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D - Vendas de Softwares
Líder em tecnologia no setor financeiro, a Sinqia (http://sinqia.com.
br/)  registrou dados positivos sobre vendas de softwares nos primeiros 
seis meses de 2020. Fornecedora de oito dos 10 principais bancos do 
País, a companhia auxilia o processo de digitalização das instituições 
financeiras, que precisam acelerar o oferecimento de serviços digitais 
com o crescimento da utilização desses canais por conta da pandemia 
do novo Coronavírus. Dados da última Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária mostraram que a indústria segue como a maior investidora do 
setor privado em tecnologia, no Brasil (14% de US$ 38,1 bilhões) e no 
mundo (14% de US$ 2,8 trilhões).

E - Comodidade e Fidelização 
A Volkswagen do Brasil amplia a parceria com o Sem Parar, líder no 
mercado de pagamento automático no Brasil. Agora todos os clientes 
que adquirirem os modelos Nivus, Polo, Virtus, Jetta, T-Cross, Tiguan e 
Amarok zero km terão os três primeiros meses de isenção de mensalidade 
do adesivo (tag). Os veículos produzidos no Brasil já saem de fábrica 
com o Sem Parar instalado. Da fábrica Anchieta, em São Bernardo do 
Campo, saem o Nivus, com parceria já anunciada em seu lançamento, 
Polo e Virtus, e da unidade de São José dos Pinhais, o T-Cross. Além 
deles, os modelos importados Jetta, Tiguan e Amarok também chegam 
nas concessionárias VW com o adesivo instalado. A parceria entre as 
marcas é de longo prazo, inicialmente tem validade até 2023. 

F - Vagas Abertas
A TIVIT, multinacional brasileira de tecnologia, possui 80 vagas em aberto 
para as unidades de negócios de Digital Business, que tem como foco 
a transformação digital. Posições de desenvolvedor, analista de dados 
e outras vagas relacionadas a Business Intelligence, como cientista 
de dados, entre outras estão entre as vagas disponíveis para cidades 
como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Procura profissionais com 
boa comunicação, pensamento crítico, capacidade de gerenciamento 
de trabalho, atitude positiva, perfil empreendedor e solucionador de 
problemas. Interessados podem acessar as vagas disponíveis no site 
(http://tivit.com/carreiras/). 

A - Empreenda Saúde 
A fundação everis, instituição que apoia e promove o empreendedoris-
mo por meio de atividades em diferentes esferas da sociedade, abrirá 
as inscrições para a sexta edição do Prêmio Empreenda Saúde 2020 
em um evento digital, aberto ao público, na próxima terça-feira (21), 
às 19h. As startups poderão apresentar projetos para fomento, desen-
volvimento da Inovação e empreendedorismo no âmbito da saúde no 
Brasil, baseadas no tema “A nova realidade da saúde em meio à crise”, 
no período de 21 de julho a 15 de setembro, no website da premiação 
(www.premioempreendasaude.com.br). 

B - Gestão de Compras 
A Clever Global é uma empresa de serviços tecnológicos, especializada no 
gerenciamento de fornecedores e terceiros, oferecendo o iQuotes, solução 
de gestão de compras e fornecedores que analisa e identifica as melhores 
oportunidades para a realização dos objetivos esperados, gerando uma 
redução de custo de até 40%. A gestão proporciona uma consultoria com-
pleta do processo de compras, formando uma metodologia capaz de obter 
vantagens competitivas, para potencializar e valorizar os fornecedores. É 
possível fazer avaliação dos processos de contratação, junto com a avalia-
ção de fornecedores, onde a empresa gerencia qualquer auditoria de um 
smartphone, ou tablet, na plataforma web e registrar qualquer anomalia 
detectada, além de outros recursos. Veja mais em: (http://clever-global.com).

C - Adote uma Videira 
Amantes de vinho podem adotar uma videira para garantir sua produção 
em uma iniciativa lançada pela Vinícola Legado, do Paraná. Intitulada 
‘Adote uma Videira’ esta ação visa permitir que seus participantes, além 
de receberem em casa produtos da premiada vinícola, possam ‘adotar’ 
uma videira de uvas como Cabernet Sauvignon, Viognier, Merlot, Fiano, 
Pinot Noir, Meunier, Chardonnay e Alvarinho. Os ‘adotantes’ contribuem 
com um valor mensal em um pacote standard de R$ 110, ou pacote pre-
mium de R$ 175 até novembro. Cada pacote dá direito a receber em casa 
mensalmente dois produtos da vinícola Legado (vinho ou espumante), 
uma videoaula do preparo de uma receita harmonizada com os produtos, 
além, é claro, do direito de “batizar” uma parreira da sua casta favorita 
com o seu nome. Saiba mais em (www.adoteumavideira.com.br).

G - Retomada das Atividades
Com a liberação para a reabertura das academias em mais cinco Estados, 
determinada pelas autoridades locais competentes, a rede low cost high value 
Selfit anuncia o retorno de suas atividades em dez unidades a partir da próxima 
semana. Para isso, a empresa elaborou um rigoroso protocolo a ser seguido, 
cujas medidas visam a saúde de seus alunos e colaboradores e conter o risco 
de contaminação pelo novo Coronavírus, bem como continuar contribuindo 
com a promoção da saúde da população. As unidades de Carapicuíba, São 
Paulo, Recife, Niterói, Vitória da Conquista e Campina Grande abrirão a partir 
desta quarta-feira (22). Saiba mais (www.selfitacademias.com.br). 

H - Usinas Fotovoltaicas
A Claro acaba de receber a quarta usina fotovoltaica da GreenYellow, 
empresa multinacional especializada em eficiência energética, energia 
solar, comercialização e gestão de energia. Desde dezembro, foram entre-
gues instalações em Padre Bernardo (GO), Goianésia (GO), São José do 
Belmonte (PE) e, por último, São João do Piauí (PI). Os quatro projetos 
têm, juntos, 19,26 MWp de potência instalada e devem produzir 38,76 
GWh anuais, suficientes para abastecer 17,5 mil residências. As usinas 
fazem parte do programa “A Energia da Claro”, lançado em 2017, que 
prevê o uso de fontes renováveis e ações de proteção ao meio ambiente 
em todas as suas operações e instalações no Brasil. 

I - Recordista de Lançamentos
A Tarjab, incorporadora e construtora com mais de 35 anos de trajetória, 
acaba de bater uma marca histórica em São Paulo. Segundo dados do 
ZAP Imóveis, a empresa lançou 10 empreendimentos nos últimos 10 anos 
no bairro da Saúde, com VGV aproximado de R$ 300 milhões. Somam-se 
a esses mais seis empreendimentos na Vila Mariana com VGV também 
próximo de R$ 300 milhões. Essa marca reforça a estratégia da Tarjab de 
ser a incorporadora que mais investe na região,  tornando-se a principal 
opção para os clientes que buscam imóveis de médio e alto padrão na 
Saúde e bairros adjacentes. Mais informações: (https://tarjab.com.br/).

J - Conteúdo Exclusivo
A tradicional revista Problemas Brasileiros, produzida pela Fecomer-
cioSP, acaba de lançar o site: (www.revistapb.com.br). Em sintonia com 
a tendência de digitalização do mercado editorial, a publicação chega 
ao ambiente virtual com a proposta de analisar os fatos cotidianos do 
país e seus desdobramentos socioeconômicos e culturais. Com conte-
údo exclusivo, o site traz entrevistas com o escritor Ignácio de Loyola 
Brandão e o economista Maílson da Nóbrega, além de reportagens 
sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no emprego e no cotidiano 
das cidades, entre outros temas. Destaques também para os artigos do 
economista Otaviano Canuto, ex-diretor executivo do Banco Mundial; do 
jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva; e do economista José Pastore. 

Assembleias virtuais: 
os desafios impostos 

pela pandemia 

A Covid-19 trouxe 
mais instabilidade ao 
ambiente de negócios

Acelerou tomadas de 
decisão, impulsionou 
mudanças e colocou 

à prova a habilidade das 
companhias se adaptarem 
às novas tecnologias. A 
mudança de cenário fez 
com que empresas e órgãos 
reguladores repensassem 
o modelo das Assembleias 
Gerais Ordinárias (AGOs) e 
Assembleias Gerais Extra-
ordinárias (AGEs). 

Apesar de algumas com-
panhias já contarem com 
a transmissão online de 
assembleias, as decisões 
tomadas durante as AGOs e 
AGEs ficavam restritas aos 
participantes fisicamente 
presentes. Com o avanço 
da pandemia, o governo 
federal outorgou a Medi-
da Provisória 931, que, 
juntamente com regras e 
instruções complementa-
res, permitiu a realização 
das assembleias de forma 
integralmente virtual. 

Em situações normais, 
as assembleias virtuais já 
impõem desafios. Agora, 
assegurar aos acionistas 
condições de participação 
a distância, às que teriam 
caso participassem presen-
cialmente é mais um deles. 

Outro desafio está nos ad-
ministradores garantirem 
evidências e documentação 
que comprovem que os 
direitos de todos os acio-
nistas foram respeitados. 
Analisando a legislação, 
os seguintes requisitos 
mínimos devem ser consi-
derados para a validade das 
assembleias virtuais: 
	 •	Certificação	 da	 identi-

dade do acionista 
	 •	Possibilidade	de	mani-

festação aos participan-
tes e de comunicação 
entre si 

	 •	Garantia	 de	 visualiza-
ção, circulação e apre-
sentação de documen-
tos 

	 •	Autenticidade	 e	 segu-
rança das comunica-
ções, manifestações e 
votos 

	 •	Registro	 da	 presença	
dos acionistas 

	 •	Sistema	de	votação	efi-

ciente e documentado 
	 •	Gravação	 integral	 da	

reunião 
	 •	Estrutura	 adequada	

e suporte técnico em 
tempo real a todos os 
participantes 

A neutralidade tecnoló-
gica assumida por parte 
do regulador trouxe certa 
liberdade às empresas, mas 
isso também traz responsa-
bilidades e riscos. A docu-
mentação é imprescindível 
para a companhia provar 
que o sistema utilizado foi 
efetivo e confiável. 

Além disso, há questões 
relevantes de segurança 
cibernética e identidade, 
pois é mandatório assegurar 
que os participantes e vo-
tantes sejam realmente os 
de direito e que os sistemas 
sejam protegidos contra 
fraudes, ataques e ameaças 
de manipulação de dados, 
votações ou gravações. 

A melhor forma de pro-
teção está em medidas 
de prevenção, detecção e 
endereçamento dos riscos 
cibernéticos pois é respon-
sabilidade das companhias 
garantir que as comunica-
ções estabelecidas sejam 
autênticas, sólidas e con-
fiáveis. 

Levantamento do ACI 
Institute, da KPMG, mos-
tra que, até o momento, 
a maioria das companhias 
abertas brasileiras não 
realizará AGOs de forma 
exclusivamente virtual, 
mas sim no formato híbrido, 
que permite a participação 
virtual ou presencial. 

Independentemente do 
modelo escolhido, é im-
portante que haja transpa-
rência na divulgação das 
informações, facilidade de 
acesso à assembleia e res-
ponsabilidade na prestação 
de contas. As companhias 
que utilizarem este momen-
to para melhorar a comuni-
cação com seus acionistas, 
fazendo esse processo de 
forma ágil e segura, certa-
mente serão reconhecidas 
e darão um passo adicional 
no seu fortalecimento após 
a crise. 

(*) - É CEO do ACI Institute Brasil e 
sócio-líder de Consultoria em Riscos 
e Governança Corporativa da KPMG 

no Brasil e na América do Sul. 

Sidney Ito (*)

A expansão foi verifica-
da em todos os seto-
res analisados, com 

destaque para o segmento de 
Moveis, Eletrodomésticos, 
Eletrônicos e Informática, 
que teve a maior alta na re-
lação mensal (29,2%).

Ainda na avaliação por 
segmentos, o segundo 
lugar ficou com Tecidos, 
Vestuário, Calçados e Aces-
sórios (24,5%) e o terceiro 
com Material de Constru-
ção (23,9%). Na sequên-
cia, estão: Combustíveis 
e Lubrificantes (21,6%); 
Veículos, Motos e Peças 
(15,3%) e Supermercados, 
Hipermercados, Alimentos 
e Bebidas (3,1%). 

Já é possível verificar uma recuperação da economia, 
ainda que gradual.
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste dos contratos de aluguel em 
todo o país, registrou inflação de 2,02% na segunda 
prévia de julho, taxa superior ao 1,48% da segun-
da prévia de junho. Com o resultado, divulgado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M 
acumula taxa de inflação de 9,05% em 12 meses.

A alta da taxa na segunda prévia de julho foi 
puxada pelos três subíndices que compõem o 

IGP-M. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, subiu de 2,20% na prévia 
de junho para 2,72% na prévia de julho.

O Índice Nacional de Custo da Construção pas-
sou de 0,25% para 0,64% no período. Já o Índice 
de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, 
passou de uma deflação (queda de preços) de 
0,14% na prévia de junho para uma inflação de 
0,49% na prévia de julho (ABr).

A Petrobras passou a poder 
movimentar gasolina de avia-
ção (GAV) nas instalações da 
Ageo Leste Terminais e Arma-
zéns Gerais S.A, em Santos, 
São Paulo. A autorização da 
ANP foi publicada na edição 
de sexta-feira (17) do Diário 
Oficial da União (DOU). A mo-
vimentação, em caráter ex-
cepcional deste combustível, 
usado preferencialmente em 
aeronaves de pequeno porte, 
pode ser feita no período de 
16 de julho a 31 de dezembro 
pela Petrobras. 

“A autorização represen-
ta mais uma opção para 
armazenamento de GAV na 
região, que concentra gran-
de número de terminais, 
contribuindo para a garantia 
do abastecimento do mer-
cado brasileiro”, informou a 
ANP em nota. Já a Ageo foi 
autorizada a armazenar GAV 
e, após o cumprimento de 
condicionantes previstas nos 
regulamentos da ANP, efetuar 
a sua expedição.

Na autorização, assinada 
pelo diretor-geral interino 

Este combustível é usado preferencialmente 
em aeronaves de pequeno porte.
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Guedes vai 
entregar 
primeira parte 
da reforma 
tributária na 
terça

A primeira parte da pro-
posta de reforma tributária 
do governo será enviada ao 
Congresso nesta terça-feira 
(21), disse o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A 
primeira parte da proposta 
do governo sobre a reforma 
tratará apenas da unificação 
de impostos federais e esta-
duais num futuro Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) 
dual. O texto do governo 
será unificado às propostas 
da Câmara e do Senado que 
tramitam na comissão mista 
desde o início do ano.

O IVA dual prevê a uni-
ficação de diversos tribu-
tos em dois impostos: um 
federal e outro regional. 
Em tese, tributos como o 
IPI e o IOF poderiam ser 
unificados, mas o ministro 
apenas explicou que, no 
nível federal, o IVA fundirá 
o PIS e a Cofins. “Temos 
que começar pelo que nos 
une. Vamos começar com 
o IVA dual. Vamos acabar 
com o PIS e a Cofins. Isso 
já está na Casa Civil”, disse 
o ministro. Ele não explicou 
o que será feito do ICMS, 
arrecadado pelos estados, 
e do ISS, arrecadado pelos 
municípios (ABr).

Atividade do comércio ganha 
força e registra a segunda alta
O Indicador da Serasa Experian que mede a atividade do comércio teve alta de 16,5% em junho, na comparação 
com maio, e registrou o segundo crescimento mensal consecutivo, feito os devidos ajustes sazonais

pode ser explicado pela 
procura maior de aparelhos 
eletrônicos, como celular 
por exemplo, considerando 
que as pessoas estão mais em 
casa e, com isso, priorizando 
mais seus relacionamentos 
sociais por meio da tecno-
logia”, diz Rabi.

Outro segmento que con-
seguiu uma boa recuperação 
foi o de Veículos, Motos e Pe-
ças, que cresceu 15,3% em 
junho. “Trata-se de um setor 
importante na economia 
por interligar várias cadeias 
produtivas e estar entre os 
setores com potencial para 
geração de empregos”, fina-
liza o economista (AI/Serasa 
Experian).

Para o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi, já é 
possível verificar uma recu-
peração da economia, ainda 

que gradual. “O destaque 
para o segmento de Móveis, 
Eletrodomésticos, Eletrôni-
cos e Informática também 

ANP autoriza Petrobras a 
movimentar gasolina de aviação

da ANP, José Gutman, a 
agência reguladora aponta 
as condições que devem ser 
seguidas para a expedição do 
produto, como o envio de re-
latório fotográfico contendo 
evidências da adequação das 
instalações ao armazenamen-
to de GAV. A Petrobras fica 
obrigada a realizar análise do 
produto após a drenagem dos 
tanques e emitir certificado 
da qualidade comprovando 
o atendimento integral a es-
pecificações do combustível.

Na segunda-feira (13), a 
ANP recomendou aos distri-
buidores que comercializam 
gasolina de aviação, que em 
substituição ao Registro de 
Análise estabelecido nos ter-
mos da Resolução ANP nº 5, 
de 2009, passassem a emitir 
Boletim de Conformidade 
em todas as quantidades do 
produto. A orientação ocor-
reu após a investigação sobre 
possível contaminação da 
GAV distribuída no território 
nacional (ABr).

IGP-M acumula taxa de inflação de 9,05% em 12 meses


