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Desenvolvedores em início de carreira

@Uma pesquisa realizada pela Codenation — startup 
de Florianópolis (SC) especializada em recrutamento 

e aceleração de carreiras na área de desenvolvimento — 
mapeou as principais dificuldades encontradas por desen-
volvedores ao entrar no mercado de tecnologia e o perfil 
desses novos profissionais no Brasil. O intuito da análise 
foi criar um panorama sobre as pessoas iniciando carreira 
em tecnologia e de que forma empresas do ramo podem se 
aprimorar para receber tais profissionais, preenchendo a 
grande lacuna de vagas existentes no setor. Ao todo, foram 
entrevistadas 2.134 pessoas que utilizaram a plataforma 
Codenation entre 21/11/19 e 05/12/19. O estudo está dis-
ponível na íntegra neste link: https://mkt.codenation.com.
br/devsbrasil2020.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Cloud Kitchen
A Steam Cloud Kitchen vai construir e operar no próximo 

ano cinco hubs multiplataformas para abrigar restaurantes 
destinados exclusivamente ao delivery online. A primeira 
unidade, que terá as obras iniciadas em breve, começará 
a operar em março, no Tatuapé. As demais estão previstas 
para Brooklin e Santana, e duas na região do ABC, em 
Santo André e São Bernardo. Nos próximos quatro anos, 
a Steam planeja um total de 30 cloud kitchen (cozinha 
na nuvem), com um investimento de R$ 30 milhões. É a 
primeira operação multiplataforma para atender qualquer 
aplicativo de delivery, oferecendo infraestrutura operacional 
e administrativa para funcionamento de até 10 restaurantes 
em cada hub.    Leia a coluna completa na página 3

Você já fez o cálculo de 
quanto significa a conta de 
luz no seu orçamento fixo 
mensal? De acordo com o 
Dieese, o brasileiro chega 
a gastar mais de 20% do 
salário mínimo para pagar 
a conta de luz.  E esses 
valores podem ser ainda 
maiores no verão quando 
há uma tendência de au-
mento de equipamentos 
como ar-condicionado. A 
Companhia Energética de 
Brasília (CEB), por exem-
plo, registrou alta de 7% no 
consumo de energia elétrica 
no Distrito Federal, no mês 
de novembro de 2019.

Para os brasileiros, esses 
números são muito altos. De 
acordo com uma pesquisa 
feita pela Associação Brasi-
leira dos Comercializadores 
de Energia (Abraceel) em 

Energia elétrica impacta orçamento 
dos brasileiros

parceria com o Ibope em 
agosto de 2019, 87% dos 
consumidores consideram 
sua conta de energia cara. 
E, pelo menos, 64% dos 
entrevistados afirma fazer 
esforço para economizar 
energia para não atrapalhar 
o orçamento familiar. 

“Grande parte da conta de 
luz do brasileiro é imposto. O 

consumidor paga pela com-
pra de energia, os serviços 
de transmissão, a distribui-
ção e por último os encargos 
setoriais. Para o ano de 2020, 
por exemplo, podemos ter 
um aumento de médio de 
2,42%. Isso porque existe 
uma consulta pública aberta 
em outubro feita pela Aneel, 
sobre o orçamento para a 

Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), que é um 
dos subsídios pagos pelos 
consumidores de energia”, 
explica Alcione Belache, 
CEO da Renovigi. 

No final do ano, o governo 
anunciou a tarifa branca, que 
passou a vigorar no último 1 
de janeiro como estratégia de 
redução de custos.  A tarifa 
está disponível para residên-
cias e pequenos comércios e, 
prevê descontos para o con-
sumidor que reduzir o consu-
mo nos horários de maior uti-
lização. Especialistas, porém, 
chamam atenção para adoção 
de estratégias sustentáveis e 
de longo prazo para redução 
tanto do uso de energia elé-
trica quanto do custo. O uso 
da energia renovável é uma 
tendência mundial Fonte e 
mais informações: (www.
renovigi.com.br).

Placas padrão Mercosul
Após sucessivos adiamentos, começa a valer a partir do pró-

ximo dia 31 a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul. O 
prazo atende ao estipulado na Resolução do Contran que deter-
mina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo 
padrão de Placas de Identificação Veicular (PIV) (ABr). 

50º Fórum Econômico Mundial
Começou ontem (20), em Davos, na Suíça, a 50ª edição do 

Fórum Econômico Mundial. O encontro reúne governantes de 
diversos países e também empresários. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, é quem representa o Brasil. De hoje (21) até 
quinta-feira (23), Guedes vai participar de painéis e terá encon-
tros com presidentes de empresas multinacionais (ABr).  

Recursos para produtores rurais
Produtores rurais e pequenos empresários das regiões Nor-

te, Nordeste e Centro-Oeste vão ter acesso a R$ 46,3 bilhões 
oriundos dos Fundos Constitucionais este ano, de acordo com 
dados do Ministério do Desenvolvimento Regional divulgados 
ontem (20). Os recursos serão concedidos por meio de bancos 
públicos e devem aquecer a economia, gerar emprego e renda, 
segundo o ministério (ABr). 

Eu sou Dev

Você já fez o cálculo de quanto significa a conta de luz no seu 
orçamento fixo mensal?
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A inteligência artificial (IA) é uma 
nova força produtiva que realiza tanto 
trabalhos físicos como abstratos e tem, 
como grande diferencial, a capacidade 
de aprender por si mesma a partir de 
dados coletados em campo. O quociente 
de inteligência (QI) da IA irá evoluir ainda 
mais no futuro. 

A pesquisa Intelligence Quotient and Intelligen-
ce Grade of Artificial Intelligence, realizada 
em 2018 por estudiosos da Chinese Academy 

of Sciences de Pequim, na China, em parceria com 
o College of Information Science and Technology 
University, de Nebraska, EUA, mostrou que, hoje, 
entre as várias plataformas de inteligência artificial 
do mercado, destaca-se o Google, com 47,28 de QI. 
Uma criança de seis anos tem, em média, um QI de 
55,50. Mesmo sem atingir níveis geniais de QI – que 
começam em 140 –, a IA muda a face do mundo. 
   Leia na página 6

A Inteligência Artificial pode fazer o 
PIB do Brasil crescer 4,1% em 2020

Ciclo das 
lorotas 
chega ao fim

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) reduziram a estimativa para 
a inflação este ano. A projeção 
para o IPCA , a inflação oficial 
do país, caiu de 3,58% para 
3,56%. A informação consta no 
boletim Focus, pesquisa semanal 
do Banco Central (BC), que traz 
as projeções de instituições para 
os principais indicadores econô-
micos. Para 2021, a estimativa se 
mantém em 3,75%. 

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de in-
flação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é de 4% em 2020, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como princi-
pal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente 

definida em 4,5% ao ano.
A Selic deve se manter em 

4,5% ao ano até o fim de 2020. 
A manutenção da Selic, como 
prevê o mercado financeiro, 
indica que o Copom considera 
as alterações anteriores sufi-
cientes para chegar à meta de 
inflação. Para 2021, a expec-
tativa é que a taxa básica suba 
para 6,25%. Para 2022 e 2023, 
as instituições estimam que a 
Selic termine os períodos em 
6,5% ao ano.

A projeção para a expansão 
do PIB variou de 2,30% para 
2,31% para 2020. As estimati-
vas das instituições financeiras 
para os anos seguintes, 2021, 
2022 e 2023 continuam em 
2,50%. A previsão do mercado 
financeiro para a cotação do 
dólar está em R$ 4,05 para o 
fim deste ano e R$ 4,00 para 
2021 (ABr).

Mercado reduz 
estimativa de inflação 
este ano para 3,56%

A projeção está abaixo do centro da meta de inflação.
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Tecnologia e Economia

Economia Mundial
O FMI reduziu as projeções 

de crescimento para a economia 
mundial, de acordo com relatório 
divulgado ontem (20). O PIB global 
terá expansão de 3,3% em 2020 e 
3,4% em 2021, números 0,1 e 0,2 
ponto menores que as previsões 
anteriores. O FMI diz que a piora nas 
projeções está ligada à desaceleração 
de algumas economias emergentes, 
sobretudo a Índia, cuja previsão 
de alta para 2020 é de 5,8% (-1,2 
ponto). Em 2019, a expansão global 
foi de 2,9%.
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