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D - Futuro de Presente
Não sabe o que comprar para o seu amigo secreto? Todo Natal presenteia 
os amigos com roupas ou livros? Quer surpreender sua irmã, seu pai, seu 
priminho com um presente diferente, que traz conhecimento e novas 
habilidades? Uma opção para este Natal é dar de presente um curso 
da Udemy, maior marketplace de cursos online do mundo. São mais de 
130.000 cursos em temas tão variados quanto música, design de games 
e mindfulness – sem falar nos cursos de aperfeiçoamento na carreira, 
como Excel, produtividade e marketing digital. Outras informações em: 
(https://www.udemy.com/pt/).

E - Investimento Coletivo
Um negócio que envolve inovação tecnológica com burritos, tacos e na-
chos, que cresceu 1000% nos últimos três anos, é a nova aposta na atual 
rodada de captação de investimentos coletivos da CapTable. Trata-de 
do Oak’s Burritos, rede de restaurantes de comida mexicana que traz 
um processo de crescimento escalável baseado no uso tecnologia e de 
um modelo de gestão inovador. O valor a ser captado é de R$1,1 milhão, 
sendo que nas primeiras 24 horas da rodada foram arrecadados mais 
de R$270 mil. Qualquer pessoa poderá se tornar investidora a partir 
de R$1.100,00 nesta empresa que pretende faturar R$40 milhões em 
2024. Saiba mais em (www.captable.com.br) e (www.oaksburritos.com).

F - Corrida Empire State
A Empire State Realty Trust, Inc. anunciou que as inscrições para o sor-
teio da corrida do Edifício Empire State de 2020, oferecida pela Turkish 
Airlines e apoiada pela Challenged Athletes Foundation, começam na 
terça-feira, 7 de janeiro, ao meio dia do horário da costa leste dos EUA. 
A 43ª corrida anual acontecerá na terça-feira, dia 12 de maio,às 20h do 
horário da costa leste dos EUA. Os corredores que se inscreverem para 
subir os 1.576 degraus e 86 andares do edifício mais famoso do mundo 
serão notifi cados sobre a situação da corrida no dia 12 de fevereiro. 
Interessados podem se inscrever no site (http://www.nycruns.com/esb).

A - Guia Explicativo
O eSocial do empregador doméstico, sistema que reúne as contribuições 
fi scais, trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores, está mais inte-
rativa com novas funcionalidades para tentar simplifi car os processos 
de lançamento de informações e atender toda a legislação exigida. A 
plataforma agora conta com um guia explicativo, um assistente e alerta 
para facilitar o entendimento de processos de pagamento, de avisos, 
lembretes e notifi cações sobre dados obrigatórios que por algum lapso 
deixaram de ser informados no sistema, o que facilitou sobremaneira o 
seu manuseio. Para realizar o cadastramento, os empregadores deverão 
acessar (www.esocial.gov.br).

B - Programa de Estágio
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da CVC Corp, 
maior grupo de viagens da América Latina. Serão 40 vagas, distribuídas 
nas áreas de Atendimento, Finanças, Marketing, Operações, Planejamen-
to, Produtos, Recursos Humanos e T.I, para São Paulo e Santo André, 
região do ABC paulista. É para estudante de graduação ou curso técnico 
com duração acima de 3 anos – com formação prevista entre dezembro 
de 2020 e dezembro de 2021 - nas mais diversas áreas, de acordo com 
os pré-requisitos de cada vaga. O conhecimento em inglês ou espanhol 
será considerado um diferencial. Inscrições: (https://www.atsglobe.com/
hotsite/estagiocvccorp2020)

C - Prêmio de Cinematografi a
A Associação Brasileira de Cinematografi a anuncia a abertura das ins-
crições para o Prêmio ABC 2020. Os interessados em participar devem 
preencher o formulário de inscrição até 1 de fevereiro, disponível no 
site (www.abcine.org.br), e fazer o upload de seus trabalhos entre os 
dias 1 de janeiro e 10 de fevereiro. As categorias para longa-metragem 
irão considerar tanto os fi lmes do gênero fi cção quanto os do gênero 
documental. Os Longas inscritos concorrem automaticamente nas 
cinco categorias (fotografi a fi cção, fotografi a documentário, arte, som 
e montagem). 

G - Etapa de Modernização
O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, começou mais 
uma etapa de modernização do Terminal 2. Dentre os trabalhos que 
serão feitos, a concessionária responsável GRU Airport substituirá os 
assoalhos dos corredores central e de desembarque doméstico e dos 
corredores central, de embarque e de desembarque internacional. Os 
piers também receberão nova iluminação de LED e os 216 banheiros 
femininos e masculinos desta área restrita ganharão novas louças e me-
tais. Dois conjuntos de toiletes do píer oeste ainda passarão por obras 
completas, para implantação de mais sanitários e reposição no saguão.

H - Desafi os Tecnológicos
Após alcançar excelentes resultados no primeiro ciclo de atividades, 
o Programa Nexos se prepara para incluir novos atores externos no 
desenvolvimento da iniciativa, além de ampliar a participação das 
unidades regionais do Sebrae nos estados. A ideia é tornar o programa 
mais escalável com a participação do setor público, de representantes de 
universidades, do terceiro setor, de aglomerados de pequenos negócios 
tradicionais e consultorias especializadas em instrumentos de fomento 
à inovação, além das médias e grandes empresas, incubadoras e acele-
radoras, que já participaram ativamente desse primeiro ano. 

I - Player de Delivery
O Grupo Rão, focado em delivery, faturou até novembro R$ 75 milhões, 
35% a mais que no ano anterior. Além disso, atingiu o marco de 1 milhão 
de pedidos, aumentando em 84% as vendas. Nos últimos quatro anos, a 
empresa quintuplicou de tamanho e a estimativa de crescimento até 2022 
é de 400%. A empresa, de capital fechado, é atualmente um dos maiores 
players de delivery de alimentos do Brasil e já atua nos segmentos de culinária 
japonesa e árabe, de pizza e de bebidas. Possui 69 unidades distribuídas 
pelos estados do Rio, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, além de 
estar também em Portugal, empregando um total de mais de 2 mil pessoas.

J - Empresas de Codifi cação
O Serpro divulgou um edital de cadastro de empresas de codifi cação para 
contratação do serviço de codifi cação de software. A ideia é subcontratar 
a parte “braçal” do desenvolvimento para ganhar fôlego na realização da 
transformação digital do governo brasileiro. Empresas que já atuaram codifi -
cando software e possuam atestados comprovando a realização de entregas 
importantes estão convidadas a participar. A subcontratação vai se dar de 
forma experimental, em pequena escala, com entregas de duração máxima 
de três meses. O cadastro de pré-qualifi cação terá validade de um ano. Veja 
Edital em: (http://www.serpro.gov.br/consultas-publicas/sede/1182-2019).
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Sonhos e planejamento 
de mãos dadas, na 

gestão do empreendedor

Muitos empreendedores 

brasileiros começam 

a desenhar ou já 

estabeleceram as metas 

de suas empresas para o 

ano que se inicia

Pode ser a contratação 
de um funcionário, o 
aumento do estoque, 

a expansão do espaço físico, 
enfi m, sonhos que podem ser 
concretizados, mas que só se 
tornam medidas efetivas se im-
plantadas no tempo certo e de 
acordo a realidade fi nanceira 
do negócio. 

No Brasil, segundo dados do 
Sebrae, as pequenas empresas 
são responsáveis por 60% dos 
empregos no País e são 98% do 
número de estabelecimentos 
produtivos em atividade. Essa 
abertura de novos negócios 
seguramente movimenta a 
economia e gera empregos. 

Os pequenos negócios fo-
ram o único segmento esse 
ano a gerar novos empregos, 
com carteira assinada nesse 
período – no comércio, foram 
criadas 32,5 mil novas vagas e, 
no setor de serviços, 22,8 mil 
postos de trabalho.

Mas, se empresas são aber-
tas no Brasil, se o brasileiro 
é criativo e empenhado, por 
que o índice de sobrevivên-
cia das empresas é baixo e a 
inadimplência alta? No fi m do 
primeiro semestre, o Brasil 
registrou 5,9 milhões de em-
presas com contas atrasadas 
e negativadas. E cerca de 25% 
dos novos negócios fecham 
antes de completar dois anos 
no mercado.

Não existe a fórmula mágica 
do sucesso, porém é certo que 

desenvolver habilidades para 
realizar a gestão fi nanceira do 
próprio negócio é o que leva 
o empreendedor a trilhar o 
caminho para o sucesso. Fazer 
a gestão do próprio negócio 
ainda é um ponto a ser desen-
volvido pelo empreendedor 
brasileiro.

Saber quanto dinheiro há no 
caixa é a prioridade, e a ges-
tão do fl uxo de caixa cumpre 
exatamente esse papel, além 
de registrar os recebimentos 
e as contas a pagar, e de do-
cumentar as movimentações 
da empresa, mesmo que sejam 
valores pequenos. 

Essa rotina torna possível 
uma visão geral e detalhada da 
saúde fi nanceira atual da em-
presa e permite estimar, com 
base em análises assertivas, os 
próximos passos e investimen-
tos. É nesse cenário que sur-
gem as soluções tecnológicas, 
como os sistemas de gestão 
on-line, que otimizam a vida 
do empreendedor, permitindo 
que ele tenha acesso a infor-
mações fi nanceiras, sempre 
que for necessário. 

Planejar onde colocar o di-
nheiro da empresa, organizar 
promoções para esvaziar um 
produto que estava parado no 
estoque e reduzir despesas são 
apenas alguns dos exemplos 
dos benefícios que essa gestão 
pode gerar. 

Entender as etapas do ciclo 
operacional e fi nanceiro do 
negócio é manter a saúde fi -
nanceira acima de tudo.

(*) - É country manager da Intuit no 
Brasil, multinacional com sede na 

Califórnia que oferece sistemas
para planejar a vida fi nanceira

de pequenas empresas
(www.quickbooks.intuit.com/br). 

Lars Leber (*) 

Prévia da 
infl ação ofi cial 
acelera em 
dezembro

O IPCA-15, que mede a prévia 
da infl ação ofi cial do país, fi cou 
em 1,05% em dezembro, mos-
trando aceleração em relação 
à taxa de 0,14% registrada em 
novembro. Segundo o IBGE, 
este é o maior resultado mensal 
desde junho de 2018, quando foi 
de 1,11%, e o mais alto índice 
registrado em dezembro desde 
2015, quando foi de 1,18%.

Dessa forma, o IPCA-E, 
que é o IPCA-15 acumulado 
trimestralmente, fechou o ano 
de 2019 em 3,91%, acima dos 
2,67% registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em 
dezembro de 2018, foi registra-
da defl ação de 0,16%. Dos nove 
grupos de produtos e serviços 
pesquisados, apenas o de arti-
gos de residência apresentou 
defl ação (-0,84%) de novembro 
para dezembro. 

Entre as altas, o destaque fi -
cou com alimentação e bebidas, 
que apresentou a maior varia-
ção, 2,59%, e o maior impacto, 
de 0,63 ponto percentual (p.p.) 
no índice do mês. A aceleração é 
explicada, principalmente, pelo 
aumento nos preços das carnes, 
que registraram alta de 17,71% 
em dezembro e contribuíram 
com o maior impacto individual 
no índice do mês (0,48 p.p.) 
(ABr).

De acordo com o presiden-
te da CNC, José Roberto 
Tadros, o resultado da 

análise refl ete a recuperação 
do setor, em sintonia com a 
melhora gradual da economia 
do País. “Grande parte do bom 
desempenho do mercado de 
trabalho do turismo, refl ete a 
estabilidade de preços, com 
a infl ação em declínio, a dimi-
nuição das taxas de juros e o 
impacto favorável da liberação 
do FGTS sobre o consumo, 
além da estabilidade do dólar 
na maior parte do período”.

Somente no mês de outu-
bro, o turismo brasileiro gerou 
1.630 novos postos de trabalho 
formal, totalizando um estoque 
de 2.962.951 trabalhadores nos 
serviços turísticos. Do total de 
39.178.133 empregados regis-
trados com carteira assinada em 
todas as atividades produtivas 
no mês, o estoque dos aloca-
dos no turismo correspondeu 
a 7,6%.

Os números refl etem a recuperação do setor, em sintonia com a melhora gradual da economia.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC-M) fe-
chou 2019 com uma infl ação 
de 4,13%. Segundo a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), a 
taxa fi cou acima da registrada 
em 2018: 3,97%. Em 2019, 
a maior infl ação fi cou com a 
mão de obra: alta de preços 
de 4,92%. Os serviços tiveram 
taxa de 4,38% e os materiais 
e equipamentos, de 2,92%. 
Analisando-se apenas dezem-
bro deste ano, a infl ação fi cou 
em 0,14%, abaixo do 0,15% de 
novembro. 

A mão de obra foi 0,26% 
mais cara. Os serviços também 
tiveram aumento de custo 
(0,11%). Já os materiais e 
equipamentos fi caram 0,04% 
mais baratos no mês. O Índice 
de Confi ança da Construção, 
medido pela FGV, encerrou 
2019 com 92,3 pontos em uma 
escala de zero a 200, o maior 
número desde junho de 2014 
(92,9 pontos). 

Houve uma alta de 6,9 pon-
tos em relação à pontuação de 

O déficit em transações 
correntes, que são compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países, chegou a US$ 2,164 bi-
lhões em novembro, segundo 
dados divulgados pelo Banco 
Central (BC). O resultado 
é inferior ao registrado em 
igual mês de 2018: défi cit de 
US$ 3,052 bilhões. De janeiro 
a novembro, o défi cit atingiu 
US$ 45,047 bilhões contra 
US$ 35,424 bilhões em igual 
período do ano passado.

O superávit comercial che-
gou a US$ 2,777 bilhões em 
novembro e acumulou US$ 
34,648 bilhões nos 11 meses 
do ano, contra US$ 3,578 
bilhões e US$ 47,070 bilhões 
nos mesmos períodos de 2018, 

respectivamente. A conta 
renda primária (lucros e divi-
dendos, pagamentos de juros e 
salários), que também faz parte 
das transações correntes, fi cou 
negativa em US$ 2,916 bilhões 
em novembro e em US$ 49,290 
bilhões em 11 meses.

A conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, 
aluguel de investimentos, 
entre outros) registrou saldo 
negativo de US$ 2,065 bilhões 
em novembro, e de US$ 31,585 
bilhões de janeiro até o mês 
passado. Com o dólar em alta, 
as despesas de brasileiros em 
viagens ao exterior caíram em 
novembro. No mês passado, 
os gastos totalizaram US$ 
1,247 bilhão, contra US$ 1,385 
bilhão em novembro de 2018 
(ABr).

Confi ança da Construção tem maior nível em 5 anos.
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Emprego formal no Turismo 
cresceu 330% em 12 meses

O turismo brasileiro gerou 24.902 novos empregos formais nos 12 meses encerrados em outubro, 
com aumento de 330% em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (encerrados em outubro de 
2018), segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), com base nos dados do Caged

Quanto à distribuição da 
ocupação, as atividades de 
Hospedagem e Alimentação 
concentraram mais de 1,9 mi-
lhão de empregados, cerca de 
66,1% do contingente de tra-
balhadores no setor, seguidas 
de Transporte de Passageiros, 

com 833,2 mil, 28,1% do total. 
As atividades de Cultura e Lazer 
e Agentes de Viagens represen-
taram, juntas, 5,7%. 

Para Alexandre Sampaio, 
diretor da CNC que coordena 
o Conselho Empresarial de 
Turismo e Hospitalidade (Ce-

tur), “a evolução do emprego 
nas atividades típicas do tu-
rismo associa-se, com muita 
ênfase, à demanda de serviços 
relacionados ao lazer fora de 
casa, em especial, às refeições 
em restaurantes e similares” 
(GEC/CNC).

Construção civil fecha 2019 
com infl ação de 4,13%

dezembro de 2018. Na compa-
ração de dezembro deste ano 
com dezembro de 2018, o Índice 
da Situação Atual, que mede a 
confi ança dos empresários da 
construção, subiu 7,9 pontos e 
atingiu 82,6, o maior patamar 
desde janeiro de 2015 (85,3 
pontos). 

Já o Índice de Expectativas 
cresceu 5,7 pontos, no mesmo 

tipo de comparação, e chegou 
a 102,2 pontos, o maior nível 
desde junho de 2014 (102,6). 
Na comparação com novem-
bro, o Índice de Confi ança da 
Construção de dezembro teve 
alta de 3,3 pontos, devido a 
aumentos de 1,3 ponto no 
Índice da Situação Atual e 
de 5,2 pontos no Índice de 
Expectativas (ABr).

Contas externas têm saldo 
negativo em novembro


