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Mídias sociais: profissões na área

@Para quem iniciou o ano buscando por uma oportu-
nidade de emprego ou deseja ingressar em uma nova 

carreira, uma pesquisa realizada pelo LinkedIn, divulgada 
este mês, dá os caminhos que prometem ser promissores em 
2020. E profissões com atuação em mídias sociais figuram 
na lista, alcançando, inclusive, o primeiro lugar. No topo do 
ranking, aparece a função de gestor de mídias sociais, que é 
responsável pela imagem, relacionamento e engajamento da 
empresa contratante nos canais digitais. Entre 2015 e 2019, 
a procura por essa profissão cresceu, anualmente, 122%. 
Para atuar nela, é necessário ter conhecimentos sólidos 
em marketing digital e mídias sociais, além do domínio em 
ferramentas como Adobe Photoshop e Illustrator. As áreas 
que mais contratam pessoas com essa expertise são a de 
publicidade e marketing com ligação com mídias online e 
internet de modo geral.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Lenda do Deserto
A Ford está dando os retoques finais no seu próximo lan-

çamento global, um SUV totalmente novo mas que carrega 
muita tradição: o Bronco. Pouco conhecido dos brasileiros, 
o veículo se tornou um ícone 4x4 nos EUA durante as três 
décadas em que foi produzido, de 1966 a 1996. Nascido como 
SUV compacto, com chassi próprio, o Bronco tornou-se um 
SUV grande nas quatro gerações seguintes, derivado das 
picapes Série F. Off-road de raiz, com concepção robusta, 
três portas e outras características únicas, ele teve a produ-
ção em encerrada no ano-modelo 1997, abrindo espaço no 
portfólio da marca para os SUVs familiares de quatro portas.  

  Leia a coluna completa na página 3

A troca de domicílio 
fiscal como meio 
de planejamento de 
sucessão na Holding 
Familiar

Por Eduardo Moisés

Contábil

   
Leia na página 8

Os pequenos negócios que 
foram excluídos do Simples 
Nacional em 2019 têm mais 
alguns dias de prazo para re-
gularizarem suas pendências 
e fazerem uma nova adesão ao 
regime. Até o próximo dia 31, 
os pequenos negócios que não 
tenham débito com a Receita 
Federal ou a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional 
podem voltar a fazer parte do 
Simples. O prazo também se 
aplica aos empresários inte-
ressados em aderir ao regime 
pela primeira vez. 

Ao optar por esse modelo, 
o empresário tem a oportuni-
dade de pagar oito tributos, 
entre municipais, estaduais e 
federais, de uma única vez, re-
duzindo os custos tributários. 
Os empreendedores também 
ficam livres de obrigações 
acessórias com vencimentos 

Faltam dez dias para pequenos 
negócios aderirem ao Simples

distintos, reduzindo a bu-
rocracia para administrar o 
negócio.

De acordo com a Receita, 
enquanto não terminar o 
prazo para solicitar a opção 
pelo Simples Nacional, o con-
tribuinte poderá regularizar 
as pendências que impedem 
a entrada no regime. O deve-
dor tem a opção de realizar 

o pagamento à vista, abater 
parte da dívida com créditos 
tributários ou parcelar os dé-
bitos em até cinco anos com o 
pagamento de juros e multa. 

Se o contribuinte tiver o 
pedido de reinclusão no Sim-
ples aprovado, a empresa será 
readmitida no regime com 
data retroativa a 1º de janeiro. 
As principais irregularidades 

que levam à exclusão do Sim-
ples, segundo a Receita, são a 
falta de documentos, exces-
so de faturamento, débitos 
tributários, parcelamentos 
pendentes ou o exercício 
pela empresa de atividades 
não incluídas nesse regime 
de tributação.

Para empresas em início de 
atividade, o prazo para a soli-
citação é de 30 dias contados 
do último deferimento de ins-
crição (municipal ou estadual, 
caso exigível), desde que não 
tenham decorridos 180 dias 
da data de abertura constan-
te do CNPJ (para empresas 
abertas até 31/12/2019) ou 60 
dias (para empresas abertas 
a partir de 01/01/2020). Todo 
o processo de adesão é feito 
exclusivamente pela internet, 
por meio do Portal do Simples 
Nacional (AI/Sebrae).

“Célula T”
Um grupo de investigadores da Universidade de Cardiff, no País de 

Gales, encontrou um novo tipo da “Célula T” - responsável pela defesa 
do organismo contra ameaças desconhecidas, como vírus e bactérias 
- que poderá atacar e destruir a grande maioria dos tipos de câncer. 
A descoberta foi publicada na revista científica Nature Immunology e 
ainda não foi testada em doentes (RTP/ABr).

Davos 2020
“É evidente que a estratégia da equipe econômica é buscar investimentos 

fora do Brasil e criar uma agenda internacional mais forte. 2019 foi um 
ano de ajustes, e acho que o governo conseguiu transmitir essa mensagem 
para o público externo. Isso foi o que impediu que a equipe fosse, de fato, 
buscar recursos no exterior. O Brasil vai agora para a rua com subsídios 
muito mais fortes do que poderiam ter ido ano passado”, aponta William 
Teixeira, head de renda variável da Messem Investimentos.  

Nova pneumonia
China e países próximos estão adotando medidas para conter a 

nova pneumonia que atinge o país, oriunda da região central, no 
momento em que milhões de chineses começam a viajar, por ocasião 
das férias do Ano Novo Lunar, ameaçando estender a doença. A an-
siedade aumentou depois de o especialista do governo chinês Zhong 
Nanshan ter revelado que o novo tipo de coronavírus, que causa 
infeções respiratórias em seres humanos e animais, é transmissível 
entre seres humanos (RTP/ABr).  

Eu sou Dev

O contribuinte poderá regularizar as pendências que impedem 
a entrada no regime.
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Como transformar a experiência 
do cliente no cenário atual 

Poucas horas depois do 
discurso de Greta Thunberg 
em Davos, o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
chamou ontem (21) ativistas 
ambientais de “profetas da 
desgraça”. Em seu pronuncia-
mento no Fórum Econômico 
Mundia, o magnata defendeu 
os combustíveis fósseis e a 
desregulamentação da econo-
mia, contrariando mensagem 
disseminada por Thunberg e 
ambientalistas mundo afora.

“Precisamos rejeitar os pere-
nes profetas da desgraça e suas 
previsões do apocalipse”, disse 
Trump. Horas antes, a ativista 
sueca, que estava na plateia, 
havia acusado os governos 
de não fazerem “nada” para 
combater as mudanças climá-
ticas. Aqueles que denunciam 
um aquecimento global fora 
de controle são os “herdeiros 

dos tolos adivinhos de hoje”. 
Apesar disso, Trump anunciou 
a adesão dos EUA a um projeto 
de plantar 1 trilhão de árvores 
contra a crise climática.

O presidente também fez 
propaganda do petróleo e do 
gás americanos e reiterou que 
os Estados Unidos não precisam 
mais ‘importar energia de nações 
hostis’. “Nossos aliados europeus 
não ficariam mais vulneráveis se 
usassem o vasto fornecimento da 
América”, declarou.

Trump chegou em Davos no 
mesmo dia em que o Senado 
inicia o processo de impeachment 
contra ele por abuso de poder e 
obstrução do Congresso. O julga-
mento deve terminar ainda em 
janeiro, e uma condenação é im-
provável, já que isso exige o apoio 
de dois terços dos senadores (67 
de 100), e os republicanos contam 
com maioria (53) (ANSA).

Trump chama 
ambientalistas de 

‘profetas da desgraça’

Trump discursa 
no Fórum 

Econômico 
Mundial de 

Davos, na 
Suíça.

Revolução nos bancos

PIB cresceu 0,8%
O PIB cresceu 0,8% no trimestre 

encerrado em novembro de 2019 na 
comparação com o trimestre findo 
em agosto daquele ano. O dado é 
do Monitor do PIB, divulgado ontem 
(21) pela FGV. O PIB cresceu 1,9% 
na comparação com o trimestre 
encerrado em novembro de 2018 e 
1% na taxa acumulada em 12 meses. 
Considerando-se apenas o mês de 
novembro, o PIB teve altas de 0,3% na 
comparação com outubro de 2019 e de 
1,6% em relação a novembro de 2018.

Já não é novidade para ninguém que 
o consumidor atual, especialmente o 
millennial, busca comodidade e facilidade 
acima de tudo. A segurança, embora 
considerada, é um pressuposto, e não 
um diferencial. 

E quando olhamos o mercado atualmente, 
em que pesem as novas opções e experi-
mentações, o perfil médio dos serviços não 

fez a jornada digital completa. Eles são muito 
dependentes ainda de processos tradicionais 
como ligações telefônicas, tokens e até visitas 
a caixas eletrônicos e agências, deixando a ex-
periência ainda não tão amigável como poderia 
ser. Além disso, de forma geral, os serviços são 
muito padronizados, dando pouca margem a 
personalizações.    Leia na página 6
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https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-01-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/eduardo-moises/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/china-e-paises-proximos-adotam-medidas-diante-da-nova-pneumonia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete/davos-2020-brasil-esta-pronto-para-receber-investimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/descoberta-celula-que-podera-tratar-todos-os-tipos-de-cancer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/revolucao-nos-bancos-como-transformar-a-experiencia-do-cliente-no-atual-cenario/



