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Startup abre 30 vagas de emprego

@O Bling (www.bling.com.br) - startup que oferece 
sistema de gestão empresarial completa para a micro 

e pequena empresa está com está com 30 vagas abertas 
- com possibilidade de trabalho remoto, sendo 15 para 
tecnologia e as demais nas áreas de marketing, comercial, 
customer success, RH e conteúdo. Para o diretor de Ma-
rketing e sócio do Bling, Sidney Zynger, O Bling irá ampliar 
a estrutura com nova sede e prevê crescimento de 70% na 
equipe de colaboradores até o fim deste ano.    Leia a 
coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Materiais Biodegradáveis
A Sodiê Doces, maior franquia de bolos do país, anuncia 
a retirada dos produtos plásticos em todas as lojas da 
marca nos próximos 6 meses. O objetivo é o de substituir 
os pratinhos, copos, garfos, mexedores de café e hambur-
gueiras, por produtos feitos de materiais biodegradáveis, 
compostáveis ou reutilizáveis. “Nossa meta para 2020 é 
que todos os produtos de plástico oferecidos aos clientes 
sejam substituídos, atendendo a lei que proíbe o forneci-
mento de produtos descartáveis de plástico. Acredito que 
é um passo importante que vai inspirar outras empresas 
a se tornarem mais verdes”, afirma Cleusa Maria da Silva 
(na foto), fundadora da marca.     Leia a coluna completa 
na página 3

Um levantamento 
realizado pela FICO, 
líder em gerencia-

mento analítico e tecnolo-
gia de tomada de decisão, 
em parceria com a publi-
cação American Banker, 
revela que executivos 
do setor financeiro estão 
preocupados com o rápido 
avanço da disrupção digital 
– 88% deles a consideram 
uma ameaça iminente para 
suas empresas, sendo que 
51% dos que trabalham em 
bancos e 71% dos que estão 
em fintechs avaliam esse 
tema como uma ameaça 
muito séria.

Foram entrevistados 
mais de 200 profissionais 
seniores de fintechs e ban-
cos do Brasil e de outros 

Bancos e fintechs veem 
a disrupção digital 
como ameaça ao setor

nove países como Estados 
Unidos, Canadá, México, 
Reino Unido, Espanha, 
Turquia, Nigéria, Índia e 
Nova Zelândia. A pesquisa 
identificou oportunidades 
estratégicas para o setor 
financeiro, como o fato 
de que viver na era digital 
impõe a necessidade de 
interagir em tempo real e 
oferecer diversos pontos 
de contato personalizados 
ao cliente. Além disso, re-
velou que apenas metade 
dos entrevistados usa seus 
dados da maneira mais efi-
caz possível. 

“O setor precisa ganhar 
confiança e adotar inteli-
gência artificial e machine 
learning para potencializar 
seus negócios. Dessa forma, 

será possível se antecipar 
e atender às necessidades 
dos clientes”, afirma Ricar-
do Cheida, Diretor de Pré-
-Vendas para América Latina 
da FICO.

Entre as principais con-
clusões do estudo estão a 
necessidade de melhorar 
o atendimento ao cliente, 
a tomada de decisões em 
tempo real, a integração de 
análises e o empoderamen-
to de usuários que não são 
técnicos.

E para que as empresas 
alcancem esses objetivos, a 
pesquisa indicou a importân-
cia de se investir em ferra-
mentas que centralizem a to-
mada de decisões.“Somente 
com uma infraestrutura 
unificada é que as empresas 
vão conseguir ter o foco total 

O setor precisa ganhar confiança e adotar inteligência artificial e machine learning 
para potencializar seus negócios.

no cliente, pois será possível 
transformar continuamente 
os dados não processados 
em estratégias valiosas, 
acionáveis e quantificáveis 
para impulsionar seus negó-
cios”, conclui Cheida. Fonte 
e mais informações (http://
www.fico.com).
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DÍVIDA EM PROCESSO JUDICIAL
Empresa optante pelo lucro presumido, entretanto sofreu exclusão 
do Simples Nacional. Como possui dívidas em processo judicial 
de recalculo, fica impedida de efetuar a baixa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO NO INTERVALO DE 01H PARA REFEIÇÃO PODE 
SAIR DA EMPRESA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, não havendo nada 
em legislação que impeça que o empregado saia da empresa durante 
seu intervalo para repouso e alimentação.

CONTRATAR COM JORNADA DE 12X24
Empresa pretende contratar motorista de caminhão com jornada de 
12x24, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VIAGEM A TRABALHO
Empresa que precisa que seus funcionários viagem a trabalho, pode 
utilizar a ajuda de custos por meio do cartão corporativo, a questão 
das horas extras em viagem, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER EM RELAÇÃO AO IRPF SOBRE A REMESSA DE 
DINHEIRO DO EXTERIOR (EUA) PARA O BRASIL, SERÃO TRIBUTADOS?

O artigo 118 do Decreto 9580/2018 discorre que fica sujeita ao reco-
lhimento mensal do imposto de renda, carnê leão, rendimentos do 
exterior, recebidos por pessoa física residente no país, devendo este 
valor ser informado na Declaração de Ajuste anual.

CONTRATAR AUTÔNOMO 
Para contratar freelance existe algum modelo de contrato ou apenas 
um contrato de prestação de serviço? Saiba mais acessando a íntegra 
do coteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA PATERNIDADE
Quando deve iniciar a contagem da licença paternidade? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Somente 
com uma 

infraestrutura unificada 
é que as empresas 
vão conseguir ter 
o foco total no 
cliente, pois será 
possível transformar 
continuamente os 
dados não processados 
em estratégias 
valiosas, acionáveis 
e quantificáveis para 
impulsionar seus 
negócios

A melhora gradual da con-
juntura econômica somada a 
algumas ações pontuais, como 
campanhas de renegociação de 
dívidas e a liberação dos recur-
sos do FGTS contribuíram para 
aliviar o bolso do brasileiro neste 
início de ano. 

Dados apurados pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostram que o volume 
de brasileiros com contas em 
atraso caiu pelo segundo mês 
seguido e encerrou o ano de 
2019 com uma pequena queda 
de -0,2% na comparação com o 
ano anterior. A título de compa-
ração, em 2018 o indicador havia 
encerrado o ano com uma alta 
expressiva de 4,4% no número 
de inadimplentes.

A estimativa é que aproximada-

País abre 2020 com 61 milhões de 
brasileiros negativados

mente 61 milhões de brasileiros 
tenham começado o ano de 2020 
com alguma conta em atraso e 
com o CPF restrito para con-
tratar crédito ou fazer compras 
parceladas. Na avaliação do 
presidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, a inadimplência 

mais bem-comportada neste 
início de ano reflete um cenário 
de recuperação de crédito, im-
pulsionado pelas campanhas de 
renegociação promovidas no fim 
do ano passado.

“A expectativa é de que a 
inadimplência siga em queda 

pelos próximos meses, mas a 
passos lentos. A aceleração desse 
quadro passa pela continuidade 
da melhora econômica e, em 
especial, daquilo que toca dire-
tamente o bolso do consumidor: 
emprego e renda. Mesmo com a 
inadimplência caindo aos pou-
cos, as famílias ainda enfrentam 
dificuldades para honrar seus 
compromissos em dia”.

Somando todas as pendências, 
cada consumidor inadimplente 
deve, em média, R$ 3.257,91. 
Já descontando os efeitos da 
inflação, os valores observados 
agora são 30% menores do que no 
início da série histórica, em 2010 
(R$ 4.238,32). De modo geral, 
pouco mais da metade (52,8%) 
dos brasileiros inadimplentes 
têm dívidas em atraso de até R$ 
1.000 e 47,2% acima desse valor 
(AI/CNDL/SPCBrasil)

Tempo em aplicativos
As pessoas passaram 3 horas e 40 minutos, em média, utili-

zando aplicativos (também conhecidos como apps) em 2019. 
O índice é 35% maior do que em 2017. As informações são do 
principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria App 
Annie. O Brasil ficou na terceira colocação no ranking dos pa-
íses em termos de tempo gasto em apps, levemente acima da 
média, com 3 horas e 45 minutos (ABr).

Reforma administrativa
O secretário especial de Desburocratização, Paulo Uebel, 

disse ontem (16) que o governo pretende implementar a 
reforma administrativa em fases. A primeira proposta deve 
ser apresentada em fevereiro e a meta é que o conjunto de 
mudanças seja implementado até 2022. A intenção do governo 
é não fazer alterações substanciais que afetem as carreiras 
dos atuais servidores, mas que haverá mudanças pontuais.

Vendas de materiais escolares
O setor varejista do estado de São Paulo espera um cresci-

mento de até 5% nas vendas de materiais escolares no período 
de volta às aulas de 2020. De acordo com o setor, que atende 
ao consumidor final, o gasto médio deverá ser de R$ 200 a 
R$ 300 (ABr).

TI Trends

Divulgação

Simples Nacional 
As empresas que querem optar 

pela adesão ao Simples Nacional 
para 2020 devem correr, pois têm 
até o proximo dia 31 para realizar 
essa opção que, uma vez deferi-
da, produzirá efeitos retroativos 
a partir do primeiro dia do ano 
calendário da opção, que pode 
ser feita pela internet no site: 
(www8.receita.fazenda.gov.br/
simplesnacional).

Norte é a localidade mais inadimplente em termos 
proporcionais.

SP
C

B
ra

si
l

itforum365.com/reprodução

Hoje (17), os quase 4 milhões 
de participantes do Enem 
2019 terão acesso às notas 
que obtiveram na avaliação. 
Para acessar os resultados é 
preciso informar, na Página 
do Participante (https://enem.
inep.gov.br/participante/#!/) o 
CPF e a senha cadastrados na 
hora da inscrição no exame. 

Ao entrar na página, logo apa-
rece a Nanda, uma personagem 
digital com uma pergunta. Para 
avançar, é preciso responder ao 
desafio. Isso é feito para evitar 
o acesso de robôs. Em seguida, 
os estudantes devem informar 
o CPF e inserir a senha. Caso 
não se lembrem da senha, basta 
clicar no link “Esqueci minha 
senha”, que está logo abaixo 
do campo de preenchimento.

Enem libera notas nesta sexta-feira

O sistema vai, então, pedir 
para o usuário escolher se a 
senha cadastrada será enviada 
para o e-mail registrado duran-
te a inscrição ou se quer alterar 
o e-mail. O sistema dá uma 
pista para que o participante 
se lembre de qual e-mail foi 
cadastrado durante a inscrição. 
A senha deve ser guardada em 
local seguro e de fácil acesso. 
Ela ainda será usada para a ins-
crição nos programas federais 
de acesso ao ensino superior.
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Youtube e a desinformação 
sobre mudanças climáticas

O Youtube promove desinformação sobre 
mudanças climáticas, impulsionando a circula-
ção de vídeos negacionistas. A informação está 
em um relatório da organização internacional 
Avaaz, que analisou conteúdos sobre o tema na 

maior plataforma de vídeo do mundo.
O grupo analisou vídeos recomendados pela 

plataforma em sua seção “o que ver em seguida” 
quando as pessoas fazem pesquisas utilizando 
os termos “aquecimento global”, “mudança 
climática” ou “manipulação climática”. Segundo 
os autores da pesquisa, 16% dos 100 vídeos mais 

relacionados na pesquisa pelo termo “aqueci-
mento global” tinham informações inverídicas 
ou que podiam desinformar a sua audiência. 

Quando a procura tomava o termo “mudança 
climática”, o índice de presença desses conteúdos 
ficou em 8%. Já com o uso da palavra-chave “mani-
pulação climática”, o percentual foi para 21% (ABr).




