censitários supervisores, 
ambos de nível médio, e para 
recenseadores, que exige nível 
fundamental. As vagas são para 
todos os municípios do Brasil e 
as inscrições vão até o próximo 
dia 24, somente pela internet, 
pelo site (www.cebraspe.org.br/
concursos).

A taxa, no valor de R$ 35,80 
para as funções de nível médio 
e de R$ 23,61 para recenseador, 
pode ser paga em qualquer 
banco, casa lotérica ou pela in-
ternet. O trabalho será na coleta 
de informações do Censo 2020, 
com entrevistas aos moradores 
de todos os domicílios do país. 

A duração prevista dos con-
tratos será de três meses, com 
possibilidade de renovação. Os 
profissionais terão direito a férias 
e 13º salários proporcionais. Não 
há restrição para quem já prestou 
serviço temporário para o IBGE 
ou outros órgãos públicos.

No total, são 5.462 vagas para 
agente censitário municipal, com 
salário de R$ 2.100, e 22.676 
vagas para agente censitário 
supervisor, que vai receber R$ 
1.700 por mês. A vaga de agente 
censitário municipal de cada 
cidade será ocupada pelos me-
lhores colocados no concurso 
em cada município. Eles serão os 
responsáveis pela coordenação 
da coleta do Censo 2020 naque-
la cidade, enquanto os demais 
agentes irão supervisionar as 
equipes de recenseadores (ABr).

Licenciamento de 
veículos novos 
recua 1%

A Anfavea informou que o 
licenciamento de automóveis 
nos dois primeiros meses do 
ano recuou 1% em relação ao 
mesmo período de 2019. Foram 
licenciadas 394,5 mil unidades, 
ante 398,4 mil em 2019.

O presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, explicou 
que o padrão que se verifica há 
tempos é o de resultados me-
nos expressivos nos primeiros 
meses do ano. 

"O primeiro bimestre está 
dentro das nossas expectativas, 
aquele padrão que a gente ima-
ginava que poderia acontecer", 
disse. No período, também 
diminuíram as exportações e a 
produção de veículos. As redu-
ções foram de 11,2% e 13,4%, 
respectivamente. O Brasil fe-
chou fevereiro somando 58,2 
mil automóveis exportados 
e 395,9 mil produzidos pelas 
montadoras.

"Com a exportação, a gente 
continua passando dificulda-
des. Não teve nenhum fato 
que mudou o cenário", disse, 
destacando os decréscimos de 
exportações feitas ao México, 
Colômbia, Argentina e Chile. 
"A exportação continua sendo 
um desafio para o setor" (ABr).

Turismo no Brasil aumentou 
faturamento em 2,2%, em 2019

O turismo brasileiro aumentou seu faturamento e gerou mais empregos em 2019

avalia. O economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Antonio Everton Junior, ob-
servou que o faturamento do 
turismo ao longo da primeira 
metade de 2019 apresentou 
oscilações, influenciado pela 
incerteza do rumo da eco-
nomia e pelas dificuldades 
de aprovação da reforma da 
Previdência. 

Comportamento diferente 

acima de janeiro (R$ 22,0 
bilhões) e julho (R$ 20,2 
bilhões), indicando forte 
dinamismo do setor, princi-
palmente, no final de 2019”, 
destacou.

Há, hoje, 2,9 milhões de 
trabalhadores no setor, 
sendo 67% nas atividades de 
hospedagem e alimentação. 
De acordo com o economista 
da CNC Antonio Everton, a 
evolução do setor, no que se 
refere à empregabilidade, 
tem acompanhado o dina-
mismo do mercado de tra-
balho em geral. “Dos grupos 
desse segmento, o único a 
revelar diminuição das con-
tratações foi Transporte de 
Passageiros, em decorrência 
das demissões dos modais 
ferroviário e rodoviário”, 
explica o especialista, subli-
nhando que a região Sudeste 
também exerce liderança na 
abertura de postos de traba-
lho do setor (Gecom/CNC).

aconteceu a partir de agos-
to, quando as medidas de 
incentivo ao consumo com 
a liberação dos recursos do 
FGTS, a queda dos juros em 
compasso com estabilidade 
inflacionária e o aquecimen-
to do mercado de trabalho 
impulsionaram as vendas. 
“Interessante destacar que 
o faturamento em dezem-
bro (R$ 23,3 bilhões) ficou 

Governo italiano 
recua e admite 'fatiar' Alitalia

fatiamento da companhia 
aérea. A preferência será 
por propostas de compra 
do grupo como um tudo, 
mas o edital também prevê 
a divisão da Alitalia em três 
lotes: "aviação", "handling" 
(serviços em terra) e "ma-
nutenção". 

Ex-companhia de ban-
deira, a Alitalia foi priva-
tizada e hoje é dividida 
entre a holding Compag-

nia Aerea Italiana (CAI), 
com 51% das ações, e 
o grupo árabe Etihad 
Airways, com 49%. A 
empresa está sob inter-
venção do governo desde 
maio de 2017, quando 
quase fal iu devido a 
uma crise de liquidez, e 
se mantém viva graças 
a empréstimos públicos 
que totalizam 1,3 bilhão 
de euros (ANSA).

Censo 2020 abre 200 mil vagas para agentes
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Bom, pra começar nossa conversa, 
tenho uma notícia não muito 
animadora: não é bem por aí. A 

liberdade de empreender é tentadora, 
porém, as responsabilidades e cobran-
ças que vêm em contrapartida são bem 
desafiadoras. 

Os profissionais que hoje são “empre-
gados” ficam observando este cenário 
e acabam enxergando apenas cases 
de sucesso, transições de carreiras 
bem-sucedidas, a liberdade, os lucros 
e toda qualidade de vida que uma parte 
dos empreendedores tem. Porém, os 
mais observadores também enxergam 
os fracassos. 

Segundo os números alarmantes do 
Sebrae, 80% das empresas abertas no 
Brasil quebram em até dois anos! Ou 
seja, a probabilidade de dar certo é 
muito pequena. E o que eu, estando em 
posição interessante no mundo corpo-
rativo, porém, cansado das cobranças, 
da falta de liberdade e remuneração 
limitada posso fazer?

Primeiro, acredito que todo ser hu-
mano deva buscar seu propósito de 
vida, descobrir qual sua missão, o que 
faz de melhor, com prazer e afinco. Ao 
descobrir, que tal colocá-la em prática 
e empreender dentro da própria orga-
nização em que você trabalha? Ou criar 
um novo negócio, um novo projeto, 
uma nova forma de aumentar o lucro 
da empresa. 

Pense como dono! Uma vez que co-
nhece os processos da empresa, onde 
você poderia gastar mais energia para 
atrair mais clientes, diminuir custos 

Intraempreendedorismo: quando 
o colaborador decide empreender
Empreender tem se tornado cada vez mais comum em nosso país. Seja pela promessa de uma maior 
qualidade de vida, ser seu próprio patrão, trabalhar nos horários em que escolher e por aí vai

e gerar valor para o negócio? Ao mu-
dar seu mindset para atuar como se 
a empresa fosse sua, tenho certeza 
de que, automaticamente, você irá 
gerar mais resultados, aumentar suas 
habilidades, usar melhor suas com-
petências e lidar melhor com outros 
níveis estratégicos. 

E tudo isso lhe conduzirá a desafios 
que o tornarão uma referência neste 
projeto, aumentando sua visibilidade 
e lhe conduzindo ao próximo nível de 
sua carreira, ou seja, uma promoção!

Uma vez ouvi uma história bem 
interessante durante minha pós-
-graduação. Um aluno trabalhava em 
uma grande empresa há mais de 10 
anos e estava no cargo de gerência sem 
perspectiva de ser promovido, pois a 
mesma já tinha quatro diretores, sendo 
um para cada negócio da companhia. O 
aluno estava desmotivado e querendo 
mudar de emprego em busca de novos 
desafios. 

Foi aí que o professor entrou em 
ação e disse: “Você conhece bem os 
processos da sua empresa e os negó-

cios da concorrência? ”. A resposta 
foi sim para ambas as perguntas. 
E aí veio o direcionamento através 
da pergunta: “Então, por que você 
não cria um novo negócio para a 
empresa?”.

Passados alguns anos, aluno e pro-
fessor se encontraram casualmente e 
falaram sobre a conversa acima. Então, 
o ex-aluno disse que a sugestão do 
ex-professor ficou “martelando” em 
sua cabeça durante meses, até ter um 
insight: criou um projeto, tocou com 
maestria e, ao final do processo, foi 
promovido para diretor deste novo 
negócio/departamento dentro da 
empresa.

Assim como a conversa dentro da 
sala de aula, quero concluir a nossa 
com uma pergunta: “Qual negócio você 
pode criar dentro da organização em 
que está trabalhando hoje? ”. 

A resposta, acredite, pode ser capaz 
de mudar a sua vida!

(*) - É Empreendedor, Mentor e Palestrante @lean-
dromirandapalestrante.

Reprodução

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: PAULO SILAS RODRIGUES DUARTE DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciado, profissão autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/03/1996, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Duarte de Oliveira e de 
Rosineide Rodrigues de Lima Oliveira. A pretendente: ELIÁDE SANTOS SANTANA, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em Camacã, BA, no dia 09/05/1991, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Santana e 
de Eunice Alves Santos.

O pretendente: DARLEI JOSE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão autôno-
mo, nascido em Ivinhema, MT, no dia 27/11/1971, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Justino de Oliveira e de Conceição Fernandes de Oliveira. 
A pretendente: ADRIANA OMELCZUK LATROVA, estado civil divorciada, profissão ad-
vogada, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 17/03/1979, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Israel Latrova e de Marilene Omelczuk Latrova.

O pretendente: JONES TATSUYA GANEKO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 31/03/1973, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Seibu Ganeko e de Yuriko Ganeko. A pretendente: 
PATRICIA MAKI IGARI, estado civil divorciada, profissão analista fiscal, nascida nesta 
Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 12/06/1976, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Toshiharo Igari er de Tieco Ishikawa Igari.

O pretendente: RONALDO DOS SANTOS MAIA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/05/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Rosa Maia e de Maria do Socorro dos Santos 
Oliveira. A pretendente: SIDINARA NUNES BASÍLIO, estado civil solteira, profissão ope-
radora de caixa, nascida em São Miguel do Guamá, PA, no dia 17/04/1998, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Selmo Basílio e de Maria 
de Nazaré Nunes Cordeiro.

O pretendente: DARCIO GIANELLI, estado civil divorciado, profissão músico, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 23/04/1975, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Reinaldo Gianelli e de Maria Costa. A pretendente: LETICIA CATARINA DE 
CASTRO SILVA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Iguape, SP, no 
dia 27/11/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Marcio Gomes da Silva e de Marli Aparecida de Castro Silva.

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 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Publicidade além 
das despesas

Que a propaganda 
e o marketing são 
essenciais a qualquer 
negócio, há tempos, é 
fato notório, apesar 
de, muitas vezes, as 
empresas enxergarem 
esses investimentos 
apenas como custos

Tais despesas, entretan-
to, podem resultar em 
benefícios além daque-

les advindos com a própria 
propaganda dos produtos ou 
do próprio negócio.

Em recente decisão proferi-
da em favor da Ricardo Eletro, 
o Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais – CARF 
reconheceu, novamente, que 
as despesas com publicidade 
podem ser consideradas como 
insumos e geram créditos de 
PIS e COFINS, por constitu-
írem gastos essenciais para 
atividade do varejista.

Por meio da referida decisão, 
o CARF manteve a decisão 
favorável ao contribuinte, 
proferida, inicialmente, pela 
1ª Turma da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de 
Julgamento de Juiz de Fora, 
confirmando que a publici-
dade é atividade essencial 
para o varejo na revenda de 
mercadorias.

No julgamento, reconheceu-
-se que a Ricardo Eletro re-
aliza ações de publicidade e 
marketing para promover os 
produtos de seus fornecedo-
res, que são comercializados 
em seus estabelecimentos, 
sendo tal serviço remunerado 
pela chamada Verba de Propa-
ganda Cooperada – VPC. Pela 
execução dessa atividade, há 
reconhecimento de receita 
operacional decorrente da 
atividade de prestação de 
serviços de publicidade e 
propaganda cujas despesas 
são arcadas pela varejista. 
Considerando que essa receita 
é tributável pela Contribuição 
ao PIS e pela COFINS, os 
conselheiros do CARF con-
cluíram, por maioria de votos, 
que as despesas relacionadas 
deveriam ser consideradas 
como insumos, em razão de 
sua essencialidade.

Essa decisão já é a terceira 
proferida pelo CARF acerca 
do tema. Na primeira delas 
os conselheiros julgaram pro-
cedente o caso envolvendo a 
operadora de catões Visa (pro-
cesso nº 19515.721360/2017-
23), enquanto no segundo 
caso a decisão procedente 
favoreceu a empresa de cos-
méticos Natura. As decisões 
são de grande relevância, pois 
relativizam o posicionamento 
que vem sendo adotado pela 
Receita Federal do Brasil, 

de que apenas os insumos 
utilizados na produção pela 
indústria gerariam créditos de 
PIS e COFINS. Entretanto, a 
questão deve ser avaliada com 
cautela, pois, a princípio, a 
essencialidade das despesas 
com publicidade deve ser 
observada caso a caso, para 
cada atividade.

Nos casos mencionados, as 
empresas possuíam, dentre 
suas atividades, a prestação 
de serviços de marketing e 
publicidade relacionadas no 
contrato social e demonstra-
ram sua essencialidade de 
forma específica à sua ativi-
dade, em consonância com 
o precedente do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ. No 
julgamento de recurso repe-
titivo (REsp nº 1.221.170), 
o STJ fixou o entendimento 
de que deve ser considerado 
insumo e, portanto, apto a 
gerar crédito da Contribuição 
ao PIS e da COFINS: tudo 
que for imprescindível para o 
desenvolvimento da atividade 
econômica do contribuinte.

Ademais, a discussão ainda 
pode ser levada à Câmara 
Superior do CARF por meio 
de recurso especial da Recei-
ta Federal do Brasil, dada a 
relevância do caso em termos 
econômicos.

De qualquer modo, as de-
cisões proferidas pelo CARF 
reforçam o direito dos contri-
buintes que possuam meios de 
comprovar a essencialidade 
das despesas com publicidade 
para suas atividades aos crédi-
tos de PIS e COFINS. Nesses 
casos, os contribuintes pos-
suem duas vias para defender 
esse seu direito.

A primeira se refere a utili-
zação administrativa dos cré-
ditos, por meio do seu registro 
nos livros fiscais. No caso de 
autuação, o contribuinte po-
derá proceder à defesa cabível 
com base no entendimento 
confirmado pelo CARF. Já a 
segunda é o aproveitamento 
pela via judicial, demonstran-
do ao juiz a essencialidade e 
relevância daquelas despesas 
para desenvolvimento de suas 
atividades.

Com a recente decisão do 
CARF, verifica-se que o prece-
dente do STJ, que reconheceu 
direito ao crédito de PIS e CO-
FINS sobre todas as despesas 
essenciais e relevantes dos 
contribuintes, tem sido cada 
vez mais observado pelo órgão 
colegiado administrativo.

(*) - Sócio fundador 
do FF Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito Público e 
Direito contábil IFRS 

(edison.fernandes@fflaw.com.br)}

(**) - Advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de consultoria 

tributária, procedimento 
administrativo tributário 
e contencioso tributário 

(carlos.borghi@fflaw.com.br)

Edison Carlos Fernandes (*) e Carlos Eduardo Borghi Pla (**)
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Eve Ensler – Pensamento Cultrix –  Vitoriosa 
dramaturga, eficiente ativista pelos direitos da 
mulher, particularmente no que tange à violência 
sob qualquer hipótese, criou uma carta de pedido 

de desculpas, que deveria ser enviada a ela por seu pai. Nela, 
“ele” relata como deixou-se levar pelo impulso de violar seu 
inocente corpo, aos 05 anos. Os detalhes são impressionantes. 
Realmente chocantes, todavia, sua pena sutil, sem ódio, consegue 
demonstrar o que aconteceu, dando ao leitor (a) uma ideia e 
alerta, de que tais ocorrências podem acontecer em qualquer 
lugar e momento. Lamentavelmente é uma triste e dolorosa 
realidade. Comoventemente chocante!

O Pedido de Desculpas

Ana Rabello – Autografia –  Um drama com-
plicado, intrincado e ao mesmo tempo, envolvendo 
duas histórias de pessoas divididas pelo tempo e 
espaço. Homem volta de um coma de quase vinte 

anos. Recupera sentidos e apesar de estar bem amparado fisi-
camente, psicológica e amorosamente não. Inicia-se um cipoal 
de situações tensas e muito complicadas, pois, envolve um 
passado e presente de duas famílias. Um final absolutamente 
inesperado. Bom!

Quando o Dia Amanhece

Cindy Stockler – Letras do Pensamento – 
Autora advogada criou romance envolvendo uma 
Paulicéia do início do século XX, com seus costumes 
europeus, a moda predominantemente parisiense, a 

Faculdade de Direito do largo de São Francisco, na qual autora 
bacharelou-se, e muito mais. Tudo muito bem contextualizado 
entre um paulista que viajou à capital federal no Rio de Janeiro 
para acompanhar processos judiciais e que conheceu uma jovem 
que mudaria seu rumo para sempre. Gostoso!

Alma Mater

Ciça Guedes & Murilo Fiuza de Melo 
– Máquina – Com título auto explicativo os dois 
experientes jornalistas foram fundo à cata de in-
formações verídicas. Os dois, literalmente saem 
da curva e da mesmice quando se trata de dados 

históricos. Salpicaram suas páginas com descontraídas, contudo 
verdadeiras menções. Os dados curiosos recebem destaque. O 
interessante da obra é que lemos com ritmo de encantamento. 
Há depoimentos incríveis, mesclados com amor, dor, euforia, 
traições, sujeições  e superação. De valor histórico inestimável, 
sem ser feminista, lança louvores à sempre eficiente e necessária 
mulher. Oportuno!!

Todas as Mulheres dos Presidentes: A 
história pouco conhecida das primeiras-
damas do Brasil desde o início da República

Com apresentação de Ralph Peter.

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

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!

A Azulis, startup facilitadora para em-
preendedores, realizou uma pesquisa 
online durante os meses de dezembro 
e janeiro para traçar o perfil do micro-
empreendedor brasileiro, bem como 
suas motivações. Entre os achados, o 
material aponta que 40% dos respon-
dentes decidiram abrir um negócio 
para realizar um sonho, 21% porque 
precisavam aumentar a renda e 19% 
por não gostarem da ideia de trabalhar 
para outra pessoa. A pesquisa contou 
com mais de 4 mil entrevistados, em 
sua maioria (88%) MEI’s, em todas 
as regiões do País, com rendimento 
mensal de até R$ 10 mil. Entre os 
participantes, 43% possui CNPJ há 
menos de um ano, 16% contam com 
a formalização há três anos, 3% têm 
o registro há um período entre três e 

cinco anos e 9% há cinco anos ou mais. 
O índice de empreendedores que não 
possuem o cadastro é de 29%.

Os entrevistados sinalizaram, ainda, 
o que os motiva ao pensar em empre-
endedorismo. Neste ponto, a ideia de 
“realizar um sonho” continuou em alta, 
com 66% das respostas. Já “ganhar mais 
dinheiro” aparece como o segundo maior 
motivador para 23% dos respondentes e 
“mudar o mundo ou impactar a sociedade 
de alguma forma” em seguida, com 16% 
dos votos. Outros 16% atrelam os novos 
negócios à ideia de atuar com autonomia 
e 8% a pagar as contas.

A maior parte deles (47%) busca dicas 
para os seus empreendimentos, mas 
temas como gestão financeira (38%) 
e empréstimos e cartões de crédito 
(25%) também estão entre os que mais 

interessam aos respondentes. Quando 
perguntados sobre os meios usados para 
consumo de informação sobre empreen-
dedorismo, os aplicativos de mensagens 
aparecem em primeiro lugar, seguidos 
pelo Facebook (20%), Instagram (19%) 
e Youtube (13%).

Questionados sobre suas dificuldades, 
os entrevistados citaram problemas 
como falta de dinheiro, nome sujo, bu-
rocracia e gestão financeira. “Queremos 
ajudá-los a enfrentar esses desafios com 
mais conhecimento e facilidade. Por 
conta disso, estamos ampliando nossa 
oferta de soluções e trabalhando para 
aperfeiçoar, ainda mais, nossa lista de 
parceiros e o de conteúdo em nosso site”, 
comenta Bruno Dilda, diretor de negócios 
da Azulis. Fonte e outras informações: 
(www.azulis.com.br).

Realizar sonho é a maior motivação dos empreendedores

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
16

2-
38

FF
-7

B3
4-

17
14

.



www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de março de 2020 5

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 01.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de 
Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 01 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 
498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Disal - Distribuidores 
Associados de Livros S.A.

CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Avenida Marginal Direita 
do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Paulo/SP, os documentos 
do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019. São Paulo, 04 de 
março de 2020. Diretor Presidente - Renato Guazzelli

Considerada um calca-
nhar de aquiles do em-
preendedor brasileiro, a 
gestão financeira é vital 
para o sucesso de qualquer 
negócio. A partir da análise 
e controle das atividades 
financeiras da empresa, é 
possível tomar decisões 
mais acertadas, e conse-
quentemente, maximizar 
resultados. Pesquisas rea-
lizadas pelo Sebrae no ano 
passado revelaram que 77% 
dos Microempreendedores 
Individuais (MEI) nunca 
fizeram capacitação em 
finanças e 48% não fazem 
previsão de gastos. 

Quanto aos donos de 
microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), 52% admitiram que 
necessitam de uma maior 
capacitação na área de 
controle e gestão financeira. 
Um dos erros mais comuns 
cometidos pelos donos de 
pequenos negócios é mistu-
rar o orçamento da empresa 
com o das contas pessoais. 
Observa-se que quanto mais 
o empreendedor é respon-
sável sozinho pela gestão do 
negócio, mais suscetível ele 
fica para cometer tal prática. 

De acordo com o espe-
cialista do Sebrae, Hugo 
Cardoso, o problema acon-
tece em todos os níveis de 
negócios: “É uma realidade 
de todos os que gerenciam 
uma empresa, mas no caso 
dos microempreendedores 
individuais (MEI), a situa-
ção fica mais escancarada”. 
Para ajudar a organizar 
melhor o orçamento da 
sua empresa, preparamos 
cinco dicas junto com nosso 
especialista na área.
 1. Tenha contas ban-

cárias separadas 
- O primeiro passo 
é separar a conta da 
empresa da conta 
pessoal. Hoje em dia 
muitas instituições 
financeiras oferecem 
contas empresariais 
isentas de algumas 
cobranças ou com 
condições especiais. 

Erro comum do pequeno negciante é misturar o orçamento da 
empresa com o das contas pessoais
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Esse é o resultado 
da pesquisa “Global 
attitudes to gender 

equality”, realizada pela 
Ipsos e pelo Global Institute 
for Women’s Leadership, 
do King’s College London, 
para o Dia Internacional 
da Mulher. O estudo coloca 
o país em último lugar no 
ranking que engloba 26 na-
ções e aborda a percepção 
dos entrevistados sobre 
desigualdade de gênero no 
âmbito profissional.

A maioria das pessoas 
ouvidas em todo o mundo 
(56%) entende que os dois 
gêneros não são vistos da 
mesma maneira nos locais 
de trabalho de seus países. A 
nação com a percepção mais 
positiva sobre o tratamento 

Minoria acredita que 
homens e mulheres são tratados 

com igualdade no trabalho
No Brasil, apenas uma em cada quatro pessoas (25%) acredita que homens e mulheres são tratados de 
modo igualitário no mercado de trabalho
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ES ponta do ranking. 66% dos 
ouvidos localmente creem 
que as ações já tomadas no 
Brasil não são o bastante. A 
média global de desconten-
tamento é de 47%.

Para 58% de todos os en-
trevistados no mundo, um 
caminho para seu país atingir 
a igualdade de gênero é colo-
car mais mulheres em cargos 
de liderança no governo e 
nas empresas. O Brasil está 
ligeiramente acima da média 
global, com 59% afirmando 
que esta é uma medida ne-
cessária. O estudo on-line 
ouviu 20.024 pessoas de 26 
países, com idades entre 16 e 
74 anos, entre 24 de janeiro e 
7 de fevereiro de 2020 (Fonte 
e mais informações: www.
ipsos.com/pt-br).

igualitário entre homens e 
mulheres é a Malásia, onde 
68% dos entrevistados lo-
calmente afirmaram que 
há equidade no ambiente 
profissional. China (60%), 
Índia (54%), Rússia (50%) e 
Peru (48%) fecham o top 5.

Quando perguntados se 
seus países já fizeram o 
suficiente para garantir 
que os direitos de homens 
e mulheres sejam iguais, 
os entrevistados brasileiros 
colocaram – novamente – a 
nação sul-americana na 

Como separar o orçamento da 
empresa das contas pessoais

O Bradesco, por exem-
plo, oferece isenção de 
tarifas por 12 meses. 

 2. Defina o seu pró-
-labore - O pró-labore 
é o salário determinado 
para o proprietário da 
empresa e não deve 
ser confundido com 
os lucros. Tenha cons-
ciência de que o lucro 
deve ser utilizado prin-
cipalmente para inves-
tir no crescimento da 
empresa. Sendo assim, 
você deve ajustar o seu 
custo de vida ao fatu-
ramento da empresa, 
e não o contrário. Para 
definir seu pró-labore, 
pergunte-se quanto 
pagaria para um pro-
fissional desempenhar 
as mesmas atividades 
ou quanto o mercado 
paga para alguém com 
a função. 

 3. Anote tudo que é 
retirado da empre-
sa, seja em forma de 
produto ou serviço 
- Saiba fazer o controle 
dos gastos da sua em-
presa e, para isso, anote 
tudo que é retirado ou 
utilizado, em forma de 
produto ou serviço. 
Dessa forma, deixe 
claro o que é retirado 
do seu pró-labore, ou 
seja, tenha controle do 
que é despesa pessoal 
e o que é despesa da 
empresa. Por exem-
plo, gastos com luz 

e fornecedores são 
despesas da empresa, 
enquanto gastos com 
lanches são despesas 
pessoais. Também 
tenha cuidado com 
despesas feitas para 
familiares e amigos, 
que muitas vezes aca-
bam comprometendo 
o orçamento. 

 4. Faça um plano de 
contas - O plano de 
contas é uma ferra-
menta de controle 
que faz parte do fluxo 
de caixa e deve ser 
estruturado para que 
possibilite o acompa-
nhamento das movi-
mentações financeiras 
da sua empresa ao 
longo do tempo. Neste 
plano, enumere quais 
são as despesas e re-
ceitas pessoais e da 
empresa. 

 5. Não desista e tenha 
constância - Para 
quem nunca fez um 
controle financeiro, 
a tarefa pode parecer 
complicada. Tenha 
consciência de que no 
começo vai dar traba-
lho, mas os benefícios 
logo serão percebidos, 
após o período de 
no mínimo um mês. 
Não desista e tenha 
constância, pois aos 
poucos você irá perce-
ber com mais clareza 
a situação das suas 
contas (AI/Sebrae). 

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ nº 17.783.175/0001-15 - NIRE nº 3530045151-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
Data, Local e Horário: 14/02/2020, na sede social, São Bernardo do Campo/SP, na Avenida Senador Vergueiro, 2123, 
conjunto 1205, sala 19, Centro, CEP 09750-001, às 17h. Presenças - Acionistas representando a totalidade do capital 
social com direito a voto. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/1976. Composição 
da Mesa de Trabalhos: Caetano Alberto Pessina, Presidente; e José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht, Secretário. 
Ordem do Dia e Deliberações tomadas por Unanimidade: 1) Redução do capital social, por ser ele 
excessivo em comparação com o objeto da sociedade, no valor de R$ 2.600.000,00, passando de R$ 19.623.104,00 para 
R$ 17.023.104,00, mediante o cancelamento de 2.600.000 ações representativas do capital da Companhia, sendo 1.417.754 
ações ordinárias nominativas e 1.182.246 ações preferenciais, todas sem valor nominal, e na mesma proporção das ações 
possuídas pelos acionistas antes da redução ora proposta e já aprovada, passando o capital, portanto, a ser representado 
por 17.023.104 ações das quais 9.282.531 são ordinárias nominativas e 7.740.573 são preferenciais, todas sem valor 
nominal. A restituição aos acionistas do valor das ações extintas se dará, parte, no valor de R$ 799.142,45 mediante 
compensação de créditos que a sociedade detém em face dos sócios, conforme contabilizado na conta 1.02.01.08, e o 
restante, no importe de R$ 1.800.857,55 em dinheiro, por meio de Transferência Eletrônica Disponível para a conta dos 
sócios a ser realizada até 31/12/2021. 2) Em razão das deliberações acima, o artigo 3º do Estatuto Social da sociedade 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, é 
de R$ 17.023.104,00, dividido em 9.282.531 ações ordinárias e 7.740.573 ações preferenciais, todas nominativas sem valor 
nominal.” 2.1) Ainda em razão da deliberação acima, resolvem os acionistas consolidar o Estatuto social da Sociedade 
conforme documento anexo II. 3) Por conta da redução do capital ora aprovada, as ações representativas do capital da 
sociedade ficam distribuídas entre os acionistas de acordo com o quadro que constitui o Anexo I desta ata. 4) Em razão 
dessas deliberações, os Diretores da companhia foram autorizados a praticar todos e quaisquer atos no sentido de 
formalizá-las. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, reabertos os trabalhos, foi lida por todos os presentes, que a aprovaram e assinaram o livro competente. 
SP, 14/02/2020. (aa) Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário; Acionistas: 
Grevillea Participações S/A, representada por Caetano Alberto Pessina; Milena Dacomo Pessina; Caetano Alberto Pessina; 
Sandra Pessina e Rimc Participações Ltda., representada por Bruna Pessina. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 
Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário. Anexo II 
- Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração. Artigo 1o - A sociedade girará sob a 
denominação de Agrus Agropecuária S/A, com sede social na Avenida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205, sala 
19, Centro, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09750-001 e filial estabelecida na Fazenda Santa Clara Dois Pontais Chay 
Kel, localizada na Rodovia MT-130, sem número, km 21+8 a esquerda, Paranatinga, Mato Grosso, CEP 78870-000, podendo 
abrir e criar filiais, agências, e sucursais, no país e no exterior, obedecidas as prescrições legais, sendo o prazo de duração 
por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Objeto. Artigo 2o - A sociedade tem por objeto social a criação de bovinos 
parta corte; os cultivos de soja, milho, milheto, sorgo e girassol. Capítulo III - Do Capital Social e das Ações. 
Artigo 3º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, é de R$ 17.023.104,00, dividido em 
9.282.531 ações ordinárias e 7.740.573 ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal. Artigo 4º - Cada ação 
ordinária dá direito a um voto nas assembleias gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto, porém, conferirão aos 
seus titulares prioridade no recebimento de dividendos e no reembolso do capital. Artigo 5o - As ações poderão ser 
representadas por cautelas, que poderão ter a forma una ou múltipla, contendo todos os requisitos legais e as assinaturas 
de dois (2) diretores. Artigo 6º - Na hipótese de qualquer acionista pretender alienar as suas respectivas ações, no todo 
ou em parte, deverá dar direito de preferência aos demais acionistas, mediante notificação extrajudicial, com o prazo de 30 
dias para o seu exercício, constando o preço e as condições de pagamento pretendidos. §Único - A não manifestação do 
acionista notificado no prazo que lhe for conferido, liberará o interesssado a negociar as ações com terceiros. Capítulo IV 
- Das Assembléias Gerais. Artigo 7o - A Assembléia Geral regularmente convocada e instalada é o órgão supremo 
da sociedade, com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e tomar as resoluções de interesse 
dos negócios sociais. Artigo 8º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes 
ao término de cada exercício social, na sede da sociedade, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
exigirem a deliberação dos acionistas. Artigo 9° - A convocação para as Assembléias Gerais observará as formalidades 
previstas em lei. §Único - Na Assembléia Geral a que compareçam todos os acionistas, fica dispensada a obrigação de 
cumprimento das formalidades legais para a convocação. Artigo 10 - A diretoria deverá comunicar, até um mês antes da 
data marcada para a AGO, por anúncios publicados na forma prevista em lei, que se acham à disposição dos acionistas: a) 
o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; b) a cópia das 
demonstrações financeiras; e c) o parecer dos auditores independentes, se houver. §1o - Os documentos acima referidos 
serão obrigatoriamente publicados até cinco dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da Assembléia 
Geral. §2o - Fica dispensada a publicação de anúncios referidos no “caput” deste artigo, se a Assembléia Geral reunir a 
totalidade dos acionistas, com direito de voto, desde que feitas as publicações de que trata o § anterior. Artigo 11 - Os 
trabalhos da Assembléia serão dirigidos por um Diretor da sociedade, escolhido pelos acionistas presentes, que será o 
Presidente da Mesa e escolherá um acionista para Secretário. Artigo 12 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas 
Assembléias Gerais por procurador constituído há menos de um ano, desde que seja acionista, diretor da sociedade ou 
advogado. Artigo 13 - Dos trabalhos e deliberações da Assembléia será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos 
membros da mesa e pelos acionistas presentes. Capítulo V - Da Administração. Artigo 14 - A sociedade será 
administrada por uma diretoria composta de até 4 membros, todos diretores, sem designação específica. Os diretores 
poderão ou não ser acionistas, residentes no país, com mandato de 03 anos, eleitos ou reeleitos por Assembléia Geral. 
§Único. Em caso de vacância por qualquer motivo do cargo de um ou mais diretores, os remanescenters acumularão 
funções até o preenchimento da vaga. Artigo 15 - A representação, ativa e passiva, judical e extrajudicial, da sociedade, 
em todos os seus atos, de forma mais ampla, geral e irrestrita, inclusive nos necessários para adquirir, alienar, hipotecar e 
gravar bens imóveis e todos os demais, assunção de obrigações, constituição, renúncia ou transção de garantias e ônus, 
inclusive reais, em todos os otros atos que envolvam esponsabilidade para a sociedade, será exercida pelos diretores, em 
conjunto ou isoladamente. §Único: A sociedade, representada por 02 diretores, poderá nomear um ou mais procuradores 
para agir isoladamente ou em conjunto com qualquer um dos diretores, de acordo com os poderes que lhe forem outorgados 
e por prazo determinado. Artigo 16 - Os diretores distribuirão entre si as respectivas funções, como deliberado em reunião 
de Diretoria, da qual será lavrada ata a ser transcrita no Livro respectivo. Artigo 17 - São expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes em relação à companhia, os atos de quaisquer dos Diretores e/ou procuradores que envolverem 
obrigações estranhas aos objetivos sociais, tais como: fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 
terceiros. Artigo 18 - Os diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no 
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, ficando dispensados de caução. §Único - Os diretores permanecerão em seus 
cargos até a investidura dos seus substitutos eleitos. Artigo 19 - A Assembléia Geral que eleger os diretores poderá ou 
não fixar o montante global ou individual da remuneração deles. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal. Artigo 20 - A 
sociedade terá um Conselho Fiscal que atuará e se instalará nos exercícios sociais em que a Assembléia Geral determinar, 
a pedido de acionistas. §1o - Poderão solicitar a instalação do Conselho Fiscal, em qualquer Assembléia Geral, acionistas 
que representem, no mínimo, 1/10 das ações com direito a voto e 5% das ações sem direito a voto. §2o - O Conselho Fiscal 
será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos pela Assembléia 
Geral em que for aprovada a sua instalação. Artigo 21 - O Conselho Fiscal terá as atribuições fixadas em lei e fornecerá 
aos acionistas as informações sobre matérias de sua competência, conforme ficar estabelecido na Assembléia Geral que 
determinar a sua instalação. Capítulo VII - Exercício Social e Demonstrações Financeiras. Artigo 22 - O 
exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao fim de cada 
exercício social, a Diretoria apresentará um relatório da administração sobre os negócios sociais e principais fatos 
administrativos do exercício findo e fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações 
financeiras exigidas por lei. §Único - As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 
exercício. Capítulo VIII - Lucro, Reservas e Dividendos. Artigo 24 - Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e provisão para o imposto sobre a renda. §Único 
- O prejuízo do exercício, se houver, será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e 
pela reserva legal, nessa ordem, observada a legislação tributária a respeito. Artigo 25 - O saldo lucro líquido do 
exercício, após as deduções e destinações legais, poderá ser distribuído aos acionistas, sempre em confomidade com as 
disposições legais e com a deliberação da assembléia geral. O dividendo distribuído será pago em até 60 dias contados 
da data da referida deliberação, ressalvado a hipótese de decisão contrária, estabelecida pelos sócios. §1o - A Assembléia 
Geral poderá, por proposta da Diretoria, dispor a distribuição de dividendos em montante inferior, ou mesmo a sua não 
distribuição, na forma do §3° artigo 202 Lei 6.404/76, ou, ainda, destinar parte do lucro líquido à formação de reservas 
técnicas, inclusive com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada 
provável, cujo valor possa ser estimado. §2o - O saldo das reservas de lucros, exceto as de contingências e de lucros a 
realizar, não poderá ultrapassar o valor do capital social; atingido esse limite, a Assembléia deliberará sobre a aplicação 
do excesso na integralização ou no aumento do capital social, ou na distribuição de dividendos. Artigo 26 - A 
sociedade somente poderá pagar dividendos à conta de Lucro Líquido do Exercício, de Lucros Acumulados e de 
Reservas de Lucros. Artigo 27 - À diretoria é facultado providenciar o levantamento de balanços intermediários e 
intercalares, para fins de distribuição de dividendos. Capítulo IX - Da Dissolução, Liquidação e Extinção. 
Artigo 28 - A sociedade se dissolverá e se extinguirá nos casos previstos em lei, cabendo à Assembléia Geral 
determinar o modo de liquidação bem como nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deva funcionar durante o 
período de liquidação. Capítulo X - Das Transformações. Artigo 29 - A sociedade poderá transformar-se em 
outro tipo, mediante deliberação dos acionistas em Assembléia Geral convocada para essa finalidade, sendo obrigatória 
a aprovação dessa operação pelos sócios que representem a maioria do capital social com direito a voto. Capítulo XI 
- Disposições Gerais. Artigo 30 - Os casos omissos neste estatuto serão regulados pela legislação em vigor.” 

O trabalho no terceiro setor 
é geralmente associado ao 
voluntariado, sem remunera-
ção. Porém, as organizações 
da sociedade civil já em-
pregam formalmente cerca 
de 3 milhões de pessoas no 
Brasil, o que equivalia a 3% 
da população ocupada em 
dezembro de 2015, nos dados 
mais recentes divulgados 
pelo Ipea em 2018. A maior 
parte dessa força de trabalho 
reside no Sudeste (58,5%), 
são mulheres (65%) e atuam 
no setor de saúde (40%).

"Tradicionalmente, no Bra-
sil, o terceiro setor está 
ligado à filantropia, ao as-
sistencialismo e às questões 
sociais. Por isso, ainda atrai 
um público mais feminino, 
geralmente católico", explica 
a coordenadora do curso de 
Gestão de Organizações do 
Terceiro Setor do Centro 
Universitário Internacional 
Uninter, Denise Erthal. Em 
2015, 66% dos vínculos de 
empregos formais das organi-
zações da sociedade civil não 
detinham superior completo 
e ganhavam em média 3,2 
salários mínimos. Segundo 
a professora, nos próximos 
anos, a tendência é que cada 
vez mais pessoas com ensino 
superior estejam atuando nas 
organizações.

"Embora essas instituições 
não visem lucro, elas preci-
sam atingir seus objetivos e 
necessitam de gestão assim 
como qualquer outra orga-
nização da iniciativa privada. 
Elas têm receita, recebem 
doações e precisam gerir 
recursos, sejam financeiros, 
materiais ou humanos, o que 
está motivando a contratação 
de profissionais qualificados, 
gestores, captadores de 
recursos e gerentes de pro-
jetos", diz.

Para aqueles que desejam 
seguir carreira no terceiro 
setor, Erthal recomenda bus-
car qualificação profissional. 
"Além do interesse por uma 
causa, social ou ambiental, é 
preciso se qualificar para a 
função, compreender o pro-
pósito do terceiro setor e o 
funcionamento das políticas 
públicas. Com o entendimen-
to ampliado, é possível parti-
cipar de forma mais efetiva", 
pontua (AI/Uninter.com).

É possível fazer 
carreira no 
terceiro setor?
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O terceiro setor 
está ligado à filantropia, 
ao assistencialismo e às 

questões sociais.

A importância da mulher 
na irmandade 
e na sociedade

O Dia Internacional 
da mulher, celebrado 
neste domingo (8), 
foi oficializada em 
1975, ano em que a 
ONU intitulou como 
Ano Internacional da 
Mulher

Tem como origem a 
segunda metade do 
século XIX e as pri-

meiras décadas do século 
XX quando se desencadeou 
uma série de fatos, lutas e 
reivindicações das mulhe-
res (em especial nos EUA 
e Europa) por melhores 
condições de trabalho, 
direitos sociais e políticos. 
No Grande Oriente de São 
Paulo (GOSP), a mulher 
se faz presente em várias 
frentes. 

Inicialmente, não pode-
mos nos esquecer de nossas 
esposas (que, na Maçona-
ria, são identificadas como 
Cunhadas), e nossas filhas 
(as Sobrinhas) que nos 
apoiam e nos incentivam 
em nosso intuito de manter 
a potência maçônica sempre 
atuante e forte. Apesar de 
não poderem participar das 
sessões ritualísticas tradi-
cionais, engana-se quem 
pensa que as mulheres são 
vistas sob uma ótica distante 
ou até com indiferença pela 
maçonaria. 

Nas lojas do GOSP, rea-
lizamos diversas sessões 
mistas com o intuito de 
reforçar a importância e 
homenagear Cunhadas e 
Sobrinhas por todo o seu 
apoio, dedicação e atuação 
na maçonaria. Sim, atua-
ção! Cunhadas e Sobrinhas 

também participam de di-
versas atividades realizadas 
por meio das chamadas 
entidades paramaçônicas 
que possuem seus regimes 
e administrações próprias, 
porém, sob os princípios 
maçônicos. 

As paramaçônicas têm 
como fermento principal 
de suas ações a atuação de 
Cunhadas e Sobrinhas que 
auxiliam na preparação de 
jovens para assumir as res-
ponsabilidades e preceitos 
de honestidade, lealdade e 
amor fraterno, criação de 
líderes, além de realizarem 
diversas ações de cunho 
social.

Outro exemplo que vale 
a pena ser salientado é a 
participação de diversas 
Lojas na campanha do Ou-
tubro Rosa. Seja por meio 
de caminhadas, palestras 
ou exames, sempre há o 
cuidado e a preocupação 
de conscientizar as mu-
lheres da importância do 
diagnóstico precoce da 
doença.

Assim, como Grão-Mestre 
do Grande Oriente de São 
Paulo, estendo minha admi-
ração a todas as mulheres e 
parabenizo-as por este dia 
tão importante e que nos 
faz refletir sobre tudo o que 
elas têm feito em prol de 
nossa Irmandade e de nossa 
sociedade. 

Que o Grande Arquiteto 
do Universo possa iluminar 
a consciência de todos os 
homens de boa vontade 
para que valorizem suas 
companheiras dando-lhes 
o devido reconhecimento.

(*) - É Grão-Mestre do Grande Oriente 
de São Paulo (GOSP).

Raimundo Hermes Barbosa (*)
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Leonardo Freitas, CEO da Hayman-Woodward.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de março de 20206

As profissionais brasileiras estão sendo cada vez mais 
requisitadas e desenvolvendo suas carreiras em solo americano

É 
o que mostra um levantamento da Hayman-
-Woodward, sediada em Miami: de 2018 
para 2019, foi observado um aumento de 

80% das clientes brasileiras da consultoria, que 
estão em processo de obtenção de visto de tra-
balho temporário ou em processo de Green Card 
definitivo, e que ocupam altas posições execu-
tivas (C-Level) em grandes empresas, incluindo 
cargos de Diretora Executiva (CEO), Diretora de 
Operações (COO), Diretora Financeira (CFO), 
Diretora de Novos Negócios (CBD), Diretora 
Comercial (CCO), entre outros.

O levantamento também demonstrou aumento 
de 46% no número brasileiras que se enquadram 
nas categorias empreendedora ou empresária, 
considerando-se o mesmo período. Os dados 
refletem o que, de forma geral, já vem aconte-
cendo nos EUA nos últimos anos. Em 2018, uma 
pesquisa feita pelo National Women's Business 
Council - NWBC, revelou que aproximadamente 
30% das empresas atualmente sediadas nos Esta-
dos Unidos foram fundadas e/ou são comandadas 
por mulheres.  

A mesma pesquisa mostrou que o lucro médio 
gerado por essas empresas foi de mais de US$ 
1,7 trilhão nos últimos três anos. Ainda de acordo 
com o NWBC, os Estados Unidos seguem como 
primeiro colocado na lista de países que mais 
concentram empresárias e empreendedoras, 
seguidos de Austrália, Reino Unido e Dinamarca. 
O Brasil ocupa a 55ª posição no ranking atual. O 
levantamento da Hayman-Woodward, também 
aponta que o lucro anual médio de empresárias/
empreendedoras brasileiras nos EUA, gira em 
torno de 200 a 700 mil dólares anuais, dependendo 
do porte da empresa.

Leonardo Freitas, CEO da Hayman-Woodward, 
comenta que os principais motivos que levam as 
mulheres brasileiras a aceitar propostas profis-
sionais nos Estados Unidos, estão o momento 
econômico e a falta de segurança no Brasil. Além 
das excelentes oportunidades profissionais ou de 
negócios, nossas clientes buscam encontrar mais 
segurança, estabilidade econômica e qualidade 
de vida para si e para sua família e uma renda 
maior e possibilidade de investimentos no exte-
rior para criar patrimônio ou mesmo auxiliar a 
família que fica no Brasil, explica Freitas (www.
haymanwoodward.law).
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O levantamento 
da Hayman-
Woodward, 
também aponta 
que o lucro 
anual médio de 
empresárias/
empreendedoras 
brasileiras 
nos EUa, gira 
em torno de 
200 a 700 mil 
dólares anuais, 
dependendo do 
porte da empresa.




