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GAL, A ROBÔ
A Gol começou a experi-
mentar no aeroporto de 
Guarulhos, em São Paulo, 
a primeira robô da América 
Latina de atendimento ao 
cliente. A Gal, como já era 
conhecida nos canais online 
de autoatendimento da com-
panhia, ganhou corpo físico, 
e através de um sistema 
de inteligência artificial, po-
derá solucionar dúvidas so-
bre procedimentos gerais de 
embarque antes da viagem.

ENCONTRO DE GIGANTES 

Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) e o Grupo PSA, fabri-
cante das marcas Peugeot 
e Citroën, anunciaram na 
última quinta-feira um acor-
do de fusão que resultará 
na quarta maior montadora 
automobilística do mundo, 
atrás de Volkswagen, da 
aliança Renault-Nissan-Mit-
subishi e da Toyota. O acor-
do está avaliado em US$ 
48,4 bilhões. 

PROSPERIDADE NA CRISE 
Em seu relatório de terceiro 
trimestre, publicado na última 
semana, o Facebook relatou 
aumento da receita publicitá-
ria e dos usuários, mostrando 
resiliência diante da recente 
turbulência política em torno 
da empresa. A plataforma 
registrou US$ 17,4 bilhões, 
aumento de 28% na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado, com mais 
9% de usuários diários, ou 
1,62 bilhão de pessoas. Os 
lucros superaram US$ 6 bi-
lhões, crescimento de 19%.

POLÍTICA SEM PREÇO 
O CEO do Twitter, Jack Dor-
sey, usou a própria rede so-
cial para anunciar o fim de 
anúncios políticos pagos na 
plataforma. Jack Dorsey de-
clarou que a empresa acredi-
ta que as mensagens de teor 
político devem se propagar 
de forma espontânea e não 
mediante pagamento para 
terem mais alcance.

AMOR NO 
PAPEL 
Chega em Uberlândia a primeira franquia de 
papelaria chique do país registrada na Asso-
ciação Brasileira de Franquias, a Magnólia. A 
loja, inaugurada no último dia 28, no Uberlân-
dia Shopping, alcança a marca da 34ª unidade 
em todo país. Belo Horizonte já conta com 
duas unidades. Com design moderno e ele-
gante, o quiosque oferece um mix de produtos 
que estimula a organização e a produtividade. 
Os sócios da Magnólia, Igor Vendas, Julia 
Hueb, Fillipe Janiques, Thiago Janiques e Vitor 
Viana, celebram sua chegada em Uberlândia. 

“Esse é um mercado com grande potencial 
e por isso escolhemos estrear em um dos 
estabelecimentos mais cobiçados da cidade”, 
explica Thiago Janiques, sócio fundador e di-
retor de expansão da marca. Ele destaca que 
tem sido muito procurado por investidores de 
Minas Gerais: “Pretendemos ampliar nossas 
operações no Sudeste e multiplicar esse DNA 
empreendedor brasileiro”. 
A forma encontrada para diminuir o tíquete 
médio foi aumentar o volume produzido, por 
meio da expansão pelo franqueamento. No 
primeiro ano de operação, a Magnólia faturou 
R$ 4 milhões. De acordo com os números da 
empresa, o investimento inicial é a partir de R$ 
80 mil, com perspectiva de faturamento médio 
mensal de R$ 52 mil e retorno médio de 18 
meses.  

COMPACTO 
DE LUXO 
Com o intuito de atender ao público que busca por imóveis bem distribuí-
dos e mais compactos, a Brasal Incorporações acaba de lançar a terceira 
torre do Sense Vertical Living: o Lumini, com apartamentos de 115m², loca-
lizado numa área nobre de Uberlândia, na zona sul. O valor geral de venda 
do empreendimento é de mais de R$ 200 milhões. Seguindo as tendências 
e de olho no que o público tem almejado, a incorporadora tem implantado 
tecnologia e investido em mobilidade e compartilhamento. Assim como 
as outras torres, o grande diferencial que o Lumini apresenta é o projeto 
arrojado, com dispositivos digitais, recursos de automação e veículos 
elétricos, como bikes e carro. O Lumini é a torre ideal para quem busca 
praticidade, e conta com a mesma tipologia, acabamentos e áreas de lazer 
em comum das outras duas torres do empreendimento, com o mesmo pa-
drão de qualidade e alta diferenciação no mercado. Segundo o diretor da 
Brasal Incorporações de Uberlândia, Guilherme Sacramento, a empresa 
visa atender a diversos públicos com imóveis com tamanhos diferentes e 
o mesmo atributo e valor agregado. “Nossa intenção é contemplar os que 
desejam adquirir o primeiro imóvel, os jovens casados com ou sem filhos, 
pessoas que moram em casas ou apartamentos grandes e estão no mo-
mento em que os filhos saíram de casa e, por isso, pretendem migrar para 
um apartamento menor, os solteiros, enfim, esse público que busca por um 
imóvel nessa tipologia. São pessoas que buscam morar bem, num espaço 
menor, mas aconchegante e em uma localização estratégica”, explica. 

MINAS 
NA ROTA 
Nove cidades mineiras estão entre as 30 rotas turísticas 
estratégicas do Brasil que serão beneficiadas com o Proje-
to Investe Turismo. O Estado receberá R$ 2,6 milhões em 
recursos para serem investidos em ações de aceleração do 
desenvolvimento dos destinos, gerando emprego e am-
pliando a qualidade e competitividade das rotas. O Investe 
Turismo pretende ainda fortalecer a governança dos desti-
nos, fazendo com que o governo e as empresas trabalhem 
juntos em grandes projetos de estímulo ao setor. O progra-
ma também irá possibilitar a troca de experiências entre os 
empresários mineiros, apresentando as melhores práticas 
nacionais e internacionais dos destinos estratégicos. “A 
proposta é apoiar as iniciativas regionais para o desenvolvi-
mento do turismo e preparar os pequenos negócios mineiros 
atendidos pelo projeto, tornando-os cada vez mais competiti-
vos”, justifica o Superintende do Sebrae Minas, Afonso Maria 
Rocha. Outra ação será a criação de uma campanha de 
marketing exclusiva para cada uma das rotas. Haverá ainda 
o apoio e divulgação dos destinos em feiras, eventos e roda-
das de negócios com os operadores de turismo e potenciais 
investidores. “Em Minas Gerais, o programa terá um dire-
cionamento especial para as micro e pequenas empresas, 
principalmente, em ações de qualificação e capacitação e de 
estratégias de marketing”, conta o Superintende do Sebrae 
Minas. Entre os destinos beneficiados estão a Trilha do Ouro 
(Mariana, Ouro Preto, Sabará e Congonhas), Rota dos Dia-
mantes (Diamantina), Trilha dos Inconfidentes (Tiradentes e 
São João del-Rei), Veredas do Paraopeba (Brumadinho) e 
Belo Horizonte.

DELIVERY 
DE TUDO
O James Delivery, aplicativo que se nomeia como “deli-
very pra tudo”, iniciou suas atividades em Uberlândia, na 
última semana. Uma plataforma multisserviços de enco-
menda e entrega de diversos produtos, que vão desde itens 
vendidos em supermercados até restaurantes e drogarias.  
O James já está disponível em alguns bairros da cidade 
A expectativa é que em, no máximo seis meses, todo o 
município seja atendido pelos serviços do app.  A empresa 
curitibana foi comprada no ano passado pelo GPA e agora 
é a plataforma de entregas oficial e exclusiva das redes Ex-
tra e Pão de Açúcar. “O início das operações do James De-
livery em Uberlândia é mais um passo na estratégia omni-
canal do GPA, que tem como principal objetivo oferecer aos 
clientes soluções cada vez mais personalizadas e diversas 
para realizar suas compras. Temos um robusto plano de ex-
pansão para ampliar o raio de atendimento do serviço para 
que os consumidores do Pão de Açúcar de toda a cidade 
tenham mais essa opção para adquirir os produtos que mais 
gosta com toda a comodidade, sem sair de casa. O Ja-
mes Delivery tem uma tecnologia diferenciada, profissionais 
capacitados e um profundo conhecimento operacional do 
negócio que permite um serviço especializado de alta quali-
dade”, avalia Lucas Ceschin, cofundador do James Delivery.
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