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fechaduras e outros acessórios, elevou em 2.100% o faturamento das 
franquias desde o início da pandemia do Coronavírus. A empresa é uma 
das maiores fabricantes de portas do Brasil e começou a franquear em 
2018. Para se tornar um franqueado, o investimento inicial é de R$ 60 
mil em uma loja que funciona como um showroom de demonstração de 
produtos. Atualmente, a rede possui 33 lojas operando no sistema de 
franquias, localizadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. O foco central da 
marca é ampliar a atuação para todo o Brasil. Nos próximos cinco anos, 
a intenção é abrir 200 franquias e alcançar um faturamento de R$ 120 
milhões. Saiva mais: (www.pormadeonline.com.br).

E - Cirurgia Robótica
Será lançado em breve no Brasil, um robô cirúrgico de última geração, 
batizado Versius®. Desenvolvido pela CMR Surgical, empresa global de 
dispositivos médicos fundada em 2014 em Cambridge (Reino Unido). 
O sistema é compacto e modular, podendo ser movido para diferentes 
salas dentro dos centros cirúrgicos. A tecnologia tem sido utilizada com 
sucesso em centenas de cirurgias para especialidades como colorretais, 
gastrointestinais, ginecológicas, hérnias, urológicas, além de cirurgia 
geral. O Versius® já é utilizado por importantes instituições de saúde 
no mundo, como hospitais do NHS (National Health Service), no Reino 
Unido; a Clinique du Parc e o Argenteuil Hospital, na França; o Galaxy 
Care Hospital e o HCG Curie Manavata Cancer Centrem, ambos na 
Índia, entre outros hospitais em processo de implementação. Outras 
informações: (https://cmrsurgical.com/).

F - Direito Administrativo 
Entre os próximos dias 14 e 18, os temas mais atuais envolvendo a 
Administração Pública serão discutidos no XXI Congresso Paranaense 
de Direito Administrativo -“O Admirável Mundo Novo da Administração 
Pública: desafios para o Século XXI”. As abordagens do evento, promovido 
pelo Instituto Paranaense de Direito Administrativo  têm o propósito de 
contribuir com o poder público na tarefa de aperfeiçoar as instituições 
administrativas e da ordem jurídica. Em debate, a governança, com-
pliance, probidade e controle, considerados imperativos à construção 
de um admirável mundo novo na Administração Pública. É  direcionado 
aos profissionais ligados à Administração Pública federal, estadual e 
municipal, advogados, promotores, procuradores, servidores públicos, 
assessores jurídicos, professores, juízes e operadores do Direito de modo 
geral. Inscrições e  mais informações (https://congresso.ipda.net.br/). 

G -Setor Infantil
A Plataforma é um novo canal de comunicação com foco em negociação 
e divulgação das marcas, produtos, lançamentos e que servirá de apoio 

A - Alimentação com Música
A demanda por um robô brasileiro que alimenta suínos enquanto toca 
música clássica disparou, em um momento em que os criadores buscam 
cortar custos em meio à pandemia. A Roboagro, empresa de Caxias do 
Sul que vende a engenhoca, disse em um comunicado enviado à Reuters 
que os pedidos aumentaram em média 400%, para 60 unidades por mês. 
A máquina que alimenta os animais, acomodados em baias, garante que 
eles recebem a quantidade exata de ração em cada refeição. Enquanto 
avança entre os compartimentos, o robô toca música clássica, o que a 
empresa afirma aliviar o estresse dos porcos em fase de engorda. A ra-
ção corresponde por até 75% dos custos de produção de suínos, e cada 
centavo conta em meio a uma forte alta nos preços dos grãos, devido à 
demanda aquecida. Saiba mais: (www.roboagro.com.br).

B - Crédito Rural  
O mercado do Crédito Rural teve um aumento de 21% nos primeiros quatro 
meses do plano safra 2020/2021, em comparação ao mesmo período do 
plano safra anterior, de acordo com o balanço realizado pelo Ministério 
da Agricultura. Esse crescimento demonstra que os produtores rurais, 
as cooperativas e as agroindústrias tem aproveitado o Crédito Rural 
para investir no desenvolvimento de suas atividades. O valor total das 
contratações desse modelo de financiamento chegou à R$ 21,63 bilhões. 
Com 7 anos de mercado e com mais de 300 contratos comercializados 
em 2020, a Sonhagro, rede de franquias especializada em Consultoria de 
Crédito Rural, oferece esse serviço, onde agiliza a documentação e entra 
em contato com os bancos para realizar o financiamento mais rápido e 
mais prático para o cliente. Saiba mais em: (https://www.sonhagro.com/).

C - Estágio Técnico
A  Otis Brasil abriu 51 vagas de estágio técnico para seu Programa Rota 
Escola, como parte de seu compromisso em ter uma força de trabalho 
treinada, enquanto apoia a aprendizagem permanente e o desenvol-
vimento profissional de qualidade. Otis é a empresa líder mundial em 
fabricação, instalação e serviços de elevadores e escadas rolantes. Estão 
disponíveis oportunidades para estudantes com mais de 18 anos, dos 
cursos técnicos de elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, 
mecatrônica, automação e mecânica. A Otis assinou recentemente o 
“Paradigm for Parity” e assumiu o compromisso de alcançar a paridade 
de gênero e ter 50% de mulheres executivas em todo o mundo até 2030. 
Os candidatos podem se inscrever para participar do processo seletivo 
até o próximo dia 18, pelo site (https://portal.ciee.org.br/empresas/OTIS).

D -  Franquia de Portas
A Pormade, pioneira no setor de franchising na fabricação e venda de 
kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papéis de parede, 

para o planejamento e realização da próxima edição das feiras FIT 0/16 
e Pueri Expo em 2021, que acontecerão de 22 a 25 de abril, no Expo 
Center Norte. As feiras  são reconhecidas como o principal ponto de 
encontro de negócios, networking e aftermarketing do setor infantil, 
apresentam ao mercado a f+p BIZ, uma ferramenta exclusiva de conexão 
entre os fabricantes, lojistas e profissionais do mercado de moda infantil 
e puericultura. No que diz respeito à segurança, serão aplicados todos 
os protocolos referentes ao distanciamento e higienização já utilizados 
em outros eventos ao redor do mundo. Credenciamento para lojistas 
a partir de janeiro em: (www.fit016.com.br) ou (www.pueriexpo.com.
br), valido para as duas feiras. 

H - Sweet and Spicy 
A Bloomin’ Brands, empresa detentora das marcas Outback Steakhouse 
e Abbraccio, acaba de lançar no Brasil mais uma rede de restaurantes: 
Aussie Grill. A nova marca chega em um formato 100% virtual, alinhada aos 
novos hábitos de consumo e em um momento que o sistema de delivery 
ganhou ainda mais relevância. A Rede aposta na cidade de São Paulo 
para lançar a sua operação. A marca, criada nos EUA, desembarcou na 
cidade em uma fase inicial de teste, disponível em um primeiro momento 
apenas para consumidores que residem no Morumbi, Tatuapé, Center 
Norte, Moema e Itaquera. Os pedidos para moradores próximos dessas 
regiões podem ser realizados por meio do iFood, plataforma oficial da 
marca Aussie Grill. 

I - Filme de Natal
O momento de reunir a família em torno da mesa para celebrar o Natal 
terá um significado especial para todos nesse ano. E aproveitando a 
emoção que mobiliza as festas de final de ano, a Aurora traz mais uma 
vez em sua campanha de Boas Festas uma história real para emocionar 
e tocar o coração de todos. Com o tema “Das nossas mais de 100 mil 
famílias para o seu Natal”, a campanha comunica a linha Boas Festas 
Aurora. O filme de TV é a peça central da campanha, com a homenagem 
ao seu garoto-propaganda, Gustavo Kuerten (Guga). O filme mostra o 
lado solidário do atleta – que, além de ter se tornado um grande ídolo 
do esporte brasileiro, é um agente de mudança na vida de milhares 
de famílias através da atuação social do IGK, Instituto Guga Kuerten. 
Veja em: (https://www.auroraalimentos.com.br/img/campanha/aurora-
natal-70.mp4).

J - Adeus Petróleo
O governo dinamarquês - maior produtor de petróleo da União 
Europeia - acaba de anunciar que proibirá toda a produção de pe-
tróleo progressivamente até 2050. A partir de agora não serão mais 
emitidas novas licenças de exploração e produção nas águas offshore 
dinamarquesas no Mar do Norte. Com a decisão, a Dinamarca se 
torna o primeiro grande produtor de petróleo a colocar uma data 
final nas atividades de exploração e produção. Paralelamente ao 
anúncio, o país cancelou sua oitava rodada de licenciamento offshore 
após fraco interesse do mercado e a desistência da francesa Total. 
Analistas veem o anúncio como mais um prego no caixão para o 
petróleo do Mar do Norte. A bacia é uma das regiões produtoras de 
petróleo mais antigas do mundo, mas a produção está em declínio 
sustentado há anos.

A balança da gestão de 
risco no modelo ágil

Todos os negócios 
precisam considerar 
dois conceitos 
essenciais no dia a 
dia para garantir 
seu desenvolvimento 
sustentável

Processos e controles 
são ferramentas que 
andam juntas, princi-

palmente quando o assunto 
é Gestão, Risco e Confor-
midade (GRC). A sigla está 
relacionada à integração dos 
procedimentos internos da 
organização, a fim de garantir 
que a estratégia de negócio 
aconteça de forma unificada 
e transparente, com a devida 
avaliação de riscos e alinha-
mento de conformidade com 
as políticas corporativas, leis 
e regulamentações. 

Ou seja, GRC indica o 
caminho que todos devem 
seguir e sinaliza o percurso 
para que todos estejam na 
mesma direção, buscando 
atingir os objetivos estraté-
gicos da companhia. Dentro 
do escopo GRC, o risco ope-
racional é aquele que envolve 
os processos, e os controles, 
na maioria das vezes, são 
implementados sobre esses 
procedimentos. Ainda que 
a empresa não tenha os 
processos mapeados, eles 
estão presentes, intrínsecos 
ao trabalho diário. 

Já os controles são institu-
ídos de acordo com o apetite 
ao risco da organização. Esse 
cenário traz uma importante 
reflexão sobre o equilíbrio 
entre desempenho e riscos. 
Atualmente, o mercado se 
encontra na quarta geração 
GRC. Isso significa que a 
gestão de Riscos e Confor-
midade de uma companhia 
deve olhar não apenas para 
os riscos, mas também para 
o impacto no desempenho 
operacional. 

A empresa não pode esta-
belecer controles somente 
pelo grau de apetite ao 
risco. Ela precisa levar em 
consideração a perspectiva 
da performance de negó-
cios. Na prática, a lógica é 
bastante simples. Se houver 
baixa tolerância ao risco, se-

rão estabelecidos controles 
para mitigá-los, o que pode 
prejudicar o desempenho do 
processo, pela grande quan-
tidade ou complexidade dos 
controles impostos. 

Se não existir controle 
algum, o processo poderá 
ser mais ágil e performático, 
porém estará exposto a um 
risco operacional maior. Nos 
negócios alguns riscos não 
são aceitáveis, por conta do 
elevado impacto e das perdas 
que podem trazer. Em um 
momento no qual a maioria 
das organizações tem busca-
do se tornar ágil, há muitas 
dúvidas se esse conceito 
conflita com características 
GRC. 

A verdade é que é possível 
sim ser ágil mesmo em um 
universo de riscos e controles 
internos. Para isso é preciso 
se manter fiel à balança, 
equilibrando a performance 
dos negócios com as neces-
sidades de conformidade aos 
controles internos, compre-
endendo que os processos 
não são burocracias; são 
apoios que ajudam a desen-
volver o trabalho de forma 
mais fluída e integrada. 

Pela parte da gestão é ne-
cessário dosar a adoção de 
controles para não diminuir a 
agilidade e a flexibilidade de 
atuação das equipes. Trata-
se de adotar um modelo mi-
nimizado de gestão de riscos, 
no qual os controles sejam 
utilizados apenas quando 
forem essenciais, garantin-
do que tenham o escopo 
adequado para responder 
à conformidade necessária.

É preciso que a gestão 
operacional da organização 
compreenda que a prática 
ágil e colaborativa não confli-
ta com a adoção de processos 
claros e nem com o respeito 
aos controles. Processos e 
controles que não agreguem 
valor ao negócio, prejudican-
do o desempenho das equi-
pes, devem ser substituídos. 

Um modelo de organização 
ágil não é sinônimo de caos, 
mas sim de simplicidade e 
adequação no uso de pro-
cessos e controles.

(*) - É Territory Services Manager na 
Red Hat Brasil. 

Nilson Yoshihara (*)

Quem mora de aluguel certamente anda preocupado com 
o risco de ver o valor dessa conta aumentar muito acima do 
esperado. O Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste anual dos contratos de aluguel em todo o país, tem 
passado por forte alta em 2020. Nos últimos 12 meses, atingiu 
24,52% de inflação acumulada, índice seis vezes maior do que 
o acumulado em novembro de 2019, de acordo com a última 
atualização da FGV, que calcula o indicador mensalmente. 

Diante desse cenário, e com o mercado imobiliário forte-
mente abalado pela crise econômica causada pela pandemia 
do novo Coronavírus, especialistas recomendam que as partes 
busquem uma solução negociada na hora de calcular o reajus-
te. “Na maioria dos casos, tem havido uma negociação entre 
proprietários e inquilinos em que se tem chegado à adoção 
de índices de reajuste que estejam mais próximos da inflação 
oficial medida pelo governo”, diz Marcelo Borges, diretor de 
Condomínio e Locação da Abadi, que representa empresas de 
administração de condomínio e imóveis.

O termômetro oficial da inflação no Brasil é medido pelo 
IPCA, calculado pelo IBGE, que acumula alta 3,13% em 2020, 
e no acumulado dos 12 meses teve variação de 4,22%, valor 
quase seis vezes inferior ao IGP-M medido no mesmo período. 
Apesar de quase todo contrato de locação prever reajuste com 
base no IGP-M, ele não precisa ser necessariamente adotado 
entre as partes.

“Se a gente for analisar friamente, o locador tem direito de 
aplicar o reajuste pelo IGP-M previsto em contrato. Nesse 
caso, o locatário não teria direito de contestação na utilização 
de um índice com o qual ele concordou. Porém, a gente vive 
uma realidade econômica muito especial, afetada por uma 
pandemia sem precedentes, e é desejável que haja ponderação 
nesse momento”, afirma Borges. 

Para a advogada Isabela Nascimento, especialista em direi-
to contratual, é possível até mesmo discutir judicialmente o 

É possível discutir judicialmente o valor de um reajuste 
quando há uma situação de alta muito inesperada.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

O documento reúne 
as projeções para os 
principais indicado-

res da economia. Conforme 
mostra a instituição, essa 
é a 17ª alta seguida da es-
timativa e extrapola, pela 
primeira vez, o centro da 
meta de inflação definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para este 
ano, de 4%. 

Se considerada a margem 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da 
meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%. A projeção para 
2021 também foi atualizada, 
ao cair de 3,47% para 3,34%, 
destoando da tendência veri-
ficada até a semana passada, 

A cotação do dólar para o final deste ano está em R$ 5,22.
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Mercado financeiro eleva estimativa 
de inflação de 3,54% para 4,21%

A estimativa do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 
de 3,54% para 4,21%, de acordo com o boletim Focus, divulgado ontem (7), pelo Banco Central (BC)

ano do Comitê de Política 
Monetária (Copom), res-
ponsável por definir a Selic, 
está marcada para hoje (8) 
e amanhã (9).

O mercado financeiro tam-
bém ajustou de 4,50% para 
4,40% a previsão referente à 
retração da economia, neste 
ano. Da semana passada 
para cá, a expectativa de 
crescimento, em 2021, foi 
modificada de 3,45% para 
3,5%. Para os anos de 2022 
e 2023, espera-se que o PIB 
cresça 2,50%. A cotação do 
dólar para o final deste ano 
está em R$ 5,22. Para 2021, 
o mercado financeiro baixou 
de R$ 5,20 para R$ 5,10 e, 
para 2022, manteve em R$ 
5 (ABr).

que era de crescimento. As 
previsões para 2022 e 2023 
mantiveram-se estáveis em 
3,50% e 3,25%, respectiva-
mente.

Outra referência que cons-
ta do boletim é a taxa básica 
de juros, a Selic, que consiste 

no principal instrumento 
usado pelo BC para alcançar 
a meta de inflação. Nesta 
edição, também foi mantida 
inalterada, de 2% ao ano para 
o final de 2020. A taxa deverá 
ser de 3% ao ano, ao final de 
2021. A última reunião deste 

Com alta do IGP-M, especialistas 
recomendam negociação do aluguel

valor de um reajuste quando há uma situação de alta muito 
inesperada. O Artigo 478 do Código Civil prevê justamente 
que, “nos contratos de execução continuada ou diferida, se 
a prestação de uma das partes se tornar excessivamente 
onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude 
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o 
devedor pedir a resolução [dissolução] do contrato”. 

Do ponto de vista do mercado, também não tem havido um 
espaço para reajuste de aluguéis no atual patamar medido pelo 
IGP-M. A taxa de vacância dos imóveis, usada para medir a 
temperatura do mercado, tem apresentado números muito 
acima das médias históricas. No Rio de Janeiro, segundo a 
Abadi, o índice de imóveis comerciais não alugados está va-
riando entre 25% e 28%, quando normalmente fica na faixa de 
15%. Entre os imóveis residenciais, essa taxa de desocupação 
está em 17%, mais que o dobro da média de 8% de períodos 
anteriores (ABr).


