
Os riscos e as 
oportunidades na era digital

Não há dúvidas sobre 
o momento em que 
estamos vivendo

A transformação que 
acontece no mundo e 
nos nossos negócios 

será marcada em toda a his-
tória da humanidade, tanto 
é que a chamamos de Revo-
lução Digital ou Revolução 
4.0. Este cenário vem sendo 
possível graças à evolução 
da tecnologia. Não impor-
ta o tipo de negócio, essa 
transformação vem sendo 
impulsionada pelo registro 
de dados que, diariamente, 
são imputados nas diversas 
plataformas digitais que nos 
rodeiam. 

São esses dados que permi-
tem às empresas monitorar 
atividades, perfis, eficiência, 
entender seus negócios e 
seus clientes com uma pro-
fundidade jamais vista. Além 
disso, torna-se possível en-
xergar outras oportunidades 
alavancadas pela ciência de 
dados, inteligência artificial 
e tantas outras tecnologias, 
todas embasadas em dados. 
O poder é imensurável, no 
entanto, traz riscos e opor-
tunidades. 

O próprio criador da Inter-
net, Tim Berners-Lee, disse: 
“É difícil imaginar o poder 
que você terá quando tantos 
diferentes tipos de dados 
estiverem disponíveis”. O 
tema vem sendo debatido 
em governos, empresas e 
universidades ao redor mun-
do. Diante desse cenário, os 
dados coletados diariamente 
nas empresas podem trazer 
grandes oportunidades aos 
negócios, mas ao mesmo tem-
po acarreta grandes riscos no 
processo de transformação. 

No ambiente empresarial 
há uma alta pressão por 
custos. Em qualquer ne-
gócio observamos clientes 
empoderados com exigência 
de qualidade, atendimento 
e personalização, novos 
modelos de remuneração, 
rapidez da inovação e evo-

lução. Todos esses fatores 
criam um cenário propício à 
consolidação e à disrupção. 
Nesse contexto, vejo os dados 
e a tecnologia como grandes 
aliados das empresas. 

Tanto na gestão de suas 
atividades, trazendo efici-
ência operacional, quanto 
na diferenciação da oferta 
de serviços cada vez mais 
rápidos, cômodos e persona-
lizados, que são as tendências 
de consumo da era em que 
vivemos. Além destes bene-
fícios, novos horizontes ainda 
serão explorados e potencia-
lizados com as tecnologias 
de analytics, inteligência 
artificial e outras. 

Mesmo no meio deste 
cenário ainda exploratório, 
existem empresas não se 
atentando para este movi-
mento e permitindo que a 
inteligência de seu negócio, 
bem como o seu petróleo do 
futuro – os dados – sejam 
entregues a outras corpo-
rações. Ter uma estratégia 
para a guarda, uso e com-
partilhamento deste grande 
ativo das organizações deve 
fazer parte das discussões, 
diretrizes e ações de gestão 
e governança. 

Muitas vezes existe uma 
preocupação bem clara com 
a segurança dos dados e dos 
resultados, o que é funda-
mental para a segurança do 
cliente, mas pouco se fala 
em segurança da inteligência 
dos negócios, ou até mesmo 
de um futuro diferencial nas 
organizações, o que faz com 
que a segurança dos negócios 
se torne vulnerável na era 
digital em que vivemos. 

Por isso, precisamos pen-
sar em como lidar com 
todas essas transformações 
e como elas irão impactar o 
dia a dia das empresas, dos 
negócios e, principalmente, 
das pessoas.
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D - Qualificação Profissional 
A MP Automação, empresa localizada em São Bernardo do Campo, 
está com inscrições abertas para a 1ª edição do MP Workshop, di-
recionado aos profissionais da indústria e engenharia que queiram 
atualizar seus conceitos, debater tecnicamente temas importantes da 
área, trocar experiências e fazer networking. O evento acontece no 
próximo dia 5, às 14h, no Clube ABC Gourmet, 2º piso do Shopping 
ABC, em Santo André. Até o final do ano, serão realizados outros 
cinco eventos técnicos voltados aos profissionais da área industrial. 
As inscrições são gratuitas, limitadas e estão disponíveis em   (mpau-
tomacao.com/workshop).

E - Cursos de Graduação
Se aquela história de que o ano só começa depois do Carnaval for 
verdade, os brasileiros vão gostar da nova campanha do Centro 
Universitário Internacional Uninter, de Curitiba. Até o próximo dia 
3 (terça-feira), a instituição vai oferecer descontos de até 50% nas 
mensalidades de cursos e ainda isenção de matrícula. Oportunidade 
para quem sonha em começar um curso superior com as vantagens 
da educação a distância. Além da promoção, todos os matriculados 
nesse período ganharão um curso de inglês. Mais informações sobre 
a campanha no site (www.uninter.com).

F - Capital Odontológica
A cidade de Ribeirão Preto detém 220 mil profissionais cadastrados 
e cursos renomados de Odontologia, entre eles a Faculdade da USP 
e Universidade de Ribeirão Preto, além dos campos de ensino de 
Barretos e Franca. Conhecida como a Capital do Café, do Chopp e 
do Agronegócio, a cidade já se posiciona, em 2020, como a Capital da 
Indústria Odontológica do país com mais de 100 empresas no setor, 
que juntas exportam para mais de 150 países e faturam em torno 
de 300 milhões de reais ao ano. Após fusão, Dabi Atlante e Gnatus 
anunciam nova marca, a Alliage que assume liderança no setor de 
equipamentos odontológicos.

A - Centro do Coronavírus
O governo decidiu criar um centro de contingência do Estado para 
monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus 
em São Paulo. A decisão ocorreu após a confirmação do primeiro caso 
do país, na capital paulista. Para presidir o centro, foi convidado o in-
fectologista David Uip. O centro também contará com profissionais do 
Instituto Butantan, médicos especialistas das redes pública e privada. 
O primeiro caso de COVID-19 foi diagnosticado na terça-feira (25), em 
um paciente do Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, também 
há 11 casos suspeitos em SP. 

B - Artes Manuais
Entre os próximos dias 4 e 7, no Centro de Eventos Pro Magno, 
acontecem as feiras Brazil Patchwork Show e Brazil Scrapbooking 
Show. Ponto de encontro de criadores de artes manuais de todo o 
Brasil, reúne cerca de 100 expositores com as maiores novidades 
e tendências dos mercados de patchwork e scrapbooking, além de 
mais de 100 cursos ao público, desde iniciantes a aprofundamento 
de técnicas, além de sete exposições e inúmeras demonstrações. 
Os cursos recebem desde entusiastas a artesãos profissionais e 
abrangem diversas técnicas como paper dress, pedraria bordada, 
bordado em sapatos, apliquês, patchwork, scrapbooking, crochê e 
bordado. Mais informações em (https://www.wrsaopaulo.com.br/).

C - Amantes de Automóveis
Amanhã (29), das 19h às 23h, no Itaquá Garden Shopping, em 
Itaquaquecetuba, acontece o “Garden Low & Custom”, que reúne 
centenas de veículos automotores de diversos tipos para expo-
sição. O estacionamento do mall vai receber de 150 a 300 carros 
antigos, modificados, rebaixados e turbinados. Haverá estandes de 
empresas patrocinadoras do evento e a realização de sorteios. A 
ideia é reunir projetos diferenciados da região Leste e Alto Tietê 
nos estilos ‘Antigos, Preparados e Rebaixados'. Clubes interessados 
em exibir carros, podem contatar com: (https://www.facebook.com/
lowcustomeventos). Mais informações: (www.itaquagardenshop-
ping.com.br).

G - Profissões do Futuro
A Tata Consultancy Services (TCS), líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, anuncia a abertura de 150 vagas para suas ope-
rações em São Paulo, Londrina e Rio de Janeiro. Nos primeiros 50 dias 
do ano, a empresa já contratou 75 colaboradores e espera aumentar seu 
quadro de funcionários em 33% em relação a 2019, o que corresponde à 
abertura de 1000 novas posições até o fim de 2020. Entre as áreas mais 
buscadas estão profissões em alta no setor de TI, as chamadas profis-
sões do futuro, como a de Analista de Business Intelligence, Cientista 
de Dados e Desenvolvedores de aplicativos para celulares. Interessados 
devem inscrever seus currículos no link: (https://ibegin.tcs.com/iBegin/).

H - Feirão da Serasa  
Como dizem por aí, o ano só começa de verdade no Brasil quando o 
carnaval acaba. Então nada melhor do que começar de fato 2020 com 
o nome limpo, correto? Até o dia 31 de março, os consumidores com 
dívidas atrasadas e/ou negativadas terão a oportunidade de renegociar 
seus débitos pelo computador, tablet ou celular pelo aplicativo do 
Serasa Consumidor com condições especiais: é o Feirão Limpa Nome 
(www.feiraolimpanome.com.br). Na versão online anterior, realizada 
em novembro de 2019, mais de 4 milhões de acordos foram fechados, 
resultando em mais de 5 bilhões de reais em descontos concedidos.           

I - Precaução a Bordo
Com a ampliação do alerta global declarado pela OMS, a Costa Cruzeiros 
decidiu fortalecer ainda mais as medidas de precaução em sua frota a fim 
de garantir a máxima segurança para hóspedes e tripulação. Os hóspedes, 
visitantes e membros da tripulação de qualquer nacionalidade que tenham 
viajado de ou para a China continental, Hong Kong e Macau nos 14 dias que 
antecedem o embarque não estão autorizados a embarcar nos navios da Costa 
Cruzeiros. O mesmo procedimento se aplica a qualquer pessoa que tenha 
tido contato com casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, e para os 
quais tenham sido feitas declarações às autoridades sanitárias competentes. 

J - Aceleração Digital
A Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos e soluções, 
fechou parceria com o LIT, premiada plataforma digital da Saint Paul 
Escola de Negócios, eleita por cinco vezes uma das melhores escolas 
de negócios do mundo, para dinamizar o processo de desenvolvimento 
de seus mais de 1900 colaboradores, neste momento de aceleração di-
gital. Nos primeiros 20 dias da parceria, 100 assinaturas já haviam sido 
realizadas de forma independente. O LIT oferece mais de 100 cursos em 
diversas áreas, 25 mil horas de conteúdo da Saint Paul, 1.500 exercícios 
e casos com resoluções passo a passo, trilhas para 10 programas de 
MBAs, 7 mil livros digitais disponíveis e 1 milhão de micro momentos 
na plataforma. Saiba mais em: (www.simpress.com.br).

Foi a maior cifra para 
o mês de dezembro 
desde o começo da 

série histórica, em 2008. No 
fechamento do ano de 2019, 
a elevação ficou em 6,1%, o 
que representa um montante 
de R$ 43,3 bilhões a mais do 
que o obtido durante o ano 
anterior.

De acordo com a Feco-
mercioSP, os dados de 2019 
confirmaram as estimativas 
de boas vendas no Natal. 
Houve um faturamento real 
mensal 14% acima da média 
dos 11 meses anteriores 
a dezembro. Isso porque 
a confiança dos consumi-
dores e dos empresários 
aumentou, em razão de 
mercado de trabalho mais 
aquecido, juros reduzidos 

Os dados de 2019 confirmaram as estimativas 
de boas vendas no Natal.
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O nível de emprego na 
construção civil brasileira 
registrou variação positiva 
de 3,53% em 2019. No pe-
ríodo foram abertos 80.270 
postos.

Em dezembro, a variação 
ficou negativa em -2,18%, 
resultando a eliminação de 
52.406 postos de trabalho. 
Na comparação da média 
de 2019 com a média do 
ano anterior, a variação foi 
positiva em 1,88%, o que 
totalizou 43.351 postos de 
trabalhos.  Ao final do ano, o 
setor empregava 2.352.747 
trabalhadores em todo o 
país. Os dados são da pes-
quisa mensal do Sinduscon 
SP realizada em parceria 
com a FGV, com base em 
informações do Caged.

De acordo com o presi-
dente do Sinduscon São 
Paulo, Odair Senra, “a 
queda do emprego no setor 
em dezembro era espera-
da, por ser um episódio 
sazonal, que se repete a 
cada ano neste período. A 
boa notícia é que em 2019 
o volume de contratações 
na construção aumentou, 
tanto no acumulado do 
ano, como na comparação 
da média do emprego em 

O emprego na construção paulista em 2019 registrou variação 
de +3,46%, resultando em 21.581 novos postos de trabalho.
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Inflação pelo IPC-S 
recua em todas as 
sete capitais

O Índice de Preços ao 
Consumidor Semanal (IPC-
-S) de 22 de fevereiro de 
2020 variou 0,17%, ficando 
0,19 ponto percentual (p.p) 
abaixo da taxa registrada na 
última divulgação, que foi de 
0,36% no último dia 15. Todas 
as sete capitais pesquisadas 
registraram queda em suas 
taxas de variação. O indicador 
calculado pelo IBRE/FGV foi 
divulgado ontem (27).

As capitais pesquisadas são 
Rio de Janeiro, São Paulo, Sal-
vador, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Recife e Brasília.

Segundo o indicador, nesta 
apuração, sete das oito classes 
de despesa componentes do 
índice registraram decrésci-
mo em suas taxas de variação. 
A maior contribuição partiu do 
grupo educação, leitura e re-
creação (1,63% para 0,69%).

Também registraram que-
da em suas taxas de varia-
ção os grupos: transportes 
(0,32% para 0,07%), habita-
ção (0,02% para 0,15%), des-
pesas diversas (0,30% para 
0,16%), alimentação (0,39% 
para 0,30%), saúde e cuidados 
pessoais (0,37% para 0,33%) 
e comunicação (0,08% para 
0,02%). No entanto, o grupo 
vestuário (0,17% para 0,22%) 
apresentou avanço em sua 
taxa de variação (ABr).

Varejo paulista registrou 
alta de 6,1% em 2019

As vendas do comércio varejista no Estado de São Paulo atingiram R$ 77,2 bilhões em dezembro, alta 
de 6% em relação ao mesmo período do ano passado – R$ 4,3 bilhões a mais do que em 2018

va, ainda em tramitação, o 
empresariado deve evitar 
aumento de custo fixo 
mensal, endividamento 
e exposições exagera-
das. Para quem trabalha 
com produtos e matérias-
-primas importadas,  é 
recomendável se atentar 
aos fatores internacionais 
que influenciam o fluxo 
cambial.

Todas as nove atividades 
pesquisadas do varejo ob-
tiveram alta em dezembro, 
com destaque para eletrodo-
mésticos, eletrônicos e lojas 
de departamento (19,3%) 
e outras atividades (7,5%). 
Juntos, contribuíram para 
o resultado geral com 3 
pontos porcentuais (AI/
Fecomercio-SP).

e inflação controlada. E a 
expectativa da Instituição é 
que o cenário otimista per-
maneça ao longo de 2020 e 
que a oferta de crédito seja 
ampliada, sem impactar os 

índices de inadimplência.
A projeção é que o fatu-

ramento aumente em 5% 
neste ano. No entanto, com 
algumas reformas, como a 
Tributária e Administrati-

Emprego na construção brasileira 
cresceu 3,53% em 2019

2019 com a de 2018 – o que 
comprova o aquecimento 
consistente da atividade e 
o fim do ciclo de queda do 
PIB do setor”.  

O emprego na construção 
paulista em 2019 registrou 
variação de +3,46%, re-
sultando em 21.581 novos 
postos de trabalho. Ao final 
daquele mês, a construção 
paulista empregava 646.027 
trabalhadores. Em dezem-
bro, na comparação com o 
mês anterior, a variação foi 
negativa em -1,30%, o que 

resultou em -8.485 postos 
de trabalho no período. 
Desconsiderando efeitos 
sazonais, teria havido um 
crescimento de 0,57% 
(+3.756 empregados) no 
período. 

A capital paulista, que 
respondeu por 42,73% do 
total de empregos no setor 
no estado, registou em 
2019, a variação foi positiva 
em 2,86% (7.672 vagas) A 
cidade empregava 276.058 
trabalhadores da constru-
ção (AI/SindusconSP).

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta-Categoria "B" 

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
FATO RELEVANTE

You Inc Incorporadora e Participações S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e no artigo 28, da Instrução da Comissão de Valores Mobi-
liários nº 308, de 14/05/1999, conforme alterada ("Instrução CVM 308"), vem a público comunicar aos seus acionistas 
e ao mercado em geral a substituição de Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloitte") por BDO 
RCS Auditores Independentes para prestação de serviços de auditoria externa a partir do formulário de informações 
trimestrais ("ITR") relativo ao trimestre findo em 30/09/2019. Tal substituição se deu primariamente em antecipação 
ao término do prazo de rodízio previsto no artigo 31da Instrução CVM 308, que se encerrou em 31/12/2019, e tendo 
em vista que a Companhia está se preparando para uma potencial oferta pública de distribuição de ações ordinárias 
de sua emissão ("IPO") e deseja se assegurar que não haverá atrasos na divulgação do primeiro formulário ITR 
após a realização do IPO por conta da mudança de auditoria externa que está obrigada a realizar, não tendo sido 
causada por qualquer insatisfação dos serviços em relação à empresa de auditoria que ora é substituída. Adicional-
mente, a Companhia comunica que obteve anuência de Deloitte com relação à justificativa para a referida mudança, 
nos termos do artigo 28 da Instrução CVM 308, e agradece Deloitte pelos serviços prestados nos últimos anos. 

São Paulo, 27/02/2020. Franco Gerodetti Neto - Diretor de Relações com Investidores
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