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Bons Ventos Sopram para o Brasil
Após amargar por três anos os dissabores de uma economia
recessiva, muitos são os cenários que animam o mercado
econômico para 2017. Embora nenhuma bonança possa ser
percebida ainda na maioria dos segmentos econômicos, os
sinais que conduzem para um tempo de ambiente muito mais
favorável, na retomada do crescimento econômico, não podem
ser desconsiderados.
Após completar pouco mais de 180 dias de gestão, percebe-se
claramente no Brasil uma acomodação lenta e gradual da crise
política que estava estabelecida no país no início de sua gestão.
Essa acomodação vem sendo evidenciada com aprovação
de diversas medidas econômicas que apesar de serem de
conhecimento comum de todos os gestores, certamente por
razões políticas, vinham sendo proteladas ao longo de muitos
anos. Dentre elas, a aprovação da PEC que limita o crescimento
dos gastos do Governo, embora imperfeita, apresenta-se como
a mais importante medida econômica da década, e certamente,
se já existisse, o Brasil não teria mergulhado na crise econômica
que está passando.
Para 2017, observamos cenários que isoladamente vão se
traduzindo em fortes componentes para a retomada do
crescimento da economia. Destes, o mais evidente é o
controle da inflação, que vem sendo constatado efetivamente
pela sociedade brasileira: apesar das grandes altas já ocorridas
nos preços, o cenário de estabilidade vem sendo retomado.
A decisão de redução da taxa básica de juros pelo Banco
Central também se estabelece como elemento essencial para a
retomada econômica, e as expectativas de analistas de mercado,
que chegam a prever uma taxa de 9% a.a. já ao final de 2017,
são muito animadoras.
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Realizações SESCAP-PE

O SESCAP-Pernambuco realizou seis ‘Almoços Palestras’
em 2016, que proporcionaram aos participantes
esclarecimento sobre diversos assuntos do segmento,
apresentados por profissionais especialistas nas suas
áreas de atuação.

Alvará de funcionamento
Aconteceu na tarde de 14 de outubro
e reuniu contadores e interessados no
tema “Esclarecendo o Alvará de Funcionamento no Município de Recife”. O
momento foi ministrado pelo servidor
público, com 36 anos de serviços prestados na área de licenciamento e controle urbano da Prefeitura da Cidade
do recife, Ricardo Pena.

Crédito de PJ e novas condições de
cobrança bancária
O SESCAP-PE abordou, na tarde
de 18 de novembro, o cenário de
crédito para Pessoa Jurídica e as novas
condições da cobrança bancária. O
tema foi apresentado pelos palestrantes
Bruno Barreto Montanha e Emmanoel
Fernandes, ambos funcionários da
Caixa Econômica Federal.

Gestão da integração fiscal
Com palestra ministrada pelo sócio/diretor da DataNews Tecnologia LTDA,
Mário Alves Cordeiro Júnior, o Almoço Palestra do SESCAP-PE esclareceu
a gestão da integração fiscal e contábil.
No conteúdo programático foram
abordados os assuntos: cruzamento
de informações entre arquivos (SEF II
X eDoc); cálculos de tributos nas importações de impressoras fiscais (PIS/
Cofins, ICMS); auditoria fiscal dos estoques; entre outros.
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SESCAP-PE encerra atividades de 2016
em ritmo de descontração e união

A diretoria do SESCAP-PE se reuniu
com seus funcionários, associados e familiares na noite de 1º de dezembro,
para um jantar de confraternização
cheio de descontração no Manhattan
Café Theatro, localizado em Boa Viagem, bairro do Recife (PE).

A festa marcou o encerramento das
atividades de 2016 em momento de
interação e união, com boa gastronomia e música da melhor qualidade, tendo como grande atração os shows dos
garçons cantores.

Os presentes foram recepcionados
pelo presidente Albérico de Morais;
pelo vice-presidente ítalo Mendes e
demais membros da diretoria do Sindicato.

Reunião de
diretoria
Aconteceu no dia 16 de novembro,
na sala plenária do SESCAP-PE, uma
‘Reunião de Diretoria’ com a presença
do presidente Albérico de Morais, do
seu vice-presidente, Ítalo Mendes, e de
diretores do Sindicato.

BACKUP
EM NUVEM

BACKUP EM NUVEM, A
GARANTIA DE PROTEÇÃO
TOTAL CONTRA QUALQUER
IMPREVISTO.
Informações comerciais:
0800 645 4004
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CURSO: Imposto de Renda Pessoa Física 2017 +

Descomplicando IR em Bolsa de Valores, Ganhos
de Capital e Variáveis
Na hora de prestar contas
com a Receita Federal,
siga pelo caminho certo
Está com dúvidas sobre como declarar
corretamente o Imposto de Renda da Pessoa
Física de 2017? A UniFenacon preparou um
curso que vai apresentar o passo a passo
para facilitar a prestação de contas com o
Fisco. Garanta sua vaga!

Curso on demand
Lançamento : 30/03/2017
Horário: a partir das 14h*
Carga Horária: 3h

Palestrante:

Público-alvo:

Laudelino Jochem

Contadores, Auditores, Consultores, Administradores,

Bacharel em Ciências Contábeis,
Especialista

em

Contabilidade

Advogados,

Corretores

de

Imóveis,

Empresários,

Estudantes de Contabilidade e demais interessados.

e

Finanças e em Gestão Tributária com
Aperfeiçoamento em Contabilidade Interna-

Inscrições:

cional – Adequação Brasileira às Normas IFRS. Professor

Procure o SESCAP ou SESCON da sua região ou envie um

Universitário e Consultor de Qualidade para Prestadoras de

e-mail para unifenacon@unifenacon.org.br

Serviços Contábeis.

Fórum Interativo com o Palestrante e Certificação.
www.unifenacon.org.br
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Albérico de Morais

Presidente do SESCAP-PE
Por Michelly Nunes

Albérico de Morais é contador e empresário contábil, sócio/
diretor da Dataconte Consultoria e Assessoria Contábil.

O presidente do SESCAP-PE, Albérico de Morais, comenta
quais foram as principais conquistas para o setor de serviços
do estado de Pernambuco e revela as suas perspectivas,
como representante do Sindicato, para o ano de 2017.
Confira:
Como você avalia o ano de 2016 para o SESCAP-PE?
Albérico de Morais - O ano de 2016 foi muito produtivo,
pois muitas empresas filiadas do SESCAP-Pernambuco
evoluíram em muito a qualidade de seus serviços e, apesar
da crise econômica, colheram os frutos da 16ª CONESCAP,
evento realizado em 2015, com sucesso absoluto na capital
pernambucana de Recife. Outro fato que nos trouxe
bastante satisfação, foi a realização, em Caruaru, do
Encontro das Empresas de Serviços de Pernambuco, que
reuniu empresários do setor de serviços de diversas regiões
do Nordeste. Momento que tivemos ainda a participação do
presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti, prestigiando mais
um evento do nosso Sindicato.
Quais foram as principais conquistas do Sindicato para
o setor nesse ano tão difícil para a economia do país?
Albérico de Morais - O SESCAP-PE esteve à frente de todos
os movimentos em prol do setor de serviços ocorridos no
estado de Pernambuco, e nos demais estados brasileiros,
por meio do Sistema FENACON/SESCON/SESCAP.
Sempre próximos às entidades ligadas ao segmento,
buscamos parcerias para benefício de nossos associados e
da sociedade em geral. O Sindicato interveio em diversas
frentes em favor dos empresários do setor de serviços,
desde a participação em audiência pública na Assembleia
Legislativa de Pernambuco (ALEPE), para defender políticas
públicas voltadas para as micro e pequenas empresas do
estado, às solicitações junto à Secretaria da Fazenda de
Pernambuco (SEFAZ-PE) para a prorrogação de prazos
de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), quando
o sistema se apresentou dificultoso para o seu bom
funcionamento. Outra importante iniciativa realizada junto
à Junta Comercial de Pernambuco (JUCEPE) foi a busca
incessante por melhores formas de prestação de serviços
às empresas do estado, contribuindo para que sugestões de
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avanço nos processos da JUCEPE se transformassem em
realidade para todos os envolvidos. Nessa batalha, contamos
ainda com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade
de Pernambuco (CRCPE) e de várias entidades ligadas ao
setor de serviços.
Quais projetos o SESCAP-PE está preparando para
2017?
Albérico de Morais - Muitos projetos serão realizados este
ano, dentre eles, o “Declare Certo” com atendimento
gratuito para esclarecer as principais dúvidas dos
contribuintes sobre declaração de Imposto de Renda 2017. E
estamos preparando algumas novidades para o Programa de
Qualidade das Empresas Contábeis (PQEC), que tem como
objetivo estimular a qualificação das empresas de serviços
contábeis, chamando a atenção para aspectos técnicos,
infra-estruturais e funcionais. A ampliação dos nossos
postos de atendimento para a aquisição de certificado digital
também está entre as novidades (hoje o SESCAP-PE possui
uma loja no piso térreo do RioMar Shopping, no bairro do
Pina, Recife-PE). E o SESCAP-PE realizará, ainda em 2017,
a primeira edição do Seminário de Gestão de Serviços
Contábeis de Pernambuco.
Como o setor pode se preparar para enfrentar os
desafios que estão por vir?
Albérico de Morais - Muitos são os cenários que animam
o mercado econômico para 2017. Embora nenhuma
bonança possa ser percebida ainda na maioria dos
segmentos econômicos, os sinais que conduzem para um
tempo de ambiente muito mais favorável, na retomada do
crescimento econômico, não podem ser desconsiderados.
Iniciamos o ano de 2017 conscientes das dificuldades que
ainda precisarão ser enfrentadas. Sabemos que a retomada
do poder de consumo da população será lenta e gradual, e
atrelada a queda do desemprego, que se dará em passos
igualmente lentos. Mas nossa esperança já se traduz em
ânimo de quem já avista seguramente a luz que brilha ao fim
do túnel, e a certeza de que, com a retomada da confiança,
alcançaremos de forma muito mais rápida e intensa a
retomada do crescimento econômico no Brasil.

7

88

Curso Treina SESCAP

Fotografe o QR code e acesse
o conteúdo na íntegra.

Confira os cursos já realizados e acesse a agenda
Os cursos continuarão sendo vendidos na loja do RioMar Shopping.

Auditoria Trabalhista (módulos I, II e III)
O SESCAP-PE realizou o curso
Auditoria Trabalhista dividido em três
módulos. Nos dias 15/09, 13/10 e 11/11
os participantes receberam orientações
sobre técnicas e procedimentos legais
utilizados em uma auditoria trabalhista,
com o objetivo de identificar as causas
que podem levar as empresas a serem

penalizadas por engano, erros, fraudes
ou a suportar passivos trabalhistas
existentes e ocultos.
Os módulos foram apresentados pela
consultora empresarial e advogada
especializada em Direito e Processo do
Trabalho, Cláudia Ferreira da Silva.

A segurança e a medicina do trabalho
Foi ministrado no dia 18/10 pelo
especialista em Direito Previdenciário
Empresarial, Edinaldo Pontes, que
esclareceu todos os pontos sobre a
segurança e a medicina do trabalho
e seus impactos na área tributária,
trabalhista e previdenciária.

Conceitos e evolução histórica da
proteção ao trabalhador na legislação
brasileira; análise da legislação de
segurança e medicina do trabalho; e
como reduzir o custo da empresa,
foram alguns dos assuntos abordados.

Retenção na fonte de ISS e forma de tributação
Para contribuir para os profissionais
que desejam ter o conhecimento
básico sobre a forma de tributação do
ISS, bem como os métodos e critérios
utilizados para a retenção deste
imposto nos municípios que adotam o

sistema, o SESCAP-PE realizou no dia
28/10 o curso Retenção na fonte de ISS
e forma de tributação. O momento foi
ministrado pelo instrutor especializado
em Direito Tributário, Márcio Alberto
Balduchi.

Apuração no Simples Nacional dia 02/12
Foi ministrado no dia 02/12, pelo
contador e especialista em Direito
Tributário, Marcelo Melo. Na ocasião
foi apresentada a parte teórica e prática
da apuração e cálculo dos tributos na
sistemática do Simples Nacional.

Os controles que devem ser elaborados
para fins da adequada apuração do
Simples, bem como as informações que
devem ser observadas nas obrigações
acessórias para empresas tributárias
pelo Simples Nacional, também foram
abordados.
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Notícias Relacionadas

SESCAP-PE participa das comemorações
alusivas aos 25 anos da FENACON
O presidente do SESCAP-PE, Albérico
de Morais, e o seu vice, Ítalo Mendes,
estiveram em Brasília (DF) na noite
de 23 de dezembro, participando das
comemorações alusivas aos 25 anos
de história da Federação Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas (Fenacon).
O evento, conduzido pelo presidente
da Fenacon, o empresário paranaense
Mario Elmir Berti, e pela atriz e apresentadora Fernanda Lima, reuniu lideranças nacionais e representantes políticos do setor, entre eles, o ministro
do Tribunal de Contas da União (TCU),
Augusto Nardes, e os deputados federais Alfredo Kaefer (PSL), Izalci Lucas
(PSDB) e Laércio Oliveira (SD).
Fenacon - Com o apoio dos 37 sindicatos filiados, a entidade atua na defesa
das micro e pequenas empresas. Entre

as bandeiras defendidas pela Federação estão a desburocratização de processos e a redução da carga tributária
brasileira. “Comemorar essa data com
a presença de todo o Sistema Fenacon Sescap/Sescon é muito importante, pois é a prova concreta da sinergia
do setor, e reforça o compromisso da
Federação de trabalhar em busca da
construção de um ambiente de negó-

cios favorável ao desenvolvimento econômico brasileiro”, destacou Berti.
Os representantes do SESCAP-PE participaram ainda da 2ª Assembleia Geral
do Conselho de Representantes da Fenacon - ACR 2016.
Com informações: Fenacon

GESCAP: Seminário do SESCAP-PE voltado
para gestores acontecerá em setembro
Prepare-se para viver momentos de
aprendizagem, troca de conhecimento
e muita interação com o Seminário de
Gestão SESCAP, que está chegando
para fazer parte do calendário de
OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016

eventos dos empresários do setor de
serviços do estado de Pernambuco.
Em breve, no site e nas redes sociais
do sindicato, estaremos divulgando

toda a programação do GESCAP,
que acontecerá nos dias 21 e 22 de
setembro de 2017.
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DECISÕES PARA O FUTURO:
Como a contabilidade pode contribuir
para a gestão empresarial
Por Michelly Nunes

E

m tempos passados, o profissional
da contabilidade só era consultado
em último caso, em função de
complicações maiores dentro das
empresas. Hoje, ao oferecerem soluções
completas para o bom funcionamento
dos negócios, os contadores assumem
definitivamente a função de assessores
dos clientes, não apenas em questões
contábeis, mas também em gestão
financeira e tributária, planejamento
e investimentos, e ainda, indicando
o caminho mais adequado para o
crescimento sustentável.
As empresas ainda sentirão, no decorrer
do ano de 2017, os reflexos da crise
financeira que o país atravessa, mas
muito diferente dos anos anteriores, as
ações dos empresários para reverter
situações adversas tiveram início

ainda no segundo semestre de 2016,
com o auxílio dos profissionais da
contabilidade, antevendo situações e
agindo de forma proativa.
Isso porque nas informações contábeis
constam orientações imprescindíveis
para a tomada de decisões no longo
prazo. Por meio dessa ferramenta
valiosa, os gerentes de pequenas e
médias empresas encontram maneiras
eficazes para definir escolhas que
tornam suas empresas mais bemsucedidas.
Ao analisar o desempenho da firma no
ano anterior, por exemplo, o contador
consegue identificar os períodos de
gastos excessivos, seja por conta de
gastos com aumento de estoque,

pagamentos de salários ou tributos.
É desta forma que a contabilidade
gerencial atua, emitindo também uma
visão de crescimento confiável para os
empreendedores que desejam ampliar
seus mercados.
O empresário do ramo da construção
civil, Caio Portela, já criou o hábito de
consultar o seu contador, principalmente
nos assuntos relacionados à carga
tributária. Para saber como conduzir
os negócios em 2017, ele se aproximou
ainda mais do profissional. “O contador
tem em mãos todas as informações
da empresa, o que garante o bom
funcionamento dela, e como estamos
passando por momento de muitas
mudanças econômicas, e até mesmo
políticas, já estamos trabalhando com o
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pensamento voltado para investimentos
maiores em 2018, e essa sugestão
também foi do nosso contador, que
acompanha de perto o movimento dos
nossos negócios e sabe das dificuldades
que a construção civil vem passando
nos últimos anos”, explicou Caio.
Na gestão empresarial, até os
investimentos em marketing podem ser
estudados pela contabilidade, por meio
de análise de custos relevantes dentro
das alternativas de publicidade para se
escolher a campanha mais apropriada
para a organização. O mesmo processo
pode ser usado para determinar se
a empresa pode aumentar sua linha
de produtos, visando a expansão de
mercado, ou se é hora de frear seus
gastos e diminuir algumas operações.
Muitas instituições financeiras só
costumam liberar o crédito mediante a
apresentação de um relatório completo
e seguro, contendo informações e
dados exatos sobre sua firma e o
quanto ela está propensa a desenvolver.
Entender o potencial de crescimento
do seu negócio pode facilitar bastante
a programação de investimentos, a
alocação de recursos, ou até mesmo a
necessidade de buscar o financiamento
mais adequado para concretizar seu
planejamento. E o domínio dessas
informações é essencial para que as
chances de erro sejam mínimas.
Apesar de alguns segmentos estarem
sofrendo com a crise, as empresas
contábeis que têm se dedicado à gestão
vêm crescendo no mercado. E segundo
a contadora Dorgivânia Barbará, além
da expertise técnica, mais do que
nunca, o contador precisa oferecer ao
cliente análises econômicas e tributárias
demonstradas em pelo menos três
cenários possíveis. “Com esse leque
de possibilidades a gestão estará mais
segura na tomada de decisão, frente à
instabilidade econômica e política que
enfrentamos atualmente no Brasil e no
mundo”, explicou.

OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016

Para Dorgivânia, que é sócia/diretora
da Finanza Consultoria e Contabilidade
- referência na prestação de serviços
contábeis, tributários e de consultoria
empresarial no estado de Pernambuco -,
essa análise compreende planejamento
tributário e financeiro. “Analisamos o
cenário, depois ouvimos os gestores
das empresas e suas expectativas, em
seguida alinhamos a pesquisa de acordo
com as previsões econômicas, traçando
um panorama equivalente a 2016, e
outro mais otimista, respeitando, é
claro, o segmento de cada cliente”,
concluiu.

“...muitos
empresários serão
confrontados a tomar
decisões imediatas
para alavancar receitas
ou economizar, e o
contabilista terá papel
fundamental nesse
processo, assegurando
muito além do aumento
da rentabilidade
do negócio.”
Diante do atual momento econômico
do Brasil, muitos empresários serão
confrontados a tomar decisões
imediatas para alavancar receitas
ou economizar, e o contabilista terá
papel fundamental nesse processo,
assegurando muito além do aumento
da rentabilidade do negócio.
Ao que tudo indica, teremos um ano
com lenta recuperação econômica, pois
os efeitos da recessão, do desemprego
e de consumidores endividados
continuarão persistindo, e exigindo
um enorme esforço para empreender
e gerir operações. Gerar lucros, neste
ambiente, continuará sendo um desafio.

A TECNOLOGIA COMO ALIADA
As empresas estão se reinventando.
E seguindo esse fluxo, para não ficar
obsoleto, o contador do futuro vem
buscando inovação e criatividade
para seus serviços, e se adaptando às
tendências da contabilidade atual.
Para tirar dúvidas, discutir e compartilhar
informações importantes do dia a dia
da contabilidade, ferramentas como
Linkedin, Facebook, Instagram e
Twitter, fortalecem a aliança entre os
escritórios de contabilidade e o públicoalvo, com formas rápidas e eficientes
de ganhar visibilidade e manter um
relacionamento com o cliente, adquirir
novos fregueses e, por consequência,
consolidar a marca no mercado.
CONTABILIDADE E
TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
O mercado e suas variáveis, bem como
suas atualizações tributárias, nos fazem
refletir sobre o futuro das empresas,
pois sustentabilidade e continuidade
dependem das ações implementadas
no presente.
A contabilidade feita com transparência
reflete
que
a
empresa
está
comprometida com a ordenação das
finanças, registrando seus atos e fatos,
e acompanhando toda a documentação
devida. E as decisões econômicas a
serem tomadas pelos usuários das
demonstrações contábeis, requerem
uma detalhada avaliação da capacidade
que a entidade tem para gerar caixa e
equivalentes de caixa no futuro, e do
grau de certeza dessa geração.
O
tempo
é
de
incertezas
mercadológicas, mas a capacidade de
adaptação às mudanças no ambiente é
o que vai fazer toda a diferença!
Com informações: Você S/A, Administradores.
com e Contabilidade na tv.
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e-Mundo

Reputação
digital:
profissional,
como anda
a sua?
Por Michelle Telino

A
A

tecnologia já faz parte de tudo
o que as pessoas fazem na vida
pessoal e profissional. Quase tudo
está conectado. A conta bancária
com o celular, a agenda com o e-mail,
as redes sociais com o dia a dia dos
cidadãos. Mas o que anda sendo
bastante discutido é: até que ponto as
pessoas têm a liberdade para expor o
que pensam e o que fazem na internet?
Afinal, é possível separar a vida social
da vida profissional?

A linha é tênue: o mundo real se
conecta ao mundo virtual sem que a
sociedade consiga perceber, já que
tudo que acontece é divulgado de
forma instantânea na web. Algumas
empresas começaram a se preocupar
com o comportamento dos seus
funcionários nesses ambientes virtuais,
já que o conteúdo postado/comentado
pode ser um reflexo da personalidade
dos usuários.

Fotografe o
QR code
e acesse o
conteúdo na
íntegra.
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Bem-estar em Pauta

Mude alguns hábitos e
garanta um 2017 mais
saudável e produtivo
para a sua empresa!
Que tal aproveitar a chegada de um
novo ano para mudar alguns hábitos e
se tornar uma pessoa mais produtiva
na empresa? Afinal, sabemos que no
mundo dos negócios as demandas
são muitas, e as decisões não são
nada fáceis, mas se você se dedicar a
aumentar a sua produtividade, terá uma
vida menos estressante e uma empresa
ainda mais próspera.

Para que o seu dia possa render mais,
comece com programação e ajuste
na sua rotina. Pense de três a cinco
coisas que você quer muito que
aconteça, tanto no trabalho quanto na
vida pessoal, em seguida trace metas
e separe-as em pequenos espaços
gerenciáveis para realiza-las até o final
do ano.

Fotografe o
QR code
e acesse o
conteúdo na
íntegra.

Com informações: Exame.com e Você S/A.
Artigo

Avaliação Comportamental - DiSC
Por Felipe Freitas

D

iSC é uma ferramenta para avaliação
do comportamento humano que
pode ajudar você a ter melhores resultados
para uma constante do mercado de trabalho, a máxima “contrata-se por conhecimento, demite-se por comportamento”.
Desenvolvida pelo psicólogo William
Marston, a Teoria DiSC defende que o
comportamento humano é composto
de 4 tendências comportamentais básicas: Dominância, Influência, EstabilidaOUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016

de e Cautela. E que o comportamento
individual é o produto de uma combinação destas 4 dimensões.
Em cada indivíduo as 4 dimensões básicas do comportamento incidem de maneira diferente, formando um padrão
específico. Por exemplo, João pode ter
como preferência primária a Influência,
seguido da Estabilidade, Cautela e, por
fim, a Dominância.

Fotografe o
QR code
e acesse o
conteúdo na
íntegra.
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DVD: Maria Bethânia Abraçar e Agradecer
Comemorando 50 anos de carreira,
Maria Bethânia rodou o Brasil em 2015
com o espetáculo ‘Abraçar e Agradecer’,
que agora sai em CD e DVD. O show
traz um cenário de LED com imagens
que projetam o chão, a geografia, a
estrada por onde Bethânia caminha e
a iluminação faz, muitas vezes, o papel
da cenografia, criando ambientes e
imagens. Bethânia canta músicas de
todos os tempos, inéditas ou não na sua
voz, e canções compostas especialmente
para ela. Não ficam de fora os textos,
tão marcantes em seus shows, de Wally
Salomão, Clarice Lispector, Carmem
Oliveira e Fernando Pessoa.

Livro: Os verdadeiros
heróis da inovação
No livro, o autor Matt Kingdom investiga
a fundo de que forma você pode fazer a
inovação realmente ocorrer, mesmo em
organizações que têm uma mentalidade
operacional enraizada e mostra, na
prática, como estabelecer a cultura da
inovação em grandes empresas. Com
mais de 20 anos de experiência em
inovação corporativa, Matt Kingdon
traça as etapas necessárias para
transformar uma ideia em realidade –
continuamente e em larga escala.

Filme: La La Land - Cantando Estações
Direção: Damien Chazelle.
Gênero: Comédia musical, Romance.
Elenco: Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend
Ao chegar em Los Angeles, o pianista de
jazz Sebastian (Ryan Gosling) conhece
a atriz iniciante Mia (Emma Stone) e
os dois se apaixonam perdidamente.
Em busca de oportunidades para suas
carreiras na competitiva cidade, os
jovens tentam fazer o relacionamento
amoroso dar certo. Enquanto persegue
fama e sucesso, ela acaba se envolvendo
com ele.
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