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D - Novidades para o Carnaval
Enquanto uns querem festa e folia, outros só querem descansar, de preferência 
em meio à natureza. Socorro, estância hidromineral a 132 km de São Paulo, é 
perfeita para ambos os públicos e tem novidades para o Carnaval que será de 
21 a 25 de fevereiro. O tradicional Bloco do Turista, um dos maiores, ganha 
as ruas centrais no domingo (23). Organizado pelos hotéis e pousadas, que 
incluem um abadá e uma caneca em seus pacotes de hospedagem, reúne 
mais de 1.000 visitantes com as marchinhas na ponta da língua. Outro evento 
importante será o Festival de Marchinhas. Quem quiser inscrever alguma 
pode ver as regras em (http://marchinhas.socorro.sp.gov.br). 

E - Combater a Dengue
Quatá, na região oeste de São Paulo, tem se destacado no combate à dengue 
com a implantação do projeto Radar da Dengue, que por meio de georreferen-
ciamento gera informações sobre o raio de voo do mosquito transmissor do 
vírus. Esse mapeamento é útil para alertar a população de como se prevenir 
e para sinalizar onde a Prefeitura deve realizar mutirões de combate ao mos-
quito. Essa será uma das iniciativas que o município apresenta no III Fórum 
de Cidades Digitais do Centro-Oeste Paulista, que acontece em Marília, nesta 
quinta-feira (23). O encontro reúne prefeitos, gestores públicos e vereadores 
para tratar de inovação na administração pública. 

F - Varejista de Tintas
A Pinta Mundi Tintas, rede varejista de tintas, estará presente na feira 
de franquias Franchise 4U, que acontece nos próximos dias 29 e 30, no 
Hotel Unique. A franquia disponibiliza dois modelos de negócio, com 
destaque para loja compacta de 80m² a 99m² em cidades acima de 30 mil 
habitantes, com a aquisição da unidade completa a partir de R$ 189 mil. 
O valor inclui a taxa de franquia, reforma, equipamentos, o capital de 
giro e o estoque mínimo inicial. Para negócios fechados durante a feira, 
a rede oferece o benefício de R$ 10 mil de desconto na taxa de franquia, 
válido até 15 de fevereiro. Para participar basta reservar um horário 
através do site (https://www.franchise4u.com.br/franchise/details?322).

G - Same Day
Do cantonês “lala”, que significa pra já/agora, mais “move” do inglês, que significa 

A - Incêndios na Austrália
Em prol do meio ambiente, a Rappi e a Act for Amazônia uniram forças e 
lançaram o botão “Act for Australia”. Por meio dele, pessoas de toda a América 
Latina poderão fazer doações pela Rappi e apoiar a Austrália no resgate e 
proteção dos animais afetados pelos incêndios que já destruíram milhares de 
hectares. O espaço disponibilizado permite a doação de diferentes quantias 
de dinheiro a partir de R$ 5. Todo o valor arrecadado será destinando à Wires 
Wildlife Rescue, organização que tem como missão a preservação e reabilitação 
da vida selvagem australiana. Segundo a World Wide Fund for Nature, em 
nível nacional, o número de animais mortos aumentou para 1 bilhão.

B - Da Vinci no Parque
Em homenagem aos 500 anos da morte do gênio renascentista Leonardo 
Da Vinci (1452-1519), o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque 
Ibirapuera, recebe a exposição interativa “Da Vinci Experience”, entre 
os dias 25 de janeiro e 22 de março. Com entrada gratuita, a mostra 
é dividida em quatro núcleos - “Sala das Máquinas”, “Área Self”, “Re-
alidade Virtual” e “Sala Imersiva” -, que apresentam obras do artista 
italiano em projeções e realidade virtual. O percurso tem início na “Sala 
das Máquinas”, onde o visitante encontrará 10 reproduções artesanais 
das famosas máquinas criadas por Da Vinci. Na “Área Self” as pessoas 
conseguem entrar nas molduras para fazer parte de obras icônicas do 
artista, como Mona Lisa e São João Batista.

C - Tecnologias Inovadoras
O Santander está com 2.800 vagas abertas para cursos de curta duração, 
em parceria com o MIT Professional Education, para estudantes univer-
sitários, graduados e pós-graduados de 14 países, entre eles o Brasil. As 
aulas do “Becas Santander for MIT Leading Digital Transformation” são 
relacionadas às áreas de inteligência artificial, blockchain, computação 
na nuvem, cybersecurity e internet das coisas. São 2.500 bolsas de 
estudo online, com duração de cinco semanas e certificado digital do 
MIT. Além do aprendizado de introdução às tecnologias, os participantes 
poderão aperfeiçoar suas habilidades interpessoais necessárias para im-
plementar as tecnologias. Inscrições (https://www.becas-santander.com/
pt/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation).

mover, a Lalamove, plataforma online de soluções em entregas que conecta 
usuários e empresas a motoristas parceiros, chega ao Brasil com o objetivo 
de empoderar a comunidade local com a proposta “same day delivery”. Para 
ingressar no mercado de entregas B2B de forma competitiva, a Lalamove atua 
por meio de frota de parceiros composta por motos, vans, kombis e carretos. 
A empresa opera nos estados de São Paulo - na capital, região metropolitana 
e cidades como Campinas, Jundiaí, São José dos Campos e Santos - e Rio 
de Janeiro - na capital, Baixada Fluminense e municípios como Petrópolis e 
Volta Redonda. No total, a startup tem mais de 3 mil motoristas parceiros. 
Mais informações: (https://www.lalamove.com/brasil/home). 

H - Mercado Imobiliário
Confirmando a tendência de retomada de crescimento do mercado imo-
biliário em 2020, com a presença das startups revolucionando o setor, a 
Credihome, plataforma digital de crédito imobiliário, é uma das selecionadas 
para o programa de aceleração da Endeavor, o Scale-Up Fintech. A Cre-
dihome é uma fintech que conecta o cliente interessado no financiamento 
ou crédito imobiliário a todos os bancos de maneira online e gratuita. 
Também oferece financiamento imobiliário e home equity próprios com 
aprovação automática por meio de inteligência artificial e um jeito inovador 
de avaliar o crédito. O Scale-Up Fintech é um programa de aceleração de 
empresas criado pela Endeavor com o apoio do Banco Votorantim e Serasa 
Experian. Outras informações: (www.credihome.com.br).

I - Aceleração para Scale-ups 
Em parceria com a Endeavor, a C&A promove seu primeiro programa de ace-
leração, o Conecta C&A. A iniciativa visa selecionar 10 scale-ups -- empresas 
com alto potencial de crescimento, com um modelo de negócios comprova-
do pelo mercado e com diferenciais competitivos claros com expertise no 
desenvolvimento de soluções inovadoras para o varejo a fim de aperfeiçoar 
e revolucionar, ainda mais, a experiência de compra e o relacionamento da 
marca com os seus clientes. As scale-ups terão a oportunidade de alavancar 
e apostar em novos insights e trocar experiências com diversos empreen-
dedores. Mais informações (www.endeavor.org.br/scaleup/conecta-cea/). 

J - Programa de Trainee 
A DHL Supply Chain, líder mundial em logística, armazenagem e distribuição, 
está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2020. O objetivo 
é atrair, reter e desenvolver profissionais com potencial para assumirem 
posições de liderança na organização, fortalecendo assim o crescimento 
dos negócios no Brasil. Nesses 13 anos de projeto, a empresa promoveu o 
crescimento de diversas pessoas, sendo que muitos deles ocupam, até hoje, 
cargos de alta liderança. Interessados devem ser formados entre dezembro 
de 2015 e dezembro de 2019, inglês fluente e disponibilidade para residir em 
outra cidade/estado. Cadastrar-se na página (http://www.traineedhl.com.br).

Contadores aumentam 
faturamento com 

novo tipo de negócio

Já se foi o tempo em que 
o contador era apenas 
o responsável por 
faturar NFs ou declarar 
Imposto de Renda para 
seus clientes

Hoje, este profissional 
pode utilizar-se da 
tecnologia para al-

cançar todo seu potencial, 
expandir seu modelo de 
negócio e faturar mais.

Qualquer empresa que quer 
entregar todas as suas obriga-
ções e se manter em dia com 
o Fisco precisa do auxílio da 
contabilidade. Estar em dia 
com o SPED Contábil, Fiscal, 
as Contribuições, a eSocial, e 
em conformidade com todas 
as regras tributárias é tarefa 
de um contador.

A questão é que hoje, esse 
profissional não precisa mais 
digitar números ou fazer os 
cálculos enormes que fazia 
no passado. Os softwares são 
capazes de auxiliar no enqua-
dramento correto, calcular as 
guias de impostos, processar 
folhas de pagamento, emitir 
Notas Fiscais e otimizar a 
entrega dos SPEDS e GIAS, 
por exemplo.

E pensando não só em fa-
cilitar e melhorar o trabalho 
de um escritório de conta-
bilidade, a tecnologia pode, 
também, ser um novo tipo de 
negócio para o profissional de 
contábeis. Já pensou nisso?

Nos últimos anos, diversos 
segmentos nasceram e mor-
reram com a tecnologia. A 
atualização e diversificação 
significam, hoje, a sobrevi-
vência dos negócios. E já 
pensou em poder fazer isso 
dentro do seu próprio ramo, 
sem precisar buscar por no-
vos clientes e ter o trabalho de 
desenvolver, propriamente, 
um tipo de produto ou servi-
ço? No mínimo é uma ótima 
forma de se ganhar dinheiro!

Dados do CFC mostram 
que hoje, no Brasil, existem 
318 mil contadores ativos. As 
empresas de contabilidade 
são extremamente próximas 
da gestão da empresa no que 
se refere ao controle finan-
ceiro. Por isso, em diversos 
momentos enxergam falhas 
no sistema de gestão de seus 
clientes. Considerando ainda 
a relação de confiança que 
existe entre um contador e 
seu cliente, temos uma nova 
– e grande – oportunidade 

neste segmento: a revenda 
de software.

Mas como vender uma 
tecnologia que não faz parte 
da área de domínio dos con-
tabilistas? E como isso pode 
ser bom para você, contador? 
Revender sistema de gestão 
no conceito white label é 
uma oportunidade para que 
contabilidades agreguem 
receita mensal recorrente 
e estendam sua atuação 
frente à carteira de clientes 
já conquistada, mesmo sem 
entender de tecnologia. 

Como o ERP já está pronto, 
basta associar a marca ao 
sistema de gestão em nuvem 
(SaaS), com hospedagem em 
seu próprio domínio. O ERP 
une tecnologia e segurança 
no acesso às informações 
da empresa, evitando erros 
financeiros, contábeis e fis-
cais. Além disso, o suporte 
é todo feito pela empresa 
do software, deixando ape-
nas a responsabilidade da 
venda para o representante 
parceiro.

Portanto, com baixo in-
vestimento, o profissional é 
capaz de oferecer mais uma 
facilidade ao cliente, para que 
ele tenha maior controle do 
seu negócio. Para um escri-
tório de contabilidade, poder 
agregar serviços e produtos 
no atendimento do cliente 
faz com que a credibilidade 
cresça e os clientes sejam 
fidelizados.

Se você é da área contábil 
e ainda tem alguma dúvida se 
isso pode ser um bom negó-
cio, eu ainda apresento o caso 
da Dinastia Contábil – escri-
tório de contabilidade que 
atende em Goiânia e região. 
No final de 2018, a empresa 
passou a oferecer um ERP 
no conceito white label aos 
seus clientes, com módulos 
totalmente em nuvem. Para 
isso, criou um novo negócio: 
o Águia 360º.

O sistema de gestão da 
Águia 360º oferece pacotes 
personalizados de acordo 
com as funcionalidades que 
cada cliente precisa. Em um 
ano, indicando seu próprio 
produto, o escritório garantiu 
uma nova renda recorrente e 
mensal e fidelizou clientes. 
Isso tudo, sem se preocupar 
com treinamento, suporte ou 
atualizações. 

(*) - É criador do Revenda 
Software. Mais informações no site: 

(http://www.revendasoftware.com.br/).

Robinson Idalgo (*)

Os governos do Brasil e da 
Alemanha acabam de assinar 
memorando de entendimen-
to para Diálogo Agropolítico 
Alemão-Brasileiro. O acordo 
foi firmado entre as ministras 
Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) e 
Julia Klöckner (Alimentação 
e Agricultura da Alemanha), 
em Berlim.

O acordo prevê coopera-
ção técnica, intercâmbio de 
informações (seminários, 
feiras, cursos), visitas técni-
cas e publicação de material 
conjunto em diversos setores 
da agricultura, como bioeco-
nomia, gestão sustentável 
(solo e água), cadeias agro-
alimentares sustentáveis, 
financiamento rural, política 
agrícola e conectividade. 

Um grupo, formado por 
representantes dos dois 
países e de setores do agro 
brasileiro e alemão, irão 
traçar um plano de trabalho 

A demanda dos brasileiros por crédito teve alta 
de 12,4% em 2019, na comparação com 2018. O 
crescimento é o segundo maior já registrado na 
série histórica do Indicador Serasa Experian da 
Demanda do Consumidor por Crédito, ficando 
atrás apenas de 2010, quando o aumento foi de 
16,4%. O economista da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, aponta as consecutivas quedas nas taxas de 

juros e a retomada gradual da economia como os 
principais fatores para o crescimento, que deve 
se manter elevado neste ano. A expectativa é que 
o crédito seja a alavanca econômica de 2020. Os 
brasileiros, cuja renda fica entre R$ 500 e R$ 1000, 
foram os que mais solicitaram crédito em 2019, 
com alta de 14,0%. Esta foi a única faixa que ficou 
acima da média nacional de 12,4% (AI/Serasa).

Janeiro começa com 
alta de 2,7% nas 
vendas do varejo 

O movimento de vendas 
do varejo paulistano cresceu 
2,7% na primeira quinzena de 
janeiro, na comparação com 
igual período do ano passado. 
O resultado foi puxado pelas 
vendas à vista (4,1%), reflexo 
da demanda por itens típicos 
do verão e de início do ano. O 
número faz parte do Balanço 
de Vendas da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP).

“A moda praia e produtos 
de drogaria, como protetor 
solar e bronzeador, ajudam 
a impulsionar essas vendas à 
vista. Tem também a procura 
por material escolar, que con-
tribuiu com a alta”, explica 
Emilio Alfieri, economista da 
ACSP. Já as vendas a prazo, 
que costumam refletir a pro-
cura por itens de maior valor, 
como eletrônicos e eletrodo-
mésticos, cresceram menos, 
registrando alta de 1,3% nessa 
primeira quinzena do ano 
frente igual período de 2019.

Na comparação com a pri-
meira quinzena de dezembro 
de 2019, o movimento de 
vendas cai 38,4%. Esse é 
um resultado sazonal para a 
cidade de São Paulo, reflexo 
da base forte do final do ano 
passado e do tradicional êxodo 
do paulistano para o litoral e 
o interior, o que enfraquece 
o varejo da capital paulista 
(AI/ACSP).

ONG alertou que a desigualdade global está ‘fora de controle’.

O estudo também afir-
mou que a desigual-
dade global está “fora 

de controle”. O relatório 
“Tempo de Cuidar” também 
apontou que os 22 homens 
mais ricos do planeta pos-
suem mais riqueza do que 
todas as mulheres na África.

Além disso, o estudo apon-
tou que o valor do trabalho 
não remunerado realizado 
por mulheres é de US$ 10,8 
trilhões por ano. Um cálculo 
da instituição mostra que 
42% das mulheres no mundo 
não conseguem um trabalho 
remunerado. 

“As  mulheres  es tão 
apoiando a economia de 
mercado com mão de 
obra barata e gratuita e 
também estão ajudando o 

EP
A

Dois mil são mais ricos que 
60% da população global

Um relatório publicado ontem (20) pela ONG britânica Oxfam denunciou que, no ano de 2019, os 
2.153 bilionários do mundo tinham mais dinheiro do que 4,6 bilhões de pessoas somadas

infantis e de saúde, como 
fornecer serviços públicos 
gratuitos. A Oxfam ainda 
revelou que o motivo da 
desigualdade global estar 
“fora de controle” é em 
decorrência de sistemas 
econômicos que excluem 
mulheres e permitem que 
os bilionários acumulem 
fortunas.

A instituição revelou que 
a redução da desigualdade 
econômica poderia diminuir 
a quantidade de pessoas que 
vivem na pobreza extrema. 
A análise da Oxfam “mostra 
que se os países reduzissem 
a desigualdade de renda em 
1% a cada ano, 100 milhões 
de pessoas a menos estariam 
vivendo em extrema pobreza 
até 2030” (ANSA).

Estado prestando cuidados 
que devem ser feitos pelo 
setor público. Esse traba-
lho não remunerado está 
alimentando um sistema 
econômico sexista que co-
loca dinheiro nos bolsos de 

poucos”, afirma o relatório.
Para diminuir a desigual-

dade, a instituição sugere 
que os governos façam os 
ricos pagarem impostos 
mais altos e que haja um 
maior gasto nos cuidados 

Brasil e Alemanha firmam acordo 
de cooperação no setor agrícola

As ministras Tereza Cristina e Julia Klöckner, em Berlim.

e coordenar a execução. O 
acordo tem duração de três 
anos, podendo ser prorro-
gado. A assinatura ocorreu 
após reunião de ministros da 
Agricultura que participam do 
Fórum Global da Alimentação 
e da Agricultura (GFFA), com 
a participação de mais de 200 
ministros e secretários de todo 
o mundo.

No encontro, Tereza Cristi-
na reforçou que apenas 2,3% 

do território são usados para 
produção agrícola e 10,5% 
para pecuária, ou seja, mais 
de 85% do bioma estão pre-
servados. Ela destacou que 
o Brasil irá difundir o modelo 
de sistema de plantio direto, 
que passou a ser bastante 
usado no país nas últimas 
décadas, por propiciar a pro-
dução com menor impacto 
no solo e maior rentabilidade 
ao produtor (AI/Mapa).

Busca do consumidor por crédito cresceu 12,4%
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