
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.073

Sábado a segunda-feira, 
14 a 16 de março 

de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Congresso trará tendências internacionais 
de gestão

@O XII Congresso Internacional Six Sigma Brasil 2020 
será realizado nos dias 26 e 27 de maio, em São Paulo. O 

evento trará conteúdo de qualidade e credibilidade a gestores 
e profissionais da área para ajudá-los a lidar com os revezes 
que acometem o ambiente empresarial de maneira cada vez 
mais frequente. O palco deste encontro será o Centro de 
Convenções do Hotel Pullmann e a temática “Valor Para o 
Amanhã” estará no centro dos debates sobre como garantir 
a continuidade dos negócios sob diferentes perspectivas – da 
liderança à gestão de projetos, processos e qualidade (https://
www.congressosixsigma.com.br/).    Leia a coluna  completa 
na página 2

Negócios em Pauta

Ceasa Virtual
A rede paulista que comercializa anualmente cerca de 

R$ 3,4 milhões de toneladas de frutas, legumes e verduras, 
oriundas de 22 estados  e 19 países, agora tem endereço 
virtual: (www.feiradoceasa.com.br). A página de vendas 
online de produtos agrícolas por atacado objetiva simplificar 
a compra e venda entre comerciantes e consumidores do 
segmento FLV (frutas, legumes e verduras). A plataforma, 
desenvolvida e administrada pela CV Market Place, conta 
com mais de 5 mil produtos cadastrados, dos quais cerca 
de 400 já estão disponíveis para a comercialização com o 
selo de qualidade do maior centro de distribuição hortifruti 
da América Latina.    Leia a coluna completa na página 3

O atual cenário 
econômico nos Estados 
Unidos está muito 
mais atrativo para 
industriais e pequenos 
empreendedores 
brasileiros

Com crescimento acima 
da média e o menor 

desemprego dos últimos 50 
anos, o país segue de portas 
abertas para industriais e 
empreendedores mais auda-
ciosos que desejam interna-
cionalizar seus produtos. É 
o que acredita a brasileira, 
radicada nos EUA, que atua 
há mais de 15 anos como 
contadora e especialista em 
negócios no território norte-
-americano, Lyla Chirico. 

A especialista, que dirige 
o escritório Elo Enterprises 
- fundado em 2004 e espe-
cializado no suporte de em-
preendedores estrangeiros 
nos Estados Unidos, afirma 
ter aumentado o número 
de industriais e pequenos 
empreendedores brasilei-
ros que estão em busca de 
informações sobre como 
ingressar seus produtos no 
competitivo mercado inter-
nacional. 

“Notamos em 2019, um 
aumento considerável na 
procura por auxílio na inter-
nacionalização de produtos, 
inclusive manufaturados 
brasileiros para os EUA. O 
empreendedor brasileiro 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 8

"A Inteligência Artificial identifica o cliente que entra em nossa pla-
taforma e otimiza as consultas que são realizadas em diversas bases de 
dados, determinando, por meio dos nossos algoritmos, qual consulta está 
performando melhor naquele momento. E tudo está integrado em sistemas 
eficientes de relacionamento com o cliente, como e-mail, aplicativos, chats 
e redes sociais, a fim de oferecer qualidade no atendimento e fidelizar os 
usuários", explica Diogo Cuoco, CEO da Taki Pagamentos.   

IA e o atendimento ao cliente

A tentativa de conciliar o tema “direitos fundamentais” com o pragma-
tismo do “mundo dos negócios” pode parecer, à primeira vista, inglória. 
O primeiro tema pode versar sobre questões até mesmo existenciais 
e mais transcendentais, enquanto que a realidade corporativa parece 
ser um ambiente voltado para a entrega de soluções práticas em aten-
dimento aos desafios, desejos e necessidades do dia a dia comercial, 
fortemente marcado pelo intuito de resultados financeiros. Cabe o 
questionamento e a provocação. Há algum ponto de intersecção entre 
esses dois ambientes, direitos fundamentais e o mundo dos negócios, 
que valha a pena comentar?   

Negócios e direitos fundamentais

Ada Lovelace, Edith Clarke, Grace Hopper, Dorothy Vaughan, 
Mary Keller, Joan Clarke, Katherine Johnson, Mary Winston Jack-
son, Karen Spärck Jones, Margaret Hamilton, Radia Perlman, Susan 
Kare, Ginni Rometty, Sheryl Sandberg, Carol Shaw, Kathy Kleiman, 
Cláudia Maria Bauzer Medeiros, Susan Wojciki. Você sabe o que essas 
mulheres têm em comum? Elas fizeram e fazem história no mundo 
da tecnologia, um segmento no qual os cargos ainda são ocupados, 
majoritariamente, por pessoas do sexo masculino.   

Busca por equidade

freepik

Produtos brasileiros podem ganhar 
selos ‘made in U.S’ 

ceagesp/divulgação

AI/Congresso Internacional Six Sigma Brasil

    Leia na página 6
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que acredita no potencial 
do seu produto, pode, mui-
tas vezes, se colocar parte 
da operação no território 
americano, ganhar os selos 
de ‘fabricado, montado ou 
distribuído nos Estados 
Unidos’, isso garante maior 
potencial na hora de ingres-
sar o produto no mercado 
americano e também in-
ternacionalmente”, explica 
Lyla Chirico. 

A especialista afirma que 
algumas cidades america-
nas oferecem vantagens 

empreendedora nos Esta-
dos Unidos. Quem decide 
trilhar este caminho sozinho 
tem sido vítima de grandes 
prejuízos, muitas vezes, 
irreversíveis do ponto de 
vista financeiro”, alerta Lyla 
Chirico. 

Quem pretende apostar 
no mercado americano pre-
cisa ter atenção redobrada 
com a prática fiscal do país. 
Para Lyla Chirico, há muita 
desinformação circulando 
na internet com relação à 
abertura e gestão de empre-
sas no território americano. 
Segundo a especialista em 
negócios e contabilidade é 
preciso evitar se inspirar em 
conselhos de amigos e fami-
liares que já residem no país. 

“Não há fórmula mágica 
que sirva a todos de maneira 
generalizada. Os brasileiros 
tendem a se deixar influen-
ciar por conselhos e menos 
por análise técnica ao che-
gar nos Estados Unidos. Isso 
é um erro fatal. Muitos não 
sabem sequer as diferenças 
entre os tipos de empresas 
possíveis nos EUA, ou como 
funciona a contratação de 
pessoal, bem menos buro-
crática que no Brasil. Pe-
quenos erros podem gerar 
desde prejuízos menores 
até complicações mais 
sérias no futuro”, alerta a 
especialista. 

Fonte e mais informações: (www.
elogroup.us).

bastante atraentes para em-
preendedores brasileiros. 
Segundo ela, a depender do 
perfil do negócio, há possibi-
lidade de ganhar benefícios, 
inclusive fiscais, em cidades 
da Flórida, por exemplo, 
e também em cidades de 
outros estados americanos. 

“É preciso contar com 
um processo de consultoria 
qualificado para identificar 
o perfil do negócio e apre-
sentar ao empreendedor as 
cidades que mais e melhor 
acomodam sua estratégia 

TODOS SOMOS MILLENNIALS 

Adiamento dos GPs 
Após o adiamento do Grande 

Prêmio da Austrália, a Fórmula 
1 (F1) confirmou que os GPs do 
Bahrein (20 e 22 de março) e do 
Vietnã (3 e 5 de abril) também não 
serão disputados. As provas foram 
adiadas por conta da pandemia do 
novo coronavírus. Até o momento, 
a temporada de 2020 da F1 teve 
quatro provas adiadas: Austrália, 
Bahrein, Vietnã e China.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/todos-somos-millennials/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-a-16-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-a-16-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-14-a-16-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-busca-por-equidade-nao-e-uma-luta-de-boxe-mas-um-jogo-de-xadrez/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-artificial-e-os-impactos-no-atendimento-ao-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-mundo-dos-negocios-e-os-direitos-fundamentais-incompativeis-ou-complementares/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 11º an-

dar - cj. 111 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 - 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: André do Val, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Novas formas de 

contratação amenizam 
falta de mão de obra em TI 

Já pensou como seria 
se cada um de nós 
fossemos avaliados, 
no ambiente de 
trabalho, por 
nossas habilidades, 
características, 
personalidade e 
experiências de vida? 

E se as empresas usassem es-
ses critérios para encontrar 
talentos? Será que gênero, 

idade, raça e instituição onde a 
pessoa estudou, são informações 
que estão afetando o julgamento 
dos recrutadores? Muito pode 
mudar em uma companhia quando 
alteramos a forma de contratação - 
e arrisco dizer que a melhor forma 
de fazer isso é começando pelos 
processos de estágio e trainee. 

Se os vieses inconscientes forem 
quebrados na hora de contratar, 
a tendência é que o resultado 
disso seja a formação de times 
cada vez mais diversos e novas 
oportunidades tanto para a insti-
tuição quanto para as pessoas que 
a formam. Mas para atingir esse 
patamar, precisamos fugir do que 
é convencional em recrutamento, 
ir além do tradicional, e com times 
treinados para conduzir bem as 
etapas. 

Um bom processo, além de 
informativo, é aquele que faz 
o candidato sentir que teve a 
oportunidade de aprender e se de-
senvolver nele e, mesmo que não 
seja escolhido, desenvolve uma 
relação positiva com a empresa 
e tudo que viveu durante a sele-
ção. Uma pesquisa do LinkedIn 
mostrou que 75% dos candidatos 
levam em consideração a marca 
empregadora antes mesmo de se 
inscrever para uma vaga. 

Para ajudar em programas com 
muitas inscrições, uma forma 
de deixar que as qualidades de 
cada um brilhem e evitar vieses 
tanto quanto possível, é fazer um 
processo às cegas. Felizmente o 
avanço da tecnologia tem tornado 
isso cada vez mais simples e menos 
custoso. Já existem ferramentas 
que ocultam, por exemplo, gêne-
ro, idade, instituição de ensino e 
outras informações não essenciais 
em etapas online, que podem 
ajudar na triagem. 

É importante também treinar 
a equipe de recrutamento para 
lidar com essas tendências que 
temos, especialmente as que são 
inconscientes. 

Ainda que não seja possível 
remover totalmente os vieses 
já incutidos nas seleções e até 
mesmo nas ideias que temos pré-
-concebidas sobre recrutamento, 
podemos treinar para adquirir 
consciência deles e sermos menos 
afetados pelos mesmos. 

Uma pesquisa da plataforma 
de recrutamento britânica So-
meoneWho mostrou que apenas 

32% dos funcionários da área de 
RH acreditavam que não estavam 
sendo influenciados por algum 
tipo de preconceito ao realizar 
contratações e 48% admitiram que 
tiveram suas decisões impactadas. 
A esta altura você talvez se per-
gunte: mas por que se preocupar 
tanto com isso? Por que este es-
forço para fazer diferente algo que, 
de certa forma, tem funcionado 
satisfatoriamente há anos? 

A resposta é que apenas mudan-
do a maneira de selecionar, muda-
mos também o perfil das pessoas 
que contratamos. E quanto mais 
diversa for uma equipe - em ideias, 
histórias e perfis, assim como em 
gênero, raça e credo - melhores 
serão seus resultados. Temos 
números para isso, mas antes de 
apelar para eles, vale dizer que 
trabalhar com as diferenças nos 
desafia e ajuda a gerar embates 
saudáveis de ideias. 

Além disso, nos estimula, de 
forma natural, a pensar fora da 
caixa - algo que as empresas tanto 
querem. Mas se esses argumentos 
não bastarem, os dados nos aju-
dam: de acordo com pesquisa rea-
lizada pela McKinsey & Company, 
companhias com maior equilíbrio 
de gênero são 21% mais propen-
sas a ter lucratividade acima da 
média. Do ponto de vista étnico 
e cultural, os dados indicam 33% 
de probabilidade de desempenho 
superior. 

E por que começar com pro-
gramas de estágio e trainee? 
Porque vivemos, em especial 
nas empresas de tecnologia, um 
momento de grande dificuldade 
de contratação, que é ainda 
mais grave entre funcionários de 
nível pleno e sênior. A própria 
velocidade de transformação do 
setor torna difícil encontrar no 
mercado profissionais com os 
conhecimentos necessários. Se 
a oferta já é escassa, imagina 
ter que encontrar ainda pessoas 
que tenham fit cultural, além das 
habilidades técnicas? 

Este problema só será resolvido, 
a longo prazo, se começarmos a 
contratar jovens talentos dispos-
tos a aprender e dermos a eles 
as ferramentas e o apoio que 
precisam para se desenvolver. 
Em alguns anos, as lideranças da 
empresa terão se transformado, 
e assim toda ela. É um trabalho 
a longo prazo, mas seu potencial 
de transformação profunda não 
deve ser ignorado por instituições 
que desejam prevalecer sobre as 
dificuldades e deixar uma marca 
duradoura em seus mercados. 

A verdade é que vale a pena, 
em todos os sentidos possíveis, 
encontrar pessoas cujos valores 
se alinhem com a sua companhia 
e promovam mudanças a longo 
prazo. Investir nos jovens é in-
vestir no futuro da sua empresa. 

(*) - Formado em administração pela 
UNESP, com passagens por áreas de 

vendas e marketing, é coordenador 
de Employer Branding do Grupo 

Movile.

Matheus Fonseca (*) 

Por causa do Coronavírus, cresce 
o número de empresas que 

procuram pelo trabalho remoto

Enquanto o mundo sofre os efeitos 
de uma pandemia pelo Corona-
vírus uma outra preocupação 

começa a tomar conta das empresas. 
Se o Brasil tiver um surto da doença, 
o que fazer com os colaboradores? 
Como mantê-los em casa trabalhando 
e produzindo como se estivessem num 
escritório? A FunctionOne, empresa 
especializada na adoção de novas tec-
nologias tem sentido um aumento pela 
procura de ferramentas que possibili-
tam o trabalho remoto. O problema é 
que muitas delas estão inseguras, não 
sabem como fazer. As dúvidas mais 
comuns são: meus funcionários vão pro-
duzir de fato? Os dados confidenciais 
da empresa estarão protegidos? Como 
vamos apurar o trabalho realizado? 
Outras nem tanto. Já iniciam um movi-
mento definitivo rumo a reduzir custos 
com estações de trabalho, amenizar 
impactos de deslocamento e deixar o 
funcionário mais responsável por sua 
produtividade, esteja onde ele estiver.  

 
“Estamos sentindo que as empresas 

estão falando mais sobre o assunto. 
Muitas delas estão querendo conhe-
cer as ferramentas tecnológicas que 
proporcionam o trabalho remoto. 
Outras já pediram para 
implantar”, diz Flávio Ni-
coletti, diretor de adoção 
de novas tecnologias da 
FunctionOne”.  “Estamos 
lançando um webinar 
gratuito para orientá-las 
sobre como trabalhar re-
motamente. As bases do 
trabalho remoto são pelo 
Microsoft Teams, ferra-
menta presente no pacote 
Office. Ela permite, por 
exemplo, fazer reuniões 
em áudio e vídeo e gravá-
-las para arquivo, compar-
tilhar arquivos na nuvem, 
trabalhar documentos em 
uma única versão e criar tarefas para 
acompanhamento dos membros da 
equipe”, completa o executivo. 

 
O caminho para a adoção dessas novas 

tecnologias normalmente é iniciado 
pela área de tecnologia das empresas 

mas outras áreas também se envolvem 
bastante, como é o caso de Recursos 
Humanos e Comunicação. Ter uma 
política de trabalho remoto bem clara 
ajuda bastante, juntamente com solu-
ções de cibersegurança. “As empresas 
que aderirem a esse modelo de traba-
lho vão se surpreender. Muitas que 
iniciaram esse processo lá atrás agora 
colhem mais produtividade e satisfação 
dos funcionários”, finaliza Nicoletti. 

A FunctionOne também 
realiza treinamentos pre-
senciais e on-line desse 
tipo de ferramenta. Para 
esse mês, a empresa vai 
capacitar cerca de 50 
empresas com impacto 
direto para mais de 300 
mil colaboradores visan-
do  o trabalho remoto.  

 
10 dicas para implan-
tar o trabalho remoto 
na sua empresa.  
1. Tenha uma políti-
cade Home Office muito 
bem definida.

2. Envolva as lideranças direta-
mente no uso e promoção do 
home office. O exemplo deve 
vir de cima. 

3. Prepare a área de TI e RH de sua 
empresa para apoiar os demais 

colaboradores. São eles quem vão 
engajar o restante da Companhia. 

4. Prefira a tecnologia de trabalho 
remoto que permita sua utiliza-
ção em desktops, notebooks e 
aparelhos mobile como tablets 
e celulares com a mesma expe-
riência do escritório.

5. 5.Certifique-se de que seu am-
biente está seguro contra ame-
aças cibernéticas.

6. Automatize processos manuais de 
forma que eles possam ser  compa-
tíveis com o ambiente digital. Pro-
cessos de pagamento, solicitações 
internas, relatórios entre outros. 

7. Crie uma campanha de comuni-
cação interna promovendo o uso, 
os benefícios dessa nova forma 
de trabalho. 

8. Capacite os usuários de sua em-
presa para que utilizema solução. 
Esse é um dos principais itens 
para o sucesso. 

9. Tenha uma estratégia de suporte 
para apoiar os usuários. 

10. Quebre os paradigmas do tra-
balho convencional. Encoraje 
os usuários.

Com o alerta de pandemia emitido pela OMS, o trabalho remoto é alternativa para as empresas se mantarem 
ativas e produzindo pelo ambiente digital

News@TI
Inscrições abertas para doutorado em Ciências 
de Computação e Matemática Computacional

@O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da 
USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para doutorado 

e doutorado direto no Programa de Pós-Graduação em Ciências de 
Computação e Matemática Computacional. São oferecidas até 60 
vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril para o 
doutorado. Já no doutorado direto, as inscrições ocorrem em fluxo 
contínuo, com novos editais abertos em sequência. Os candidatos 
deverão se inscrever diretamente na internet, conforme detalhes 
dos editais disponíveis no site (icmc.usp.br/e/696c1).

Novo Aplicativo da Fofuuu para educação 
especial 

@A Fofuuu lançará seu 
novo Aplicativo para 

educação especial durante o 
10º Simpósio Internacional da 
Síndrome de Down (Trissomia 
21), que será realizado nos 
dias 21 e 22 deste mês, em 
São Paulo. Realizado pelo 
Centro de Estudos e Pesqui-
sas Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP), o evento acontece no Auditório 
da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São 
Paulo (SÁBADO: das 7h30 às 19h; DOMINGO: das 08h às 12h), marcan-
do, ainda, as comemorações de 21 de março, conhecido mundialmente 
como o Dia Internacional da Síndrome de Down (https://fofuuu.com). 
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“Estamos sentindo 
que as empresas 
estão falando mais 
sobre o assunto. 
Muitas delas estão 
querendo conhecer 
as ferramentas 
tecnológicas que 
proporcionam o 
trabalho remoto. 
Outras já pediram 
para implantar

freepik

Como escolher a plataforma mais adequada 
para seu projeto de IA e BI?

Já é conhecido que Inteligência Artificial 
(IA) é atualmente o maior fator de criação de 
vantagens competitivas para as empresas. A 
grande maioria das empresas está buscando 
formas de aplicar IA em seus negócios e 
seus processos e, infelizmente, a maioria 
tem falhado em alcançar os resultados es-
perados. Entre os motivos mais importantes 
destaca-se a falta de uma plataforma de 
dados estruturada para criar o alicerce de 
dados para entender os negócios e aplicar 
a Inteligência Aumentada.

Existe uma vasta gama de opções oferecida 
no mercado para a criação da Plataforma 
de Inteligência de Negócio. A escolha da 
plataforma desconectada da estratégia de 
IA pode ter custos escondidos ou limitações 
da plataforma que podem levar à uma baixa 
performance das análises, visões e modelos 
preditivos.

O processo até a definição da plataforma 
adequada depende da análise de uma série 
de informações pré-existentes (infraestrutura 
de dados, fontes internas e externas, integra-
ções, etc.) e de uma análise abrangente das 
opções disponíveis no mercado que cumpram 
o desejo da empresa. “O primeiro passo para 
a escolha da plataforma em nuvens e dados 
mais adequados é a Definição da Arquitetura 
e Governança de Dados, que consiste, entre 
outros passos, na coleta de informações 
funcionais, no entendimento das regras de 
Negócio, no mapeamento sistêmico das fontes 
de dados. Com isso conseguimos fazer a reco-
mendação da Plataforma BI mais adequada a 
cada necessidade”, explica o CEO da auctus.
ai, André Scher.

André Scher destaca que existem diversas 
possibilidades no mercado e que é necessário 
analisar uma a uma, casando-se com uma série 
de outros fatores. “É preciso levar em consi-
deração aspectos como facilidade de operação 
e de crescimento, resiliência, escalabilidade, 
UX, segurança e governabilidade, custo, future 
proof e facilidade do BI. Podemos citar opções 
como AWS, Google, Microsoft, e dentro delas 
BigQuery, Aurora, Databricks, entre outras, que 
podem atender perfeitamente às necessidades 
da empresa”, define.

Os passos seguintes, segundo o CEO da 
Auctus.ai, seriam a construção da plataforma 
(criação do Banco de Dados, criação do ETL, 
ingestão de dados e a coleta e limpeza dos 
dados) e a construção dos BI’s (desenho do 
Front-End, desenvolvimento dos Dashboards 
e definição do UX para os novos BI’s). “Mas 

de nada adianta a empresa ter toda essa 
tecnologia à disposição, se os funcionários 
não conseguirem extrair o melhor dela. Por 
isso, treinamento de Key users e o suporte 
são essenciais”, afirma Scher.

Outro dado importante levantado por André 
Scher é a questão dos custos para a implan-
tação de um projeto desses. “Hoje qualquer 
empresa, de qualquer setor e de qualquer 
tamanho pode e deve se beneficiar das pla-
taformas existentes de BI para agregar valor 
a seu negócio. O valor de investimento inicial 
é realmente pequeno perto dos benefícios. 
Inclusive, é possível fazer tudo por meio de 
plataformas gratuitas se o cliente assim quiser 
e couber no projeto da empresa. Basta ter o 
profissional adequado para fazer os estudos 
e projetos”, conta.

Com a estruturação de dados feita e as 
plataformas em operação, a empresa poderá 
se inserir em um contexto de fazer a análise 
preditiva e prescritiva, indo além do tradicional 
Business Intelligence, permitindo a antecipa-
ção de comportamentos e garantindo maior 
eficácia na entrega do produto ou serviço, tanto 
na questão de tempo quanto na de economia. 
“É o que na auctus.ai chamamos de Plataforma 
Iris. Criar o banco de dados, ETL, Data Wa-
rehouse, Data Lake, a visualização e a predição. 
Esse conjunto pode não só agilizar processos 
dentro de uma empresa, mas também garantir 
maior eficácia e rendimento, acarretando em 
benefício para os clientes da empresa que o 
implanta”, defende Scher.

(Fonte: André Scher é Ceo da auctus.ai – 
Inteligência Aumentada).
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André Scher



Década nova, 
investimento novo

Antes de 2020 começar 
havia um grande 
questionamento: era 
ou não início de uma 
nova década? 

A pergunta repercutiu 
em canais on e off-li-
ne e a Organização 

Internacional de Padro-
nização (ISO, em inglês) 
decidiu se posicionar. Para 
a entidade, que considera 
o calendário gregoriano, 
uma década é quando o 
número formado é com-
pletamente divisível por 
10. Então, se de 0 a 9 são 
10 anos, é possível afirmar, 
sim, que 2020 marca um 
recomeço.

Essa nova fase pode ser 
extremamente importan-
te na numerologia e no 
misticismo, mas não é 
nada diferente para dados 
tangentes e concretos que 
já se apresentaram. Um 
fato para exemplificar: o 
mercado imobiliário está 
se reerguendo após um 
tempo em recessão. En-
tão, o que 2020 traz? Um 
momento de deleite para 
as empresas do ramo de 
imóveis e também para os 
investidores e comprado-
res, que podem esperar por 
boas notícias nos próximos 
meses.

A Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) e o Grupo Zap di-
vulgaram no início deste 
ano que 2019 foi marcado 
pela retomada da constru-
ção civil, subindo 2% após 
cinco anos consecutivos 
em queda. A expectativa 
é que o crescimento seja 
de 3% em 2020. A mesma 
pesquisa apontou ainda 
que o segundo e o terceiro 
trimestre do ano passado 
apresentaram um cres-
cimento significativo de 
potenciais compradores 
de imóveis.

As novidades imobili-
árias também estão em 
alta. Uma das entidades 
que afirma isso é a Brain 
Inteligência Estratégica, 
empresa de pesquisa e 
consultoria da Câmara 
Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), 
que aponta que haverá 

menor volume de imóveis 
em estoque, ou seja, mais 
opções de lançamento de 
empreendimentos, o que 
potencializa as entregas 
de edifícios no mercado e 
aumenta as possibilidades 
de compra.

Os juros em queda tam-
bém são bons ventos que 
2020 traz consigo. Em 
2019, o Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia, 
mais conhecido como taxa 
Selic, que é a taxa básica 
de juros, atingiu a mínima 
histórica, 4,5%, o que fez 
com que os bancos reduzis-
sem seus próprios encar-
gos. Essa queda impactou 
diretamente na confiança 
do mercado e nos finan-
ciamentos a longo prazo, 
como o crédito imobiliário. 

Para esses casos, a Taxa 
Referencial de financia-
mento imobiliário está 
em torno de 7%, o que na 
prática ajuda muito quem 
tem o sonho de ter a casa 
própria ou planeja investir 
na renda por meio de imó-
veis. A Associação Brasilei-
ra de Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança 
(Abecip), aponta que até 
o último trimestre de 2019 
mais de 62 bilhões de reais 
foram movimentados no 
setor da construção civil 
graças às mais de 200 mil 
unidades financiadas. 

Ainda, o PIB da constru-
ção civil teve um aumento 
de 1,3% no terceiro trimes-
tre de 2019, sendo duas 
vezes maior que o PIB 
Brasil (0,6%).

Com todas essas infor-
mações dispostas em cen-
tenas de sites de fundações 
e entidades que se dedicam 
a estudar o mercado imo-
biliário e a economia, não 
é possível dizer que 2020 
não será um bom ano. 

A nova década chegou 
marcando uma nova fase 
e o que se pode esperar 
desse ano, ao menos no 
setor de imóveis, é que o 
futuro é promissor para 
quem investe e para quem 
sonha em comprar sua 
própria residência.

(*) - É especialista em gestão de 
incorporação e construções imobiliárias 
pela FGV e diretor da GT Buiding (www.

gtbuilding.com.br).

Alysson Sanches (*)

www.netjen.com.br
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D - Vagas para Tecnologia 
Considerada uma das maiores transportadoras digitais de cargas do 
Brasil e uma das responsáveis por liderar o movimento de transformação 
digital no setor, a Sotran Logística anuncia 26 novas oportunidades de 
emprego para o campo e setor administrativo. As vagas estão distribuí-
das nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Todas dão direito ao vale refeição 
e alimentação, plano de saúde, auxílio educação, cartão farmácia e 
seguro de vida. Para concorrer e saber mais sobre a especificações e 
pré-requisitos, acessar: (www.sotran.com.br/trabalheconosco).

E - Feira de Negócios 
O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração 
de Empresas da FGV realiza, terça-feira (17), a partir das 10h, a 2ª edição da 
Feira de Negócios de Impactos Sociais. O evento é gratuito e contará com a 
presença de startups, investidores e aceleradoras com impacto social para 
compartilhar seus conhecimentos sobre como ampliar possibilidades de 
carreiras e anunciar vagas de estágios. No total serão 25 organizações apre-
sentando seus serviços, modelos de negócios e oportunidades de trabalho. 
Para se inscrever basta acessar: (http://www.fgv.br/mailing/_ext/2020/sp/eaesp/
fgvcenn/37968_feira/index.html). Informações: (cenn@fgv.br). 

F - Expansão de Equipe 
O Olist (http://olist.com/), startup que oferece a lojistas de todo o país um 
novo jeito de vender online, anuncia a abertura de 200 vagas ao longo de 
2020 em diversas áreas e níveis hierárquicos. Para o primeiro semestre, 
o foco de contratação está nas áreas de vendas, marketing, produto, de-
senvolvimento e dados. A empresa busca profissionais que trabalhem com 
propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa e queiram construir o 
futuro do comércio mundial. Candidatos de São Paulo, Curitiba ou de outras 
cidades podem conferir as vagas abertas no link: (https://olist.gupy.io/). 

G - Facing the Giants 
Na quinta-feira (19), na na Be Academy (Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 
387), acontece a 11ª edição do Seminário Facing The Giants, evento promo-
vido pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo de fomentar 

A - IRPF Solidário 
A Universidade São Judas promove mais uma edição do Imposto de 
Renda Solidário, iniciativa que oferece consultoria gratuita para o pre-
enchimento da declaração do IR nas unidades Mooca, Butantã e Santo 
Amaro, no mês de abril. Não é necessário agendamento. Cada contri-
buinte deverá levar 1 quilo de alimento não perecível que será doado 
para uma instituição de caridade. O atendimento é realizado por ordem 
de chegada. É preciso levar informes de rendimentos, de despesas e 
declaração anterior (caso tenha declarado em 2019). A ação conta com 
a assistência de alunos do curso de Ciências Contábeis.  

B - Escola de Diretores 
O Grupo Eleva está abrindo as inscrições para a 3ª edição da Escola de 
Diretores, programa de recrutamento e capacitação pioneiro no país. 
O envio de currículos, até 5 de abril, estará aberto para profissionais do 
setor (professores, coordenadores pedagógicos e diretores, por exemplo) 
e também, como grande diferencial, para candidatos de outras áreas de 
especialização. O Grupo busca candidatos com Ensino Superior com-
pleto, que tenham paixão pela missão de transformar vidas por meio da 
educação, vontade de aprender e ensinar, além de potencial para liderar 
pessoas. Inscrições e  mais detalhes sobre o edital, acesse: (http://www.
escoladediretoreseleva.com). 

C - Controle da Qualidade 
Na próxima terça-feira (17), a alemã ZEISS, referência mundial em tec-
nologia voltada à metrologia industrial, realiza o Webinar “Como Vencer 
os Desafios no Controle de Qualidade”, evento gratuito que integra a 
programação anual da multinacional, especialista no desenvolvimento de 
soluções e tecnologias. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://
bit.ly/3cMVeR6. Com início às 11h e duração prevista de 45 minutos, o 
webinar conta com palestras sobre os desafios mais comuns enfrentados 
atualmente pelas empresas no controle de qualidade. Serão discutidas 
ainda as soluções ideais para cada tipo de ação, focando sempre em 
evitar falhas na produção ou recall. As inscrições pelo site: (https://bit.
ly/3cMVeR6).   

o empreendedorismo e qualificar potenciais empreendedores. As palestras 
começam às 19h, com entrada gratuita e a participação de profissionais do 
mercado que compartilham cases de sucesso. O encontro tem como carac-
terística apresentar o empreendedorismo de maneira simples, objetiva e 
esclarecedora, para que as pessoas tenham a oportunidade de gerar utilidades 
e benefícios para a sociedade - e inclusive montar os próprios empreendi-
mentos.  Inscrições: (https://www.sympla.com.br/facing-the-giants__814279). 

H - Mercado Contábil
A Serasa Experian será patrocinadora Master do Evento Conta Azul CON, 
maior evento de Contabilidade e Tecnologia da América Latina, que será 
realizado nos dias 14 e 15 de outubro no Transamérica Expo. Contadores 
parceiros ou clientes de Certificação Digital da Serasa Experian terão 
40% de desconto na entrada, a partir do segundo lote de ingressos, já à 
venda por meio do site (https://contaazul.com/con/). Quem ainda não 
é parceiro, pode conhecer os modelos de parceria no website (https://
serasa.certificadodigital.com.br/parcerias/) ou pessoalmente durante o 
evento Conta Azul CON, que deverá receber cerca de 5 mil visitantes para 
conhecer as mais novas tecnologias e inovações do mercado contábil. 

I - Vagas para TI
A Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial, abre 20 vagas 
para profissionais atuarem nos Estados de Mato Grosso, Minas, Rio Grande 
do Sul e São Paulo. As contratações fazem parte do planejamento estra-
tégico de expansão da companhia, que planeja crescer 26% em 2020, 
bem como da evolução da sua solução para clientes. São para as áreas 
Comercial, Fiscal, Qualidade e Tecnologia da Informação. A empresa 
oferece salário fixo compatível com o mercado, treinamentos, plano de 
saúde, seguro de vida, PPR, auxílio alimentação e vale-transporte. Para 
candidatar-se às vagas, enviar seu currículo para: (gp@cigam.com.br) 
ou se cadastrar no link (www.cigam.com.br/trabalhe-conosco). 

J - Escola de Sentimentos 
Segundo dados do Isma (International Stress Management Associa-
tion), mais de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de Burnout. 
Síndrome de caráter depressivo, tem como principais características 
esgotamento físico e mental intenso. Em 2020 o maior motivo de afas-
tamento do trabalho no mundo será a depressão. Será que as empresas 
pensam em cuidar dos sentimentos dos seus colaboradores? Despertar 
essa consciência nas organizações brasileiras é o objetivo da House of 
Feelings, a primeira escola de sentimentos do mundo. A metodologia 
é inovadora e os conteúdos da consultoria levam em conta uma linha 
híbrida de construção. São utilizados argumentos e teorias de quatro 
grandes pilares: Neurociência, Filosofia, Negócios e Psicologia. Saiba 
mais em: (https://www.houseoffeelings.com/).

A determinação é do mi-
nistro Edson Fachin, 
do STF, que conce-

deu uma liminar pedida 
pelo partido Solidariedade 
em uma ação direta de in-
constitucionalidade (ADI). 
Segundo a legenda, há por 
ano no Brasil mais de 279 
mil partos prematuros que 
ensejam internações que 
podem durar meses.

O efeito da decisão é ime-
diato para todas as gestantes 
e mães que possuem contrato 
de trabalho formal, regido 
pela CLT. Na decisão, Fachin 
destacou que o início da con-
tagem da licença somente a 
partir do momento da alta é 
um direito não apenas da geni-
tora, mas também do próprio 
recém-nascido, que precisa 
ver assegurado o dever da 
família e do Estado de afastá-
-lo de qualquer negligência e 
de lhe prover saúde, alimen-
tação, dignidade, respeito e 

Benefício tem início após criança e mulher 
receberem alta hospitalar.
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Bolsa de 
Tóquio sofre 
maior queda 
em 30 anos

Os preços das ações na 
Bolsa de Valores de Tóquio 
sofreram na sexta-feira (13) 
sua maior queda em um só 
dia em 30 anos, em meio 
ao contínuo aumento dos 
temores sobre a pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 
O índice Nikkei de 225 
ações caiu em mais de 1.800 
pontos, terminando o pre-
gão em 17.431 pontos, um 
recuo de 1.128 pontos em 
relação ao dia anterior e o 
encerramento mais baixo 
desde novembro de 2016. 
O índice caiu cerca de 16% 
só nesta semana.

Segundo fontes do merca-
do econômico, os mercados 
globais estão passando por 
situações parecidas com a 
crise financeira de 2008, e 
o futuro continua incerto. 
No mercado de câmbio de 
Tóquio, o dólar estava sen-
do negociada entre 105,83 
e 105,85 ienes, um avanço 
de 2,17 iene em relação 
à cotação do dia anterior 
(Reuters).

A turbulência dos preços 
do barril do petróleo esta 
semana é uma consequência 
de um cenário que vem se 
construindo desde meados 
do ano passado, embora 
não com a velocidade e a 
violência que se nota agora, 
a partir da pandemia do co-
ronavírus. A análise foi feita 
pelo pesquisador do Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (INEEP), 
Henrique Jager.

“Desde meados do ano 
passado, o preço do barril 
do petróleo vem se apresen-
tando com alta volatilidade e 
uma tendência de queda, por 
conta de uma percepção do 
mercado de que a oferta es-
tava crescendo em um ritmo 
maior do que a demanda”, 
disse o pesquisador. Esse 
movimento pode ser atribuído 
ao incremento da pesquisa e 
exploração do petróleo ocor-
rido entre 2005/2008, levando 
o preço do barril do produto 
a atingir, em 2010, perto de 
US$ 140. A consequência foi 
o aumento na oferta.

Outro fator que impactou 
no mercado internacional de 

Oferta vem crescendo mais que demanda, diz pequisador.
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Ampliada licença-maternidade 
de mães de bebês prematuros
A partir de agora, a licença-maternidade de mães de bebês prematuros e que precisam de internação só 
começará a contar após a criança e a mulher receberam alta hospitalar e puderem estar juntas em casa

tias e limitações inerentes 
ao ambiente hospitalar e 
à fragilidade das crianças. 
Ainda que possam eventu-
almente amamentar e em 
alguns momentos acolher 
nos braços seus filhos, é a 
equipe multidisciplinar que 
lhes atende, de modo que é 
na ida para casa que os bebês 
efetivamente demandarão o 
cuidado e atenção integral 
de seus pais", escreveu o 
ministro.

Pela legislação atual, a 
licença-maternidade tem 
duração de 120 dias.

A decisão liminar tem vali-
dade até que o assunto seja 
julgado em plenário pelo Su-
premo, o que não tem prazo 
para acontecer. Encontra-se 
em tramitação no Congresso, 
desde 2015, uma proposta 
que visa inserir na Constitui-
ção o direito à ampliação da 
licença-maternidade no caso 
de bebês prematuros (ABr).

convivência familiar. “Há uma 
unidade a ser protegida: mãe 
e filho”, afirmou.

O ministro citou dispo-
sitivos da Constituição e 
dos estatutos da Primeira 
Infância e da Criança e do 
Adolescente para concluir 
que a lei é omissa, uma vez 
que a antes de sua decisão 
a CLT previa uma ampliação 
máxima de somente duas 

semanas, mediante apresen-
tação de atestado médico, 
mesmo nos casos de parto 
antecipado. Além do mais, 
Fachin destacou que é a 
partir do momento em que 
tanto a criança quanto a mãe 
encontram-se em casa que o 
direito à licença de fato passa 
a ser necessário e exercido.

"O período de internação 
neonatal guarda as angús-

Coronavírus afeta variação nos 
preços do barril de petróleo

petróleo foi a China, grande 
importadora de petróleo no 
mundo, cuja economia vinha 
evoluindo à taxa de 9% ou 10% 
ao ano e reduziu para 5% a 6% 
ao ano. “E agora, com o coro-
navírus, no primeiro trimestre 
de 2020, as estimativas são de 
redução da ordem de 20% no 
consumo do maior importador 
de petróleo”. Jager acrescen-
tou que, no Japão, a redução da 
demanda no curto prazo deve 
alcançar quase 10%. “Claro que 
isso tem impacto no preço”, 
afirmou.

A Opep tentou fazer uma 
redução na produção, mas não 
conseguiu fechar um acordo 
nesse sentido nem dentro da 
própria entidade nem, prin-
cipalmente, entre a Rússia e 
a Arábia Saudita, que são os 
dois grandes exportadores 

mundiais de petróleo. Sem 
acordo, a Arábia Saudita 
decidiu manter a decisão de 
aumentar a produção. “E os 
preços despencaram de uma 
hora para a outra, por falta 
desse acordo entre Arábia 
Saudita e a Rússia”.

Henrique Jager disse que, 
de modo geral, há a percepção 
de que os preços vão recupe-
rar parte da perda no médio 
prazo. “Mas, no longo prazo, 
os preços devem se manter 
com uma volatilidade gran-
de”. A expectativa é que os 
preços do barril não retomem 
o patamar de meados do ano 
passado, da ordem de US$ 60 
a US$ 70, e fiquem em torno 
de US$ 50, considerando 
uma recuperação rápida da 
economia da China, “o que a 
gente não vislumbra” (ABr).



Em se plantando... 
Se recebe

Tudo o que fazemos 
são como sementes 
plantadas que trarão a 
colheita

O reconhecimento da 
atividade desenvol-
vida pela natureza, 

aqui na Terra, bem como 
em todos os planetas, sóis, 
estrelas, cometas, galáxias 
e buracos negros, é um 
processo que requer esforço 
para a compreensão de que 
tudo está interconectado 
para que as Leis perfeitas, 
porém bem simples, que 
regem a atividade da natu-
reza e dos seres humanos, 
se cumpram incondicional-
mente. 

“Em se plantando... se 
recebe”, o novo livro de 
José Guimarães Duque 
Filho mostra, com belas 
imagens, a aplicação da lei 
natural: tudo o que fazemos 
são como sementes planta-
das que trarão a colheita. 
Um pequeno livro no qual 
o autor busca a repara-
ção do muito que fizemos 
em oposição a essas leis 
naturais que visam o bem 
da humanidade. Entender 
essas leis, pô-las na nossa 
vida cotidiana em todas as 
situações, é dever do ser 
humano. 

O planeta Terra também 
está recebendo o que foi 
plantado pela humanidade, 
seja no ambiente da nature-
za, seja na vida econômica e 
social a qual, como um todo, 
permanece embrutecida e 
meio sem rumo. A época 
é áspera e hostil. Cada vez 
menos percebemos ações 
nascidas no eu interior, o 
espírito. O raciocínio co-
manda as ações que mais 
parecem ser programadas. 
Os aspectos materiais domi-
naram o espiritual ganhan-
do supremacia. Não houve 
o polimento na convivência 
para adquirir autodomínio e 
nobreza como era esperado. 

Há quem diga que a ge-
ração que está saindo da 
adolescência tem outras 
percepções, e não possuem 
o mesmo ímpeto das ge-
rações anteriores. Muitos 
jovens são reativos, mas 
fogem da lei do movimento, 
descontentes com a vida, 
pouco interessados em bus-
car o saber do significado 
dela. Lamentavelmente, no 
mundo todo as novas gera-
ções estão diferentes, mas 
no Brasil o estrago foi gran-
de com falhas na educação, 
falta de responsabilidade de 
pais e mães, e muitos apelos 
negativos na mídia.

Os avanços na TI pos-
sibilitam a aceleração e 
aumento de tudo que é 
lançado globalmente sobre 
a mente dos seres humanos, 
havendo mais mentiras do 
que verdades despertando 
o interesse. Os aconteci-
mentos estão indo no ga-
lope, o tempo encurta, as 
pessoas estão pressentindo 
quanto tempo já perderam 

com coisas inúteis. O que 
está faltando para que elas 
despertem da estagnação 
espiritual? Aqueles que se 
esforçam para alcançar o 
autoaprimoramento têm 
muitos inimigos que tra-
balham para as trevas para 
desviá-los do caminho da 
Luz.

As trevas envolveram a 
Terra. Loucura e insensatez 
tendem a aumentar, geran-
do o caos. Se não ficarmos 
vigilantes, o aumento do 
estresse, os descontenta-
mentos e a tristeza acabarão 
moldando o nosso querer. 
Perde-se a esperança de 
que os desencontros pos-
sam ser amenizados pela 
generosidade. As novas ge-
rações encontram o terreno 
minado e vão avançando em 
meio às trevas.

Estamos enfrentando cri-
ses em todos os setores da 
vida humana, como fruto da 
falta de maturidade espiri-
tual. Da economia ao meio 
ambiente. Dos conflitos 
regionais à violência urba-
na. Estamos distantes da 
evolução que possibilitaria 
a convivência harmoniosa 
e pacífica, tornando as 
condições de vida cada vez 
melhores, com mais beleza, 
resultante da atuação de 
seres humanos evoluídos. 

Ampliam-se as vendas 
dos antidepressivos e an-
siolíticos. As pessoas têm de 
prestar atenção ao metafí-
sico para barrar os traumas 
que querem invadir as suas 
mentes. Perceber isso cla-
ramente deveria nos levar 
à busca do saber sobre o 
significado da vida e à des-
coberta das motivações que 
impulsionam a nossa vonta-
de e atos; enfim, à percepção 
da necessidade de buscar a 
cura psico-espiritual para 
sermos sadios de corpo e 
alma.

A educação segue cada 
vez mais na direção do ma-
terialismo e da economia 
deixando o humano de lado. 
A liberdade plena requer o 
saber amplo sobre o signifi-
cado da vida. "Conhecereis 
a Verdade e ela vos liberta-
rá”. Onde buscar a Luz da 
Verdade neste mundo domi-
nado pelo dogmatismo, fake 
news e teorias engendradas 
pelo raciocínio, impostas 
coercitivamente aos seres 
humanos? 

O importante é olhar para 
a realidade e saber como a 
vida e suas leis funcionam, 
pois as teorias, muitas 
vezes, fogem da naturali-
dade e perdem a clareza e 
simplicidade, afastando-nos 
da vida real e da gratidão ao 
solo onde tivemos a graça 
de nascer.

(*) - Graduado pela FEA/
USP, faz parte do Conselho 
de Administração do Hotel 

Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br; 

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Diante do perigo emi-
nente, como empre-
sas e gestores de RH 

devem proceder? Epidemias 
e pandemias causam es-
tresse, ansiedade e muita 
preocupação entre os fun-
cionários e gestores. E a 
prioridade da gestão do RH é 
cuidar sempre do bem estar 
dos colaboradores. 

De acordo com a especia-
lista em gestão de pessoas 
Silvana Fernandes, Head de 
RH da Pontomais – empresa 
de tecnologia para RH, a me-
lhor forma para lidar com si-
tuações como essas é buscar 
soluções antecipadas e criar 
um plano de ação. Com isso, 
foram separadas os maiores 
questionamentos em relação 
a como pode ser feita uma 
estratégia de prevenção na 
empresa, sem que os funcio-
nários sejam prejudicados de 
alguma forma:           
 1) O que a gestão de 

RH precisa fazer 
para os funcioná-
rios se sentirem 
seguros no ambien-
te de trabalho? - É 
imprescindível que se 
espalhe informativos 
com dicas de higiene 
e prevenção em am-
bientes de uso comum 
da empresa. Disparar 
e-mails diários com 

A melhor forma é buscar soluções antecipadas e 
criar um plano de ação.

ric
m

ai
s.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Promover a troca de experiências e de 
boas práticas no combate à corrupção. Esse 
foi o principal objetivo de reunião realizada 
entre integrantes do Departamento de 
Assuntos Internacionais (DAI) da Procura-
doria-Geral da União (PGU) e membros da 
Agência Francesa Anticorrupção (AFA). O 
encontro também serviu para que fossem 
discutidos projetos de cooperação entre as 
instituições com a finalidade de aperfeiço-
ar o enfrentamento à corrupção nos dois 
países. Uma das experiências de sucesso 
desenvolvida pela AGU foi a criação, em 
2009, do Grupo Permanente de Atuação 
Proativa, equipe de dedicação exclusiva 
que atua na recuperação de recursos des-
viados de instituições públicas. 

A atuação do grupo possibilitou que o 
êxito nas cobranças judiciais por atos de 
improbidade administrativa passasse de 
1% para 15% em um período de apenas 
três anos. No ano passado, foram criados 
escritórios regionais de dedicação exclu-
siva de combate à corrupção. Com isso, 
membros da AGU que atuavam em casos 
de corrupção espalhados pelas diversas 
varas do país passaram a se concentrar 
nos chamados Grupos Regionais, que atu-
am em cada uma das cinco procuradorias 
regionais da União.

A reestruturação mostrou resultados 
positivos. Em 2019, a AGU ajuizou 200 
ações de improbidade administrativa, por 
meio das quais são cobrados R$ 4,1 bilhões 
de pessoas que cometeram irregularida-
des. O valor é quase seis vezes maior do 
que os R$ 713 milhões registrados no ano 
anterior. A expectativa é de que mais 22 
acordos sejam celebrados até o final de 
2020, resultando em um total de R$ 25 

Em 2019, a AGU ajuizou 200 ações de 
improbidade administrativa.
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Profissionais de diferentes idades possuem objetivos e prefe-
rências particulares quando se trata do mercado de trabalho. 
Um estudo recente da Randstad, líder global em solução de 
recursos humanos, analisou os perfis geracionais para entender 
o que buscam no mundo corporativo. 

Quando questionados sobre o que procuram em uma empresa, 
a pesquisa revelou que 37% da geração Z, perfis entre 18 e 24 
anos, buscam boas oportunidades de treinamento. 

Já entre os Boomers, profissionais de 55 a 64 anos, 57% optam 
por melhores oportunidades de carreira. Esse número é menor 
na geração dos Milênios, de 25 a 34 anos, em que 27% preferem 
um empregador bem localizado, e na geração X, de 35 a 54 anos, 
onde 32% consideram o regime flexível um fator importante. 

Na avaliação sobre os motivos pelos quais os colaboradores 
permanecem ou saem de uma organização, a pesquisa da 
Randstad apresentou diversos elementos. Na geração Z, 34% 
ficam quando o empregador possui uma administração robusta 
e 25% saem por falta de desafios suficientes no emprego; 52% 
da geração X permanecem na empresa por salário e benefícios 

Coronavírus: como as 
empresas devem proceder?
Foi declarada pela OMS que o novo coronavírus, COVID-19, é uma pandemia. No Brasil, todas as 
atenções estão voltadas para a proliferação da doença

coronavírus. Nos itens 
previstos, questões 
como isolamento e 
quarentena são indi-
cados para casos con-
firmados e de suspeita. 
Dentre as medidas ca-
bíveis à gestão de RH, 
o home office pode ser 
uma saída para que o 
colaborador em casos 
de suspeita trabalhe 
de casa. Em casos de 
atestado médico e 
quando o colaborador 
não conseguir exercer 
suas funções, o período 
de ausência deve ser 
contabilizado como 
falta justificada.

 4) Como preparar a 
equipe de RH para 
lidar com essa de-
manda de faltas? 
- No caso de falta de 
gestores, o ideal é que 
as atividades de lide-
rança sejam assumidas 
pelo funcionário que 
ocupa o cargo acima 
desse gestor. Distribuir 
essas funções entre os 
colaboradores da equi-
pe pode ser prejudicial 
para a empresa por 
que isso pode travar o 
andamento do trabalho 
e sobrecarregar o time. 

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

atualizações sobre o 
vírus evita fake news e 
desespero entre os co-
legas. Espalhar álcool 
em gel pelos lugares e 
manter os ambientes 
arejados é o ideal para 
o momento, então abra 
todas as janelas do es-
paço e adote o uso de 
ventiladores ao invés 
de ar condicionado.  

 2) Se um funcionário 
é identificado com 
coronavírus, o que a 
empresa deve fazer? 
-  Nesse caso, o primeiro 
procedimento a ser se-
guido é verificar se ele 
esteve na empresa num 
período de 14 dias antes 
do diagnóstico. Caso ele 

tenha comparecido, é 
importante encaminhar 
todos os funcionários 
para exames preventi-
vos. Outro ponto fun-
damental que deve ser 
levado em consideração 
é a higienização do local 
de trabalho. O ideal 
é que a limpeza seja 
realizada pelo menos 
24 horas antes da volta 
dos funcionários para o 
local.

 3) Os funcionários po-
dem trabalhar em 
home office? - A 
lei Nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, 
conta com uma lista-
gem de procedimentos 
emergenciais contra o 

Advocacia-Geral troca experiências de 
combate à corrupção com agência francesa

Faturamento 
de operadoras de 
turismo cresceu 1,4% 

A Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo (Bra-
ztoa) divulgou que o fatura-
mento das empresas do setor 
aumentou 1,4% em 2019, e 
somou R$ 15,1 bilhões. Apesar 
do crescimento, houve redução 
de 1,4% no número de viajantes 
- foram 6,5 milhões durante o 
ano. O presidente da associação, 
Roberto Nedelciu, avaliou que a 
contradição entre os números 
pode ser explicada pela desva-
lorização do real frente ao dólar.

"Apesar de a gente ter um 
número menor de viajantes por 
causa da influência do câmbio, as 
pessoas que viajaram gastaram 
mais". O movimento de turistas 
no ano passado também foi im-
pactado pela menor quantidade 
de feriados prolongados, o que 
foi sentido principalmente pelo 
turismo doméstico. Segundo a 
pesquisa, houve queda de 2,3% 
no número de passageiros para 
destinos nacionais, que chegou 
a 4,8 milhões. As rotas nacionais 
atraíram 73,8% do total de viajan-
tes. Em termos de faturamento, 
o turismo doméstico gerou R$ 
9 bilhões para as operadoras de 
turismo, com um crescimento de 
0,4%. Em relação ao faturamento 
total do setor, as viagens nacio-
nais representam 59,7% (ABr).

bilhões em ressarcimentos com empre-
sas investigadas pela prática de crimes 
previstos na Lei Anticorrupção e na Lei 
de Licitações.

Segundo Beatriz Figueiredo Campos da 
Nóbrega, Advogada da União que atua no 
DAI, os membros da AFA também apre-
sentaram as experiências do órgão no 
combate à corrupção. Criada em 2016, 
a agência é responsável por zelar pela 
aplicação da lei anticorrupção da Fran-
ça. “Eles nos mostraram como a agência 
atua institucionalmente e na prática, 
agindo principalmente no controle e na 
assistência junto a organismos públicos 
e privados”.

A lei anticorrupção francesa tem entre 
seus objetivos proteger as empresas france-
sas de práticas ilegais, sobretudo no cenário 
internacional. Isso impacta diversos países, 
inclusive o Brasil, pois a legislação abrange 
também as sucursais internacionais de 
grupos franceses no exterior. Estão sujei-
tas à lei as organizações com faturamento 
consolidado superior a 100 milhões e com 
mais de 500 funcionários (AC/AGU).

O que as gerações esperam do mercado de trabalho

37% da geração Z, perfis entre 18 e 24 anos, buscam boas 
oportunidades de treinamento.

se
gs

.c
om

/re
pr

od
uç

ão quando têm bom conteúdo profissional e 22% deixam o trabalho 
quando a organização oferece poucos benefícios ou nenhum. 

O quesito que avaliou onde gostariam de trabalhar mostrou 
que um emprego efetivo em grandes empresas pode não ser o 
desejo de todas as gerações. Nessa categoria, 45% da geração 
Z responderam que preferem trabalhar em multinacionais, 
enquanto 8% dos milênios preferem atuar em startups e 28% 
dos Boomers preferem ter o próprio negócio. Já na geração X, 
14% não têm grande preferência. 

Para o CEO da Randstad, Fabio Battaglia, os novos profissio-
nais anseiam por novidades, seja na vida corporativa ou pessoal. 
“A geração mais experiente, que já tem uma boa vivência de 
mercado, opta por boas oportunidades da carreira, empresas 
bem estruturadas ou um negócio próprio consolidado, mas que 
ofereçam segurança e estabilidade na vida profissional. Já as 
gerações mais jovens preferem algo que proporcione desafios 
e aprendizados, além de bons benefícios enquanto trabalharem 
em uma determinada empresa”. Fonte e mais informações: 
(www.randstad.com.br).

atraentes e 37% perdem o interesse por falta de reconhecimento 
ou recompensas.

Entre os Boomers, 38% continuam quando a companhia tem 
saúde financeira ou promove um ambiente de trabalho agradável 
e 33% saem por terem poucas alternativas flexíveis de trabalho; já 
na geração dos Milênios, 32% dos colaboradores optam por ficar 

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. 
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convo-
cação Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária 
Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem em assembleia 
geral ordinária, no dia 06 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede so-
cial na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital, 
para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Rela-
tório 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.), 11 de março de 2020. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confiança, ou ligue para

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, 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 ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 12 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

FOCUS
Focus Tecnologia de Plásticos S/A

CNPJ n° 59.257.972/0001-09

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários - A DIRETORIA.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Jean Pierre Herman de Moraes Barros - Diretor Presidente - CPF 006.471.958-87
Roberto Alves da Silva - Contador - CRC 1SP 148266/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo Notas       2019        2018
Circulante  14.295.568 12.666.653
 Caixa e equivalentes de caixa 4 1.923.714 224.000
 Contas a receber de clientes 5 3.001.764 2.269.108
 Estoques  6 5.832.119 4.112.363
 Impostos a recuperar 7 308.449 77.194
 Despesas antecipadas 8 639.923 729.236
 Ativo não circulante mantido a venda 9 - 4.287.173
 Contas a receber-venda participação societária  9 1.511.419 -
 Outros créditos   1.078.180     967.579
Não circulante  30.122.788 18.741.394
 Mútuos a receber da controladora 10 16.590.305 15.207.903
 Impostos a recuperar 7 329.095 87.274
 Contas a receber-venda participação societária 9 1.511.419 -
 Depósitos em garantia  93.075 93.075
 Imobilizado 11 7.235.898 3.232.946
 Direitos de uso de ativos 12 4.292.479 -
 Intangível 13     70.517      120.196
Total do ativo circulante e não circulante  44.418.356 31.408.047

Passivo e patrimônio líquido Notas        2019        2018
Circulante  20.228.969 11.492.102
 Empréstimos e financiamentos 14 - 29.376
 Instrumentos financeiros-hedge cambial  15 36.738 13.744
 Fornecedores  8.136.227 5.203.076
 Salários e encargos sociais 16 2.041.008 1.914.480
 Obrigações tributárias  17 e 24 2.303.875 2.098.476
 Dividendos e juros sobre capital próprio  4.835.605 407.395
 Passivos de arrendamentos 12 1.980.623 -
 Outras obrigações a pagar  241 38.901
 Provisão para contingências  18 611.214 688.365
 Contas a pagar à empresa relacionada 19    283.438   1.098.289
Não circulante    5.080.467   2.323.890
 Passivos de arrendamentos  12 2.463.900 -
 Obrigações tributárias 17 e 24   2.616.567   2.323.890
Patrimônio líquido  19.108.920 17.592.055
 Capital social 20 5.763.481 5.763.481
 Reserva de ágio  2.307.672 2.307.672
 Reserva legal  1.152.696 1.152.696
 Reserva de lucros    9.885.071   8.368.206
Total do passivo e patrimônio líquido  44.418.356 31.408.047

  Notas        2019         2018
Receita líquida de vendas 21 93.102.315 74.417.000
 Custo dos produtos/serviços vendidos 22 (68.808.966) (56.208.766)
Lucro bruto  24.293.349 18.208.234
Receitas (despesas) operacionais  (8.560.534) (5.782.546)
 Vendas  22 (6.003.359) (4.808.388)
 Gerais e administrativas 22 (2.906.911) (2.356.174)
 Resultado na alienação de bens ativo imobilizado  349.736 12.341
 Resultado de equivalência patrimonial             -    1.369.675
Lucro operacional  15.732.815 12.425.688
Resultado financeiro    (2.182.978)      80.016
 Despesas financeiras 23 (7.070.447) (5.459.700)
 Receitas financeiras 23  4.887.469    5.539.716
Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e CSLL  13.549.837 12.505.704
Imposto de renda e contribuição social-corrente 24 (3.790.539) (2.583.788)
Imposto de renda e contribuição social-diferido 24   (292.676)     (733.245)
Lucro líquido do exercício    9.466.622    9.188.671
Quantidade de ações  5.763.481 5.763.481
Lucro líquido por ação  1,64 1,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

           2019        2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais  21.238.823 9.954.260
 Lucro líquido do exercício antes dos impostos  13.549.837 12.505.704
 Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado pelas atividades operacionais
 Imposto de renda e contribuição social diferida  292.676 733.245
 Depreciações e amortizações  1.133.555 759.258
 Depreciações de arrendamentos  3.022.518 -
 Valor residual do imobilizado e intangível baixados  - 108.706
 Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos  - 37.398
 Juros provisionados sobre mútuo  (754.269) (671.241)
 Juros de arrendamentos  519.432 -
 Variação cambial sobre mútuo  (628.133) (2.156.602)
 Variação de provisão para crédito de liquidação duvidosa  (83.977) 15.946
 Resultado de equivalência patrimonial  - (1.369.675)
 Custo participação societária vendida  4.287.173 -
 Atualização monetária contas a receber-venda de participação societária  (22.838) -
 Reversão de provisão para contingência trabalhistas      (77.151)     (8.479)
 Variações nas contas de capital circulante  (6.696.601) (3.671.098)
 Contas a receber de clientes  (648.679) (1.026.337)
 Estoques  (1.719.756) (473.601)
 Fornecedores  2.933.151 847.029
 Impostos a recuperar  (473.076) (121.411)
 Obrigações tributárias  205.399 570.961
 Salários e encargos sociais  126.528 171.144
 Despesas antecipadas  89.313 (47.029)
 Contas a receber-venda de participação societária  (3.000.000) -
 Imposto de renda e contribuições pagos  (4.083.215) (3.317.033)
 Outros     (126.266)   (274.821)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  14.542.222  6.283.162
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  (5.086.828) (3.156.602)
 Investimento em controlada  - (1.297.489)
 Compras de imobilizado e intangível    (5.086.828)  (1.859.113)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    (7.755.680)  (6.571.945)
 Empréstimos e financiamentos tomados  - 3.628.475
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (29.376) (3.742.171)
 Liquidação de valores a pagar à empresa relacionada  (814.851) (907.745)
 Pagamento de dividendos e juros capital próprio  (3.521.547) (5.550.504)
 Pagamentos de arrendamentos    (3.389.906)           -
Caixa gerado (consumido) no exercício    1.699.714  (3.445.385)
 no início do exercício  224.000 3.669.385
 no fim do exercício    1.923.714      224.000
 Aumento (diminuição) líquido no caixa e equivalentes    1.699.714  (3.445.385)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Capital Reserva Reserva Reserva Lucros
     social   de ágio      legal de lucros acumulados         Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.763.481 2.307.672 1.152.696 3.357.328         - 12.581.177
Juros sobre capital próprio - - - - (820.465) (820.465)
Dividendos distribuídos - - - - (3.357.328) (3.357.328)
Lucro líquido do período - - - - 9.188.671 9.188.671
Destinação do lucro remanescente      -        -         - 5.010.878   (5.010.878)          -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.763.481 2.307.672 1.152.696 8.368.206        - 17.592.055
Juros sobre capital próprio - - - - (949.757) (949.757)
Dividendos distribuídos - - - - (7.000.000) (7.000.000)
Lucro líquido do período - - - - 9.466.622 9.466.622
Destinação do lucro remanescente         -          -          - 1.516.865   (1.516.865)           -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.763.481 2.307.672 1.152.696 9.885.071            - 19.108.920

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.- Contexto operacional: A Companhia foi fundada em 19/07/1988 e tem sua sede social na Rua Helena nº 170 - Conjunto 162 - São 
Paulo-SP; a unidade fabril está instalada em São José dos Pinhais-PR. A Companhia tem por finalidade preponderante a fabricação 
e comercialização de peças e componentes plásticos injetados para indústria de bens duráveis eletro-eletrônicos (linha branca) e 
automobilística. 2.- Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações. Na elaboração das demonstrações financeiras a Companhia utilizou estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras 
transações. Para calculá-las, a Administração usou as melhores informações disponíveis na data da preparação dessas demonstrações, 
bem como a experiência de eventos passados ou correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. Portanto 
essas demonstrações financeiras incluem provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para impostos, 
estimativas de valor de recuperação de bens do ativo imobilizado, determinação de valor justo de realização e outras correlatas. Os 
resultados efetivos podem variar em relação à essas estimativas. 3.- Sumário das principais práticas contábeis: 3.1.- Mudanças nas 
práticas contábeis: na forma do previsto no CPC 06 (R2), em relação a arrendamentos que até o exercício anterior eram classificados 
como operacionais, a sociedade reconheceu, em 01/01/2019, passivos de arrendamento no valor de R$ 5.942.025 e ativos de direito de 
uso nesse mesmo valor, com base nos saldos dos contratos trazidos a valor presente naquela data. 3.2.- Demais práticas contábeis: 
a) Apuração do resultado: o resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios para apropriação das receitas, custos e 
despesas correspondentes. As receitas somente são reconhecidas quando da efetiva entrega dos produtos e serviços de industrialização 
aos compradores ou encomendantes, respectivamente. b) Caixa e equivalentes de caixa: compreendem numerário em caixa, saldos 
bancários e investimentos de liquidez imediata, os quais contemplam as remunerações contratadas, reconhecidas proporcionalmente 
até as datas das demonstrações financeiras. c) Contas a receber de clientes: as contas a receber são reconhecidas pelo regime de 
competência, deduzidas de provisão para redução de créditos de liquidação duvidosa e ajustadas a valor presente, quando relevante. d) 
Estoques: demonstrados pelo preço médio de aquisição ou produção, deduzidos dos impostos recuperáveis. Os valores ora demonstrados 
não superam os de mercado. e) Imobilizado: demonstrado ao custo histórico de aquisição ou incorporação deduzido das depreciações, 
as quais são calculadas pelo método linear, segundo as taxas que levam em consideração a expectativa de vida útil dos bens. A 
Administração avaliou a vida útil e econômica desses ativos e conclui não haver necessidade de alteração na política de depreciação 
que vem sendo adotada; f) Direitos de uso de ativos e passivos de arrendamento: (I) para os contratos de arrendamento firmados 
anteriormente a 01/01/2019, os valores estão demonstrados a valor presente naquela data-base e estão sendo depreciados pelo prazo 
remanescente desses contratos desde então. (II) para os contratos firmados a partir de 01/01/2019, os valores estão demonstrados pelo 
valor presente na data da contratação e depreciados durante o prazo de vigência desses contratos. g) Intangível: composto de licenças 
de uso de softwares, deduzidos da amortização; h) Empréstimos e financiamentos: estão demonstrados ao custo de contratação, 
acrescidos dos encargos pactuados. Os valores classificados no passivo não circulante podem, incondicionalmente, ser liquidados a partir 
do exercício seguinte; i) Imposto de renda e contribuição social: apurados pelo lucro real, com base na legislação vigente, sendo o 
lucro líquido contábil ajustado pelas adições e exclusões de despesas e receitas não dedutíveis ou temporariamente não tributáveis. Os 
impostos futuramente apuráveis sobre as diferenças temporárias estão registrados nos passivo circulante e não circulante; j) Dividendos 
e juros sobre o capital próprio: representa os juros sobre o capital próprio já declarados e ainda não sacados pelos acionistas, os 
quais superam os dividendos mínimos definidos no estatuto social e na legislação societária; k) Outros ativos e passivos: apresentados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo provisões para contingências trabalhistas, constituídas com base nas expectativas de 
perdas prováveis manifestadas pelos advogados que acompanham as ações, ajustadas a valor presente; l) Instrumentos financeiros: a 
Sociedade mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira. Os 
derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação são reconhecidos no resultado quando incorridos.
4.- Caixa e equivalentes de caixa  31/12/2019 31/12/2018
Numerário em caixa  6.361 3.662
Contas correntes bancárias  1.078 4.039
Aplicações de liquidez imediata      1.916.275      216.299
    1.923.714      224.000
5.- Contas a receber de clientes  31/12/2019 31/12/2018
Duplicatas a receber  3.133.022 2.519.850
Notas de débito a compensar  (20.087) (55.594)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa     (111.171)   (195.148)
    3.001.764  2.269.108
A vencer  2.850.899 1.591.473
Vencidos até 360 dias  171.364 744.056
Vencidos a mais de 360 dias       110.759      184.321
    3.133.022   2.519.850
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldo inicial       195.148      179.202
Adições  1.607 15.946
Reversões por recebimentos      (85.584)              -
Saldo final       111.171      195.148
6.- Estoques  31/12/2019 31/12/2018
Produtos acabados  2.603.933 1.896.266
Produtos em elaboração  512.449 310.072
Matérias-primas    2.715.737  1.906.025
     5.832.119   4.112.363
     31/12/2019         31/12/2018 
7.- Impostos a recuperar  Circulante Não circulante Circulante Não circulante
ICMS a compensar-apuração normal  405.197 - 405.197 -
IRPJ e CSLL a compensar  - - 38.424 -
ICMS a compensar-ativo permanente  308.419 329.095 38.770 87.274
Outros  30 - - -
Provisão para crédito de dificil liquidação    (405.197)              -   (405.197)              -
      308.449         329.095      77.194           87.274
A provisão para crédito de dificil liquidação foi constituida em 2017 e refere-se a créditos de ICMS cuja probabilidade de 
compensação com débitos da mesma espécie ou, ainda, de ressarcimento perante o fisco é tida como pouco provável.
8.- Despesas antecipadas  31/12/2019 31/12/2018
Juros-desconto de duplicatas  572.446 642.582
Prêmios de seguros         67.477       86.654
      639.923     729.236
9.- Ativo não circulante mantido para venda: Em 2015, a Companhia tornou-se sócia da Elsa Tecnologia de Proteção Elétrica 
Ltda., detendo 51% do seu capital social. O investimento inicial foi de R$ 5.100 e houve aportes de recursos, conversíveis em 
aumento de capital social, no montante de R$ 4.287.173 ( R$ 2.989.684 até 31/12/2017). Em 2018, a Administração disponibilizou 
este investimento para venda, a qual se concretizou em janeiro de 2019, pelo valor de R$ 5.000.000. Em junho de 2019 foi recebido 
R$ 2.000.000. O saldo residual será corrigido pelo INPC da data do fechamento do contrato até a data do efetivo pagamento. Em 
dezembro de 2019 o saldo atualizado é R$ 1.511.419, a ser pago no prazo de 12 meses após o pagamento da primeira parcela, 
junho de 2020, e R$ 1.511.419 no prazo de 24 meses (2021). Os resultados de equivalência patrimonial foram de R$ 1.369.675 
em 2018 e R$ 536.218 em 2017; todo esse efeito em 2018 decorre de reversão de provisão de corresponsabilidade sobre parte, 
equivalente a 51%, do passivo a descoberto da controlada. 10.- Mútuo com controladora: Mútuo contratado com a controladora, 
de principal equivalente a US$ 2.789.207, acrescido de juros de 4.87% a.a., valorizados às taxas R$/US$ vigentes nas datas das 
demonstrações financeiras.
  31/12/2019   31/12/2018 
Vencimentos      US$          R$      US$          R$
02/05/2024 2.115.482 8.525.603 2.017.242 7.815.199
14/03/2026 1.000.559 4.032.351 954.094 3.696.352
01/05/2027 1.000.559   4.032.351    954.094  3.696.352
 4.116.600 16.590.305 3.925.430 15.207.903
11.- Imobilizado   31/12/2019   31/12/2018 
  Taxas     Custo Depreciação    Líquido     Líquido
Máquinas e equipamentos  20% 12.440.882 7.791.968 4.648.914 1.984.824
Instalações  20% 2.104.259 1.187.987 916.272 675.054
Móveis e utensílios  10% 132.971 91.763 41.208 44.361
Veículos  20% 99.954 65.917 34.037 42.917
Equipamentos de informática  20% 428.365 233.977 194.388 140.220
Matrizes e moldes  10% 464.217 231.328 232.889 242.171
Imobilizado em construção  -  1.168.190             - 1.168.190    103.399
   16.838.838    9.602.940 7.235.898 3.232.946
 Saldos em    Saldos em 
Movimentação no exercício: 31.12.2018  Adições Baixas Transferências 31.12.2019
Máquinas e equipamentos 9.021.601 3.315.882 - 103.399 12.440.882
Instalações 1.616.348 487.911 - - 2.104.259
Móveis e utensílios 132.971 - - - 132.971
Veículos 99.954 - - - 99.954
Equipamentos de informática 334.465 93.900 - - 428.365
Matrizes e moldes 443.272 20.945 - - 464.217
Imobilizado em construção      103.399 1.168.190       -        (103.399)  1.168.190
Total dos custos 11.752.010 5.086.828       -                - 16.838.838
Depreciação acumulada  (8.519.064) (1.083.876)       -                -  (9.602.940)
Total residual  3.232.946 4.002.952       -                -  7.235.898
12.- Direitos de uso de ativos e passivos de arrendamentos: A Companhia mantém contratos de arrendamentos de imóvel 
industrial e máquinas e equipamentos, com prazos de 14 a 55 e 18 meses, respectivamente, contados desde 01/01/2019. Os 
ativos e passivos decorrentes desses arrendamentos estão valorizados pelo valor presente líquido, resultante da aplicação do 
desconto da taxa de 12,22% a.a., a qual reflete o potencial custo de captação da sociedade, haja vista não ser ela tomadora de 
recursos a movimentação havida em 2019 é a seguinte:
   Ativo 
     Máquinas   Resultado
       Imóveis equipamentos      Total    Passivo financeiro
Saldos em 31/12/2018          -          -      -       -        -
 Adoção inicial em 01/01/2019 3.564.251 2.377.774 5.942.025 5.942.025 -
 Remensurações decorrentes de 
  reajuste de valores  396.259 53.800 450.059 344.356 105.703
 Adições durante o exercício  534.601 388.312 922.913 922.913 -
 Depreciações  (1.346.159) (1.676.359) (3.022.518) - -
 Pagamentos  - - - (3.389.906) -
 Juros apropriados          -              -          -     625.135    (625.135)
Saldos em 31/12/2019  3.148.952        1.143.527 4.292.479 4.444.523    (519.432)
 Parcela circulante     1.980.623
 Parcela não circulante     2.463.900

13.- Intangível
   31/12/2019   31/12/2018 
 Taxa    Custo Amortização Líquido Líquido
Direitos de uso de softwares 20% 385.206     (314.689)  70.517 120.196
 Saldos em    Saldos em
Movimentação no exercício: 31.12.2018 Adições Baixas Transferências 31.12.2019
Direitos de uso de softwares 385.206 - - - 385.206
Amortização acumulada    (265.010)  (49.679)        -            -    (314.689)
Total residual    120.196  (49.679)        -             -   70.517
14.- Empréstimos e financiamentos  31/12/2018 
   Circulante Não circulante
Finame-Bradesco-encargos de 10,18% a 13,49% a.a.- parcelas 
 mensais vencimento final em agosto/2019:       29.376          -
Totais       29.376          -
15.- Instrumentos financeiros-hedge cambial: A Companhia mantinha operações de contrato a termo de moeda, sem entrega 
física, com o Banco Bradesco com as seguintes caracteristicas:
   31/12/2019   31/12/2018 
  Taxas Saldos  Taxas Saldos
      US$ R$/US$    em R$   US$ R$/US$  em R$
Valores de contratação atualizados 365.135 4,0301 1.471.529 61.168 3,8742 236.978
Valores de contratação na compra 365.135  4,1307 1.508.267 61.168  4,0989 250.722
Valor líquido das operações         -        -      36.738        -         -  13.744
As operações vencem no período compreendido entre 02/01/2020 a 05/02/2021, com prazo médio de 264 dias (216 dias em 
2018).
16.- Salários e encargos sociais  31/12/2019 31/12/2018
Férias a pagar  1.374.457 1.359.241
Previdência social  443.260 354.567
FGTS  121.084 106.932
Outros       102.207        93.740
     2.041.008 1.914.480
17.- Obrigações tributárias  31/12/2019 31/12/2018
IPI  851.363 753.030
ICMS  579.181 455.039
PIS e COFINS  367.795 475.211
IRPJ e CSLL  453.837 390.453
Outros      51.699     24.743
Total parcela circulante    2.303.875    2.098.476
IRPJ e CSLL-diferidos    2.616.567   2.323.890
Total parcela não circulante    2.616.567   2.323.890
18.- Provisão para contingências trabalhistas: A Companhia constituiu provisão para contingências em decorrência de ações 
trabalhistas em que é ré, com base no andamento dos processos e na opinião de seus advogados, quanto aos riscos de perdas 
e expectativas de valores e época dos dispêndios. Adicionalmente, a Companhia está envolvida em outras demandas, cujo risco 
de perdas foi tido como possível, no montante de R$ 207.868 ( R$ 623.055 em 2018 ). Nenhuma provisão foi constituida para 
esse fim.
Movimentação da provisão para contingências trabalhistas:  31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial     688.365    696.844
Adições  85.879 173.019
Reversões     (163.030)    (181.498)
Saldo final     611.214    688.365
19.- Contas a pagar à empresa relacionada: A Companhia mantém conta corrente com a empresa relacionada Focus Sul 
Tecnologia de Termoplásticos S/A, decorrente de transferência de recursos e de rateio e reembolso de custos e despesas 
compartilháveis. Não há incidência de encargos e nem há vencimentos definidos. 20.- Patrimônio líquido: O capital social 
está composto por 5.763.481 ações ordinárias subscritas e totalmente integralizadas, com valor nominal de R$ 1 cada. Do total 
dessas ações, 5.763.477 são possuídas por não residentes no país. A reserva de lucros é constituida decorrente do resultado de 
exercicio, no ano de 2019 foi constituído R$ 1.516.865. Deliberação de dividendos no montante de R$ 7.000.000, foi aprovado em 
Assembléia Geral Ordinária no dia 08 de abril de 2019. No ano de 2019 foram distribuidos juros sobre capital próprio no montante 
de R$ 979.757 aprovado em Assembléia Geral Ordinária no dia 08 de abril de 2019.
21.- Receita líquida de vendas   31/12/2019   31/12/2018
Vendas de produtos  117.618.285 93.355.800
Serviços de industrialização   15.188.059  12.569.014
Total da receita bruta  132.806.344 105.924.814
Impostos incidentes sobre as vendas  39.200.680 31.368.756
Devoluções e abatimentos        503.349     139.058
Receita líquida de vendas   93.102.315   74.417.000
22.- Custos e despesas por natureza  31/12/2019 31/12/2018
Custo dos produtos e serviços vendidos:
Matéria-prima e materiais auxiliares  35.665.180 27.143.132
Pessoal  24.091.572 20.714.740
Serviços de terceiros  6.997.932 5.653.145
Manutenção de máquinas e equipamentos  2.662.266 2.434.989
Aluguéis e outros gastos com ocupação  1.033.053 2.328.405
Aluguéis de máquinas e equipamentos  186.730 1.777.029
Energia elétrica  1.747.426 1.460.828
Depreciação e amortização  4.156.074 759.258
Fretes  663.184 153.070
Outros      515.819       948.732
   77.719.236  63.373.328
Classificadas como:
Custo dos produtos/serviços vendidos  68.808.966 56.208.766
Despesas com vendas  6.003.359 4.808.388
Despesas gerais e administrativas  2.906.911 2.356.174
23.- Resultado financeiro  31/12/2019 31/12/2018
Despesas financeiras:
Variações cambiais passivas  3.521.794 2.686.003
Juros passivos  2.955.078 2.700.512
Juros de arrendamentos  519.432 -
Outros       74.143        73.185
    7.070.447   5.459.700
Receitas financeiras:
Variações cambiais ativas  4.073.465 4.791.649
Juros sobre mútuos  754.269 671.240
Receitas de aplicações financeiras  3.938 47.057
Outros       55.797     29.770
    4.887.469   5.539.716
24.- Imposto de renda e contribuição social:  31/12/2019 31/12/2018
24.1.- Reconciliação às taxas efetivas ( IRPJ e CSLL correntes ):
Lucro antes do IRPJ e CSLL  13.549.837 12.505.704
Alíquotas vigentes        34%       34%
IRPJ e CSLL às alíquotas vigentes    4.606.945    4.251.939
Reversão de provisão do ano anterior    (205.887)   (134.422)
Adições e exclusões    (610.518)   (1.533.729)
Resultado de equivalência patrimonial  - (465.690)
Juros sobre capital próprio  (258.095) (278.958)
Variações cambiais  (213.565) (733.245)
Ganho na alienação de participação societária  (79.111) -
Outras     (59.747)    (55.836)
IRPJ e CSLL - correntes - efetivos   3.790.539  2.583.788
24.2.- Movimentação do IRPJ e CSLL diferidos
Saldo inicial  (2.323.890) (1.590.645)
 Apurado sobre variações cambiais diferidas  (213.565) (733.245)
 Apurado sobre ganho na alienação de participação societária      (79.111)           -
Saldo final  (2.616.567)   (2.323.890)
24.3.- Resultado do IRPJ e CSLL diferidos
Apurado sobre variações cambiais diferidas  (213.565) (733.245)
Apurado sobre ganho na alienação de participação societária     (79.111)           -
     (292.676)   (733.245)
25.- Seguros: A Companhia controladora possui seguros contratados no valor de R$ 42.220.531, contra riscos operacionais, 
cujas coberturas são julgadas satisfatórias pela Administração.

netjen@netjen.com.br 3043-4171

Cuidados e técnicas 
para o transporte 

de cargas sensíveis
Laércio Silva (*)

Quando falamos em 
movimentação ou 
transporte de cargas, 
nos referimos a uma 
infinidade de tipos, 
produtos e insumos 
frágeis

Eles exigem cuidados 
e técnicas para que 
o deslocamento seja 

feito com segurança e qua-
lidade com o objetivo de 
preservar o carregamento. 

Entre os diversos tipos de 
cargas a serem transporta-
das, uma delas, sem dúvida, 
requer muita atenção de 
quem atua nesse ramo: o 
transporte de carga sensível. 

Para realizar esse tipo de 
operação, empresas e profis-
sionais que atuam no setor 
de logística precisam estar 
equipados e preparados a 
fim de lidar com os produtos 
de forma adequada. A exe-
cução deste trabalho requer 
gerenciamento avançado 
e equipamentos modernos 
e de alta tecnologia, para 
entregar ao mercado tudo 
o que a empresa se propõe 
(e tudo que seus clientes 
esperam).

Dentro desta modalidade, 
a Millenium Transportes e 
logística realiza a remoção, 
manuseio, embalagem e 
logística de equipamentos 
sensíveis, incluindo proce-
dimentos de içamento e re-
moção por escadas. Alguns 
dos itens transportados 
são equipamentos de data 
center (Servidores, Racks, 
Desktops, Sala-Cofre e Equi-
pamentos de T.I. diversos), 
equipamentos médicos e 
hospitalares, equipamentos 
bancários (caixas eletrôni-
cos, cofres), fitness (estei-
ras, bicicletas, aparelhos), 
telecom, entre outros. 

Em razão disso, somente 
empresas qualificadas e 
que estão investindo na 
expansão dos negócios e 
em tecnologia, são indicadas 
para executar o transporte 
de cargas sensíveis adequa-
damente. Todos os detalhes 
são importantes na hora 
de definir a estratégia e o 
planejamento da rota a ser 
percorrida e dos produtos 
que serão transportados. 

Aspectos como estes, 
contribuem para que o cami-
nhão não percorra trechos 
precários e que ofereçam 
riscos à segurança dos 
produtos e, assim, manter 
a integridade do carrega-
mento. Transportar cargas 
sensíveis é um trabalho que 
exige muita responsabilida-
de, por esse motivo, atenção 
e cuidado são essenciais 
na hora de executar cada 
procedimento. 

Além disso, é recomenda-
do que os veículos tenham 
suspensão de ar, plataforma 
elevatória hidráulica para 
a movimentação de cargas 
pesadas e que necessitam 
de atenção especial, os baús 
devem sempre estar limpos 
e aptos para receber o car-
regamento com segurança. 

Tudo seguindo as legis-
lações específicas e os cri-
térios de boas práticas de 
transporte e movimentação 
de cargas.

(*) - É sócio fundador e CEO da 
Millenium Transportes.
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 14 a 16 de março de 20206

A verdade é que, hoje, tem-se uma má impressão sobre os millennials. Chamam-nos de "a geração perdida" 
ou "a geração smartphone". Frequentemente, julgam-nos "irresponsáveis", "alienados" ou "egoístas". Às vezes, 
somos até acusados de ser "a pior geração". Nós, millennials, somos os nascidos entre 1980 e 2000, entre a 

geração X e a geração Z - esses últimos aqueles "jovens modernos" nascidos depois de 2000 que, de fato, não 
se lembram do momento em que a tecnologia entrou nas suas vidas. 

“Quando uma 
companhia reflete 

a necessidade 
de adaptar suas 

instalações e 
ferramentas 
de trabalho 

aos processos 
desenvolvidos 
internamente 

com seus 
colaboradores, 

começa-se a 
criar uma cultura 
em torno dessas 

mudanças.

FREEPIK

Victoria Parra (*)
 

Mas essas denominações fazem sentido? As gerações são 
realmente tão diferentes entre si na hora de consumir, 
trabalhar e pensar no estilo de vida? Acima de tudo, que 

importância tem ser classificado como millennial no ambiente 
de trabalho para as empresas de hoje? Por que importa fazer 
essa distinção? Principalmente porque, segundo a consultoria 
ManPowerGroup (2016), os millennials formarão, até 2020, 35% 
da força de trabalho global. E, na verdade, ainda mais porque as 
gerações depois de nós, com certeza, não serão mais parecidas 
com os baby boomers. 

Assim, é fácil compreender que, com o passar do tempo, esse 
número só aumentará e que, por um instinto de sobrevivência, 
as empresas deverão, mais cedo ou mais tarde, atualizar cer-
tos valores, processos, estruturas e estilos de gestão. Existem 
inúmeros trabalhos, vídeos, blogs, estudos sociológicos sobre 
os "desafios" que representamos para as empresas, mas quero 
focar em um único aspecto que não muda de acordo com a lente 
com a qual olhamos. Um aspecto indiscutível e essencial. Este: a 
onipresença da tecnologia em todos os âmbitos das nossas vidas. 

Não necessariamente um millennial defende o conceito de 
trabalho remoto por causa da "preguiça". É porque ele sabe que 
pode fazer o mesmo em casa. Não necessariamente um millennial 
exige "flexibilidade no horário de trabalho" para participar de ou-
tras atividades, mas porque ele sabe que existem ferramentas de 
comunicação, colaborativas, inteligentes e intuitivas que reduzirão 
seu tempo de trabalho. O millennial não é uma pessoa "rebelde", 
mas um jovem que nasceu para (ou aprendeu a) entender, de 
forma quase natural, a tecnologia como um aliado para todos os 
aspectos da sua vida. 

Como parte de uma empresa de inovação e tecnologia como 
a Avaya, sei que realmente existem ferramentas e soluções que 
permitem que isso seja uma realidade. Não amanhã, nem no 
futuro, mas hoje. Resposta instantânea, espaços colaborativos, 
integração entre canais de voz, bate-papo, e-mail, telefones ce-
lulares, telefones de mesa (em outras palavras, omnichannel), 
previsão inteligente, otimização de recursos, busca de respostas 
mais claras e eficientes - tudo isso é possível com as tecnologias. 

Todos soMos 
Millennials

certas, e é isso que esperamos nos nossos trabalhos e que exigi-
mos das empresas que consumimos. 

Que mudanças as empresas devem fazer hoje? O segredo 
está na inovação de espaços de trabalho de comunicação e 
colaboração. Quando uma companhia reflete a necessidade de 
adaptar suas instalações e ferramentas de trabalho aos processos 
desenvolvidos internamente com seus colaboradores, começa-
-se a criar uma cultura em torno dessas mudanças e, portanto, 
uma diminuição das lacunas de comunicação existentes e um 
aumento da produtividade. 

Executar essas mudanças não significa "atender aos caprichos" 
do millennial, mas atender às necessidades dos futuros clientes, 
dos talentos atuais da empresa. Representa estabelecer inter-
namente as fundações de uma posição que seja atraente para 
ter o capital humano de trabalho que atrairá os melhores perfis. 
Segundo um estudo da Glassdoor, as empresas que obtiveram 
as primeiras posições no Ranking das Melhores Empresas para 
Trabalhar na Argentina são as que apresentam o maior equilíbrio 
entre vida pessoal e vida profissional. 

Estas palavras mágicas são as mais associadas aos millennials: 
"buscamos equilíbrio". Agora, há alguém que não? Não acredito 

Fr
ee

pi
k que, no passado, as gerações anteriores não o desejassem, pro-

curassem ou pelo menos ansiassem por alcançá-lo. Não é um 
desejo louco que transcende qualquer "rótulo" possível; é um 
desejo catalogado como humano. 

A diferença é de que, no pas-
sado, esse equilíbrio, não era 
mais do que um desejo distante, 
sobretudo porque não existia 
uma forma de concretizá-lo. 
São poucos aqueles que po-
dem desejar algo e imaginá-lo 
como real mesmo não sabendo 
o caminho para alcançá-lo - os 
inovadores. Paradoxalmente, a 
tecnologia que avançou graças 
a esses "inovadores" tornou 
todos esses desejos possíveis. 
A tecnologia, então, nada mais 
é do que a resposta a perguntas 
e desejos que estão avançando e 
progredindo com o ser humano. 
Como geração, temos um desafio 
que as anteriores não tiveram: 
garantir que a tecnologia nos 
permita transformar positiva-
mente nossas vidas, facilitando 
nosso dia a dia. O mundo do 
trabalho "do passado" está che-
gando ao fim e, agora, pode se 
tornar o do presente e do futuro. 
Hoje, temos as ferramentas e 
sabemos como usá-las. 

Não, não somos tão diferentes um do outro; depende apenas 
de cada um de nós, de colaborarmos e trabalharmos juntos, 
todas as gerações, a fim de satisfazer o que agora nos é con-
cedido, mas que, na realidade, nos transcende: a busca pelo 
bem-estar, o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, e a 
satisfação onde quer que estejamos. 

(*) - É gerente de Marketing Cone Sul da Avaya. 
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O novo regime 
de resoluções de 

instituições financeiras

O mundo de hoje 
é conectado pela 
tecnologia, mas o 
direito brasileiro é 
insuficiente para 
lidar com novos 
desafios

Sob vários aspectos, 
o direito brasileiro 
encontra-se em clara 

“path dependence”, em que 
decisões tomadas hoje são 
fruto de outras do passado. 
Exemplo claro disso é a 
legislação que lida com a 
intervenção e a liquidação 
de instituições financeiras. 
Instituições financeiras são 
agentes econômicos que 
vivem de gerenciar risco. 
Estão sempre alavancadas, 
pois, além de trabalhar com 
um pouco de capital próprio, 
usam muito o de terceiros. 

Muito comumente, tomam 
recursos no curto prazo 
para emprestar no longo. 
Tal gerenciamento não é 
fácil e, mesmo em caso de 
pequenos erros estratégicos, 
a derrocada pode ser inevi-
tável. Além disso, os bancos 
trabalham com dinheiro de 
muita gente. São entes cujo 
desmantelamento pode, ao 
menos em tese, colocar em 
risco muitos outros agentes 
econômicos. É o chamado 
“risco sistêmico”.

Por isso, merecem atenção 
especial do legislador e fo-
ram criados regimes legais e 
regulatórios específicos para 
tentar lidar com problemas 
que as instituições financei-
ras podem passar. Especial-
mente no que diz respeito 
aos regimes de intervenção, 
administração especial tem-
porária e liquidação, estamos 
presos à path dependence. 
Institutos jurídicos editados 
há várias décadas não mais 
atendem às necessidades de 
um mercado financeiro cada 
vez mais moderno. 

O atual regime, que deveria 
permitir salvar as institui-
ções financeiras viáveis e 
liquidar rapidamente as invi-
áveis, não é capaz de cumprir 
adequadamente as funções 
para as quais foi criado. Para 
dizer a verdade, nunca foi. 
Instituições financeiras em 
crise, mas viáveis, raramente 
são salvas. As que merecem 
ser liquidadas entram em 
verdadeiro limbo jurídico e 
lá permanecem por déca-
das, inclusive prejudicando 
severamente depositantes 
e investidores, que são 
justamente as pessoas que 
investiram e acreditaram na 
viabilidade da empresa como 
um todo. 

Por questão de eficiência, 
bancos deveriam ser sempre 
liquidados extrajudicialmen-
te, mas a jurisprudência já 
se consolidou no sentido 
de que podem ter a falência 
judicialmente decretada. Por 
conta de todos os problemas 
vistos e como maneira de 
mitigar a path dependence, 
foi proposto o projeto de 
Lei Complementar PLP nº 
281/2019, que, se aprovado, 
alinhará o Brasil aos demais 
países do G-20 e aos mo-
dernos padrões de regimes 
de resolução de instituições 
financeiras. 

O referido projeto de lei 
embasa-se nos “Atributos-
-Chave de Regimes Efetivos 
de Resolução de Instituições 
Financeiras”, que estabele-
cem doze princípios a serem 
observados, com o intuito 
de preservar a estabilida-

de e evitar sobressaltos à 
economia “real” em caso de 
crises bancárias. A principal 
ideia que embasa o regime 
proposto é que recursos 
públicos somente deveriam 
ser utilizados na tentativa de 
socorrer instituições finan-
ceiras após tentativas terem 
sido feitas à exaustão com 
dinheiro privado. Ademais, 
a celeridade na resolução 
dos referidos agentes eco-
nômicos também se torna 
aspectos primordial. 

O projeto de lei é bem 
elaborado. Tem mais de 150 
artigos e abraça modernos 
princípios da resolução de 
instituições financeiras em 
crise. Notadamente, podem 
ser citados: (1) cria regime 
unificado para (a) bancos e 
instituições assemelhadas; 
(2) entidades operadoras de 
infraestrutura do mercado 
financeiro; (3) entidades 
administradoras de bolsas 
de valores e dos mercados 
de balcão organizados; (4) 
sociedades seguradoras e 
assemelhadas; e (5) pessoas 
jurídicas que mantenham 
“vínculo de interesse” com 
outras pessoas jurídicas su-
jeitos ao novo regime. 

Serão consideradas “Auto-
ridades de Resolução” com 
amplos poderes para decidir 
aplicar um dos dois regimes 
previstos (de “estabilização” 
ou de “liquidação compulsó-
ria”), além do Banco Central 
do Brasil, a Comissão de 
Valores Mobiliários e a Su-
perintendência de Seguros 
Privados, dentro de suas 
respectivas áreas atuação. 
De acordo com o projeto, o 
regime de “estabilização” - 
que permitirá a manutenção 
da atividades, mesmo que 
de maneira parcial - será 
mais adequado em casos 
de risco sistêmico, em que 
exista grande ameaça para a 
economia como um todo em 
caso de paralização imediata 
das atividades da instituição 
em crise.

 Já o regime de “liquidação” 
- que levará ao encerramento 
das atividades - deverá ser 
adotado quando não se cons-
tatar a existência de risco sis-
têmico. Um outro importante 
paradigma a ser alterado 
diz respeito à responsabili-
zação dos administradores 
de instituições financeiras. 
Com base no artigo 40 da 
Lei nº 6.024/74, os referidos 
administradores são solida-
riamente responsáveis pelo 
passivo a descoberto das 
instituições financeiras que 
administraram (limitado ao 
período em que mantiveram 
tal posição). 

O novo regime prevê a 
responsabilização somente 
nos caso de exercerem seus 
poderes e atribuições com 
violação de norma legal, 
regulamentar, estatutária, 
bem como em caso de cul-
pa ou dolo no exercício 
das funções. O regime de 
responsabilidade solidária 
de controladores não será 
alterado na nova lei. 

O novo regime será muito 
importante para que se que-
bre a path dependence e o 
Brasil tenha um regime mais 
eficiente para intervenção 
e liquidação de instituições 
financeiras e assemelhadas, 
colocando o país no rumo 
de outros países com legis-
lações mais avançadas. 

(*) - Mestre em Direito pela 
Universiteit Leiden e pela Columbia 
Law School, professor do CEU Law 

School, da FAAP e do Insper, é sócio 
de Godke Advogados.  

Marcelo Godke (*)
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Além Mar Comercial e Industrial S/A
CNPJ nº 60.833.092/0001-12 - NIRE 35.300.010.299

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária em  20/02/2020
Data e Hora: 20/02/2020, às 10hs. Local: Avenida  Senador  Queirós, 96,  5º andar, salas 501 a 515, Capital-SP. Pre-
sença: Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente - Cristina Paula Marky Sobral; Secre-
tário - Luiz Alberto Whitaker Sobral. Ordem do Dia e Deliberações: a) o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, publicado no “DOESP” e no “Jornal Empresas e Negócios”, ambos 
no dia 19/02/2020. b) A destinação do prejuízo do exercício no valor de R$ 328.552,44 para a conta de Reserva de Lu-
cros. c) Foram reeleitos: para Diretor Superintendente, Luiz Alberto Whitaker Sobral, CPF 882.577.628-49 e, para Diretor 
Técnico, Marton Spitz, CPF 194.114.808-53, o qual permanece como o Responsável Técnico da empresa, com mandato 
de 23/03/2020 a 22/03/2023. Findo o mandato, os Diretores continuarão em seus cargos até a Eleição da nova Direto-
ria pela Assembléia Geral. O cargo de Diretor Financeiro-Administrativo permanece vago. Encerramento: Nada mais, a 
ata que lida e achada conforme foi por todos assinada. Assinaturas: Cristina Paula Marky Sobral - Presidente; Luiz Al-
berto Whitaker SobraL - Secretário. JUCESP n° 134.755/20-0 em 11/03/2020, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no dia 16.04.2020, às 10 horas, na 
Rua Candido Portinari, 1367 Sala 04, Vila Piaui -São Paulo SP, A Fim de Deliberar Sobre a Seguinte ordem 
do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a 
disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 referen-
tes ao exercício social passado. São Paulo, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente. (13,14 e 15)

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar - COOTRAAD,
convoca os sócios cooperados em dia com suas obrigações, para a Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153, Sumaré, São Paulo - SP, no dia 30/03/2020 (trinta de março
de 2020), em primeira convocação às 10h00 horas, com a presença de no mínimo 2/3 dos seus
cooperados; ou em segunda convocação às 11h00 horas, com ao menos metade mais um dos seus
cooperados ou, em terceira convocação às 12h00 horas com no mínimo 20% do total de cooperados, para
deliberarem a seguinte ordem do dia: I - Prestação de contas da Diretoria e Balanço de 2019; II -
Destinação das sobras ou rateio de prejuízos do exercício; III - Eleição para recomposição da Diretoria;
IV - Eleição  do Conselho Fiscal; V - Fixação dos honorários ou verbas de representação para a Diretoria
e cédula de presença para o Conselho Fiscal; VI - Faixas de retirada ou repasse de produção dos
sócios cooperados; VII - Revisão ou ratificação da taxa de administração. Para fins de quórum o número
de associados em condições de votar até esta data é de 26 (vinte e seis). São Paulo, 12 de março de 2020

Teresa Cristina Mendes Carneiro - Presidente

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Biogás Energia Ambiental S.A., nos termos do Artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76, convocados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, na sede 
da sociedade, sito na Rua Mogeiro, 1580 (parte), Vila Perus, CEP 05206-240, no dia 26 de março de 
2020, às 10:00h., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (A) Alterar o Artigo 14 do Estatuto 
Social, para aumentar de 2 (dois) anos para 3 (três) anos o prazo dos mandatos dos Membros do 
Conselho de Administração; (B) estender e prorrogar, em razão da deliberação constante do letra 
(A) desta ordem do dia, o mandato dos atuais conselheiros até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, 
ratificando a eleição dos mesmos ocorrida na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2018; 
(C) Ratificar a deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 
2018, às 9:00 horas, cuja ordem do dia teve por objeto: (1) aprovar a retificação do item (2) da ordem 
do dia da Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2009 - alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social - onde constou o número equivocado do total de ações emitidas pela Companhia, 
cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 129.445/10-1, 
por despacho de 19 de abril de 2010; (2) aprovar e ratificar as demais deliberações tomadas na ata 
retificada na forma do item (1) da ordem do dia da referida Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 30 de dezembro de 2009; e (3) aprovar o cancelamento de 2.139.062 (dois milhões, cento e trinta e 
nove mil, e sessenta e duas) ações ordinárias de emissão da Companhia, sem valor nominal, as quais 
se encontram em tesouraria e foram adquiridas da ex-acionista Ecair Brazil BV, sem a necessidade 
de redução do capital social da Companhia; (4) aprovar o aumento de capital social da Companhia 
no valor de R$ 118.802.894,44 (cento e dezoito milhões, oitocentos e dois mil, oitocentos e noventa 
e quatro reais e quarenta e quatro centavos), mediante a conversão e aproveitamento dos créditos 
de adiantamentos para futuros aumentos de capital, valor este devidamente registrado nos livros 
contábeis da Companhia e constante do balanço intermediário da Companhia de 30 de outubro de 
2018; (5) aprovar, nos termos do caput do artigo 173, combinado com o caput do artigo 174, ambos 
da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia, mediante a absorção de parte dos 
Prejuízos Acumulados, como medida saneadora do balanço patrimonial da Companhia, no valor 
de R$ 71.013.336,00 (setenta e um milhões, treze mil, trezentos e trinta e seis reais), mediante 
cancelamento das ações ordinárias de emissão de Companhia, sem valor nominal; (6) aprovar 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em decorrência do Aumento do 
Capital Social; e (7) Assuntos do Interesse Geral; e (D) Ratificar as deliberações da Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, cuja ordem do dia teve por 
objeto: (1) aprovar aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 19.128.915,00 (dezenove 
milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e quinze reais), mediante a conversão dos aportes, 
feitas pela acionista Arcadis Logos Energia S.A., com a emissão de ações preferenciais, a quais 
darão direito a preferência no reembolso de capital, sem Premium, mas não terão direito de voto, 
as quais se poderão ser convertidas em ordinárias, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia 
Geral; (2) aprovar alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência do aumento de capital da 
Companhia e da emissão de ações preferenciais, as quais darão direito a preferência no reembolso 
do capital, sem Premium, mas não terão direito de voto, contudo poderão ser convertidas em 
ordinárias, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral; e (3) Assuntos do Interesse Geral; e 
(E) Assuntos do Interesse Geral.

São Paulo, 12 de março de 2020

Biogás Energia Ambiental S.A.

Carlos Augusto Blois Pera 
Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. 
nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação-
-Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 08.04.20 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Mas-
cote de Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 08 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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 Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Lucio Brazil Real Estate S.A.
CNPJ 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração.
Data, Horário, Local: 12.11.2019, às 16h, na sede social, Rua do Rocio, 350 - 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto Rodrigues. Deliberações 
Aprovadas: A reeleição dos membros da Diretoria, pelo prazo de 01 ano: Diretor Presidente: Firmino Matias Lucio 
Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF 086.909.968-00, e para Diretor: Wilson Pinto 
Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 6.531.873 SSP/SP, CPF 052.425.568-70, ambos com endereço comercial 
em São Paulo/SP, os quais serão revestidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, declarando não estarem 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 12.11.2019. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente; Wilson Pinto Rodrigues - Secretário. Conselheiros: Rafael 
Novellino; Sandra Esthy Attié Petzenbaum; Miguel Maia Mickelberg; Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça; Firmino Matias Lucio 
Júnior; Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 121.758/20-5 em 02.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 08.11.2019
Data, Hora, Local: 08.11.2019, às 15 horas, sede social, Rua do Rocio, 350, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberações 
Aprovadas: Reeleitos o Conselho de Administração, pelo prazo de 02 anos: Rafael Novellino, brasileiro, casado, economista, 
RG 2.455.760-2 SSP/SP, CPF 021.174.018-72; Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6 
SSP/SP, CPF 006.105.080-67; Sandra Esthy Attié Petzenbaum, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805 SSP/
SP, CPF 132.903.268-37; Firmino Matias Lucio Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF 
086.909.968-00; Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 6.531.873 SSP/SP, CPF 052.425.568-70; e 
Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, engenheiro civil, casado, RG 8.714.971 SSP/SP, CPF 036.767.168-92, todos residentes 
em São Paulo, os quais serão revestidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse, declarando não estarem incursos 
em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil 
Realty S.A. Empreendimentos e Participações: Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Procuradora, 
Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. Wilson Pinto Rodrigues - Administrador, Conselheiros eleitos: Rafael Novelino, 
Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Firmino Matias Lucio Junior, Wilson Pinto Rodrigues, Luiz Alberto 
Matias Lucio Mendonça. JUCESP 121.757/20-1 em 02.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Daniel Grudzinski (*)  

Uma tempestade de desafios diários embaça o olhar 
de quem se propõe a arriscar viver as incertezas de 
empreender. É neste ambiente que franquias, com 

processos consolidados e testados, equipe de apoio quali-
ficada e uma marca relevante, se apresentam como portos 
seguros. E 2020 será um ano pulsante para este tipo de 
negócio no Brasil. 

O crescimento das franquias é uma constante no País. 
Atualmente, são quase 3 mil marcas com este modelo 
de expansão, de acordo com informações da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF). Só no terceiro trimestre 
de 2019, o faturamento destas empresas foi de R$182,6 
bilhões, uma alta de 6,9% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. 

O segmento venceu os desafios econômicos apoiado nas 
áreas de Casa & Construção, Eletrônicos e Comunicação, 
que apresentaram números expressivos. Em 2020, o pro-
gresso deve continuar intenso e impulsionado por atividades 
B2C, que surfam uma onda positiva e lucrativa há tempos. 
O crescimento esperado para o setor de beleza e bem estar 
é de 1% e o de varejo deve chegar a quase 7%. 

Além de ser otimista, é fundamental prestar atenção a este 
promissor horizonte de oportunidades. A previsão para o 

O que esperar 
das franquias neste ano?

Tornar-se bem sucedido financeiramente é uma meta nada cristalina

mercado de franquias é de uma alta de 8% no faturamento 
e de 6% no número de unidades e empregos gerados, ainda 
segundo estimativa da ABF. Enquanto os reflexos da crise 
ainda cobram severamente outros setores da economia, 
quem atua em sistemas de em sistemas de franchising terá 
uma vida de maiores resultados líquidos em 2020. Todos que 
trabalham no meio continuarão em ascensão. Entretanto, 
algumas áreas poderão ganhar um destaque ainda maior. 
Com a dificuldade de manutenção das relações de trabalho 
no mercado técnico, serviços como o de Marketing Digital 
tendem a continuar crescendo. A reação deve-se à baixa 
barreira de entrada e a oportunidade para que profissionais 
de carreira possam empreender, além de poderem adotar 
o acessível modelo Home Office. 

Dito isto, é fundamental entender que franquia não é 
produto. Este tipo de negócio não deve se focar no cresci-
mento puro e simples. Ainda que a expansão esperada seja 
positiva, caso da V4 Company, onde prevemos superar os 
12,5% de crescimento ao mês registrados em 2019, o cerne 
da companhia tem que ser outro: consolidação. 

(*) - É sócio da V4 Company (www.v4company.com).
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Alexandre Martins (*)

Entra ano, sai ano, um dos principais 
desafios das organizações e seus líde-
res segue sendo a gestão de pessoas. 

Por que será que um tema tão antigo 
ainda é um problema tão atual?

Não faltam teorias, técnicas e cursos 
que procurem endereçar o assunto e 
que nos ensinam as “melhores práti-
cas” para uma boa gestão de pessoas, 
tais como a construção de confiança, 
o feedback, o uso da diversidade, etc.

Por outro lado, as organizações re-
latam que tais práticas nem sempre 
estão presentes no dia a dia. É fato 
que seguimos acelerando profissionais 
a novas posições de liderança e os 
colocando frente à curva de aprendi-
zado. E os que ascendem a colocações 
mais seniores talvez esperem que seu 
grupo de líderes seja mais autônomo e, 

por decorrência, não dediquem tanto 
tempo a elas. 

Potencializando a questão, temos 
a nova velocidade do mundo e a exi-
gência crescente sobre a liderança de 
múltiplos desafios complexos, tornan-
do assim o tempo disponível cada vez 
mais escasso. Na minha visão, por trás 
desse desafio há uma questão funda-
mental: uma boa gestão de pessoas 
requer que a liderança adote um olhar 
isento e curioso sobre os outros para 
conhecer seus talentos e motivações. 

E ao mesmo tempo que adentre a 
zona de vulnerabilidade para realizar 
as conversas difíceis, porém funda-
mentais, o líder se coloque aberto a ou-
vir outros pontos de vista e a aprender 
como pode melhorar através do time. 
Enfim, estamos falando de habilidades 
que requerem de nós deixar o ego 

um pouco de lado, investir no nosso 
desenvolvimento vertical a partir 
do autoconhecimento e um nível de 
consciência mais elevado, bem como 
coragem para praticar novos padrões 
de comportamento.

Costumo dizer que há um convite 
se você deseja virar um líder melhor: 
esteja preparado para se tornar an-
tes um melhor ser humano. E esse 
convite vem se tornando urgente, já 
que o nosso sucesso hoje passa por 
inovação, transformação, engajamen-
to, agilidade, colaboração, etc. Temas 
que colocam a boa gestão de pessoas 
no centro da questão.

E você? Como vem cuidando do 
seu desenvolvimento enquanto líder 
de pessoas?

(*) É Diretor de Desenvolvimento de Talentos da 
Consultoria LHH.

Por que a gestão de pessoas 
ainda é um desafio?

Agropecuária Santa Therezinha do Menino Jesus Ltda
CNPJ/MF nº 20.801.879/0001-88 - NIRE nº 35.228.568.012

Redução de Capital
Agropecuária Santa Therezinha do Menino Jesus Ltda, com sede na Estrada Velha do DER Itirapina 
a Rio Claro, Km 05, s/n, Itirapina, SP, CEP 13530-000, CNPJ/MF nº 20.801.879/0001-88, com seu con-
trato social devidamente registrado na JUCESP nº 35.228.568.012 em 08.08.14, vem a público divulgar 
a redução do capital social da Sociedade de R$ 807.010,00 passará a ser de R$ 24.210,00, dividido em 
24.210 cotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. SP, 25/12/2019. Sócios: Daniela Procopio de Vas-
concellos; Francisco de Paula Bernardes Junior; Pilar Maria Thereza Procopio de Carvalho Guillon Liotti.
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www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 14 a 16 de março de 20208 Negócios
Empresas 

&

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

A verticalização 
operacional e a 

promoção individual
Num passado não tão 
distante, a cultura 
organizacional de 
grandes empresas 
e gestões verticais 
era a realidade da 
maior parte dos 
empregados no 
Brasil e no mundo

A ascensão dos mo-
delos inovadores 
e disruptivos de 

negócios - incluindo o 
crescimento das startups 
- fez mudar o padrão de 
contratação, promoção 
e das atividades diárias 
desenvolvidas entre os 
funcionários. Hoje, domi-
na a cultura de um maior 
contato diário operacio-
nal, de fato, entre cargos 
operacionais e gerenciais, 
no qual todo mundo põe a 
"mão na massa" para um 
resultado satisfatório para 
o cliente e para a empresa 
como um todo. 

A dinâmica de trabalho 
e contratação está se 
adaptando. Encontramos 
mais formatos de gestão 
formados por grupos de 
trabalho, e não mais cargos 
definidos e engessados, 
trazendo líderes e lidera-
dos para uma diligência 
muito mais mutável, que 
permitiu (e permite) um 
desempenho de alta per-
formance. E claro, isso 
tem ajudado diretamente 
no crescimento individual 
de cada um, gerando a 
percepção de ainda mais 
valor entre (e para) os 
colaboradores, além da 
diminuição do turnover. 

Liderança, gestão, em-
preendedorismo e ino-
vação são incentivados 
nas empresas, sejam de 
qualquer porte, fazendo 
com que, naturalmente, 
uma promoção de cargo 
seja aceita de maneira 
mais leve e mais festiva - 
tanto para a equipe quanto 
para o promovido - afinal, 
a integração já existe e 
é aplicada, aumentando 
o desempenho e incenti-
vando ainda a cocriação e 
desenvolvimento mútuo. 

Líderes híbridos, que 
sabem orientar, mas que 
também atuam na linha de 
frente quando precisam e 

sabem inspirar seus times 
são os que têm se desta-
cado. E, apesar de aceitar 
um desafio num cargo 
"C-level", exigir uma mu-
dança de pensamento do 
profissional no que tange 
suas metas e direciona-
mentos diários, a empatia e 
a confiança, do e para com 
o time, são importantes 
para que a transição seja 
não só estratégica para 
a empresa em termos de 
gestão global, mas que seja 
positiva e tranquila para 
todos. Afinal, quando um 
cresce, todos podem e vão 
crescer juntos! 

Na Eventbrite nós enca-
ramos os desafios e cada 
novo ano como um "brand 
new day", um novo dia para 
olharmos para o que esta-
mos fazendo, analisar se 
estamos no caminho certo 
e acima de tudo, se as pes-
soas vêm para o trabalho 
felizes. Os nossos líderes 
trabalham para que todos 
os funcionários executem 
suas funções com motiva-
ção e foco nos resultados 
da empresa como um todo. 

Ter uma equipe que acei-
ta muito bem mudanças, é 
unida e não mede esforços 
para garantir a satisfação e 
o sucesso dos clientes em 
suas iniciativas é importan-
te nesse caminho. No meu 
caso, considero prazeroso 
trabalhar em uma empresa 
que opera com uma cultura 
de startup, com foco em 
inovação, entendendo o 
quanto posso ser ágil, flexí-
vel e ter planos audaciosos. 

Posso dizer que o que 
faz muitos negócios darem 
certo hoje em dia é o fato 
de poder crescer com auto-
nomia, sem ter processos 
engessados enraizados no 
DNA. Levar esse pensa-
mento a cargos gerenciais 
pode não ser a meta de 
muitos, porém, acabam 
levando naturalmente a 
ascensão. 

O importante é encarar 
o desafio com pensamento 
positivo, confiança em si e 
nos times, entregando seu 
melhor! E você, sente-se 
preparado para uma gran-
de promoção? 

(*) - É General Manager da Eventbrite 
LatAm, maior plataforma de 

tecnologia para eventos e venda de 
ingressos do mundo.

Beatriz Oliveira (*)

www.livrosemrevista.com.br 

Fabio de Matos - Edit CRV - Alex J. Wildlove, pseu-
dônimo do debutante escritor Fabio de Matos, expõe 
suas ideias, impressões em marcantes momentos de uma 
normalmente difícil fase da nossa vida: da infância para 

adolescência e juventude. Um turbilhão de sensações nos invade. 
Essa é a linha que define essa obra com elevado nível poético, que 
também reservou espaço pra algumas prosas. Que venham outras!

Alucinações Poéticas

Haino Burmester (Org) – Claudia Maria 
Figueiredo Matias, Maria Aparecida Novaes 
e Patrícia Pessoa Pousa (Coautoras) – Saraiva 
Educação – O mestre Haino, médico, administrador, 

reuniu três respeitáveis representantes da área de saúde para 
esmiuçar uma atividade que, além da sua responsabilidade, está 
sempre em constante ebulição. Administrar pessoas numa empresa 
tradicional, sabe-se é uma grande dificuldade. Imaginem num am-
biente médico hospitalar! Este escriba imagina que sejam triplicados 
seus variados óbices. Nesta edição os autores destrincham esse 
intrincado assunto. Com muita eficácia e agilidade, vão direto ao 
cerne dos temas centrais nesse cipoal administrativo que por sua 
natureza – pessoas – revestem-se de uma importância ímpar. Até o 
momento, esgota com galhardia, o assunto. Este verdadeiro manual 
deverá ser leitura obrigatória e deixado à mão, por profissionais 

de saúde, administradores de clinicas e hospitais.

Gestão de Pessoas em Saúde

Pedro Superti – Buzz – “Tá’i” um livro que 
nenhum empreendedor, empresário, jovem ou 
não, terá que obrigatoriamente ler! No começo, 
parece um pouco, digamos, pedante. Aos pou-

cos, em cada página, nota-se uma utilidade impar, em cada 
sugestão, aconselhamento, ou dica. Num linguajar sem 
empáfia, o mestre vai desfilando todo seu cabedal e conhe-
cimento, fazendo com que ilumine-se um valioso caminho 
para o sucesso, seja pessoal, profissional ou empresarial. 
Muito oportuno!

Ouse Ser Diferente

Florian Bartunek – Giuliana Napolitano 
– Pierre Moreau (Orgs) – Portfolio-Penguin – 
Agentes econômicos de peso no cenário nacional e 
mundial foram entrevistados pelos organizadores 
desse verdadeiro show de luta, superação de obstá-

culos, sucesso e principalmente muita perspicácia, inteligência 
e sabedoria aplicada. Altamente recomendável para quem 
pretende fazer uso de capital para investir no mercado de ca-
pitais e ou montar sua própria empresa. Treze relatos de vidas 
inquestionáveis e bastidores, com conselhos absolutamente 

factíveis. Imperdível!

Fora da Curva 2: Mais investidores 
incríveis revelam seus segredos – 
e você pode aprender com eles

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!

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CHRISTYAN SOARES RODRIGUES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vagner Dias Rodrigues e de Christiane Soares 
Rodrigues. A pretendente: SUELLEN CRISTINA OLIVEIRA DE SA, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sidio Lopes de Sa e de Elaine 
Cristina Oliveira.

O pretendente: MARCO AURÉLIO DURÉ, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ponta Porã, MT, data-nascimento: 18/07/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Porfíria Duré. A pretendente: ANDREIA DE SOUZA 
DELMONDES, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Lauzemiro de Siqueira Delmondes e de Antonia de Sousa Delmondes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

No último dia 6, decisão da 1ª Turma 
do STJ limitou a 20 salários mínimos a 
base de incidência do salário-educação 
e das contribuições parafiscais, ou seja, 
aquelas destinadas às entidades do 
sistema “S”. A decisão, por unanimi-
dade, foi para o caso de uma indústria 
química. Por ser uma decisão colegiada, 
o julgamento serve de precedente para 
outros casos e pode ser a abertura de 
um caminho positivo para as empresas 
desonerarem sua folha de pagamento.

“Em especial para aquelas empresas 
de grande porte, que calculam essas 
contribuições parafiscais com base na 
folha de salários, o que invariavelmente 
acaba gerando um valor que supera 
o teto de 20 salario mínimos”, avalia 

Eduardo Gonzaga de Oliveira Natal, 
sócio do escritório Natal & Manssur, e 
mestre em Direito Tributário e Direito 
do Estado pela PUC-SP. Segundo ele, o 
limite de 20 salários mínimos foi insti-
tuído pelo artigo 4º da Lei 6.950/1981, 
que nunca chegou a ser revogado, 
segundo o STJ. 

“Antes, havia a estipulação limi-
tando a contribuição das empresas 
a dez salários mínimos. Em 1981, 
esse limite subiu para 20 salários 
mínimos. E essa limitação nunca 
chegou a ser revogada, na visão do 
STJ”. O debate sobre a revogação 
do limite gira em torno do Decreto 
2.318, de 1986, que aboliu o teto do 
artigo 4º, da Lei 6.950, para efeito do 

cálculo da contribuição da empresa 
para a Previdência. 

O entendimento do STJ, no entanto, 
diverge do entendimento da União, 
já que considera que as contribui-
ções parafiscais não estão atreladas 
ao financiamento da Previdência. As 
contribuições parafiscais são aquelas 
destinadas ao Sebrae, Incra, Sesi, Se-
nai, Senac etc. Embora positiva para 
as empresas, a questão ainda não está 
encerrada no judiciário. “Mas se trata 
de muito bom precedente, abrindo a 
possibilidade de empresas passarem a 
não ter mais que pagar valores acima 
do teto, além de pedirem restituição 
do valor pago a mais, nos últimos cinco 
anos”, conclui o tributarista.

Decisão sobre contribuições do 
Sistema S pode beneficiar empresas

Márcio Carreira (*)

O processo pode ser 
um tanto quanto 
complexo e demo-

rado, podendo levar horas 
ou, até mesmo, dias, de-
pendendo da quantidade 
de informações a serem 
inseridas no sistema. Po-
rém, se fazer a declaração 
é um infortúnio, o contrá-
rio pode ser uma dor de 
cabeça: não entregar o IR 
gera multas, que podem ser 
de até 20% do valor do IR 
devido. Então, por que não 
buscar por alternativas que 
facilitam esse processo? 

O Certificado Digital é 
de grande utilidade no 
acerto de contas com o 
leão. Com o e-CPF, é pos-
sível obter a declaração 
pré-preenchida. Ou seja: 
com poucos cliques, o 
contribuinte tem acesso 
ao documento pratica-
mente pronto, precisando, 
apenas, conferir e corrigir 
algumas informações, se 
houver necessidade.

As vantagens, contudo, 
vão além deste modelo, a 

A tecnologia te protege 
contra o leão

Fazer a declaração do Imposto de Renda (IR) é algo pelo o que a maioria das pessoas não anseia

ceber a restituição, pois 
quem entrega utilizando 
a pré-preenchida entra 
nos primeiros lotes, caso 
tenha direito, ficando atrás 
somente de maiores de 65 
anos, pessoas portadoras 
de necessidades especiais 
ou doenças graves e pro-
fessores. 

Para quem trabalha o dia 
todo, ou, até mesmo, tem 
jornadas duplas ou triplas, 
tempo livre é precioso - e 
numa realidade em que 
a tecnologia permite que 
processos sejam cada vez 
mais automatizados, a Cer-
tificação Digital se mostra 
uma ferramenta muito útil 
para esse fim. Com ela, a 
chegada do Leão não pre-
cisa ser temida, mas, sim, 
esperada. 

Afinal, ao concluir a en-
trega, é possível saber se 
terá direito à restituição. 
Em caso positivo, basta 
somente esperar e fazer 
planos para o dinheiro que 
está por vir! 

(*) - É Gerente de Contabilidade 
da Certisign, a maior Autoridade 

Certificadora do Brasil. 

começar pela comodidade 
e minimização da possibi-
lidade de erros, já que os 
dados vinculados ao CPF 
são transmitidos automa-
ticamente. Importante 
lembrar que inserir uma 
única informação errada 
já é o suficiente para cair 
na indesejável malha fina. 

Neste contexto, o Certi-
ficado permite, também, 
obter a declaração dos 
últimos 5 anos, regu-
larizar no mesmo dia a 

situação com a Receita 
Federal (caso o decla-
rante caia na malha fina), 
eliminar divergências das 
informações declaradas 
com as fontes pagado-
ras, acompanhar todo o 
processo da declaração - 
possibilitando correções 
em tempo real -, retificar 
pagamentos e imprimir 
comprovantes. 

Vale dizer também que 
o Certificado proporciona 
vantagens na hora de re-

O Certificado Digital é de grande utilidade no acerto de contas 
com o leão. Com o e-CPF, é possível obter a 

declaração pré-preenchida. 
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