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D - Cuidadores de Pessoas 
A Home Angels, marca do Grupo Zaiom e maior rede de cuidadores de 
pessoas da América Latina, confirma sua presença na Franchise 4U, entre 
os próximos dias 29 a 30, no Hotel Unique. O evento aproxima franque-
adoras e interessados em abrir uma franquia de diferentes segmentos, 
promovendo reuniões de negócios com horário marcado gratuitamente. 
Essa a feira é como uma vitrine para apresentar a marca com todos 
os seus diferenciais para os investidores e franqueados em potencial. 
Investidores interessados em conhecer a Home Angels e participar da 
feira devem agendar sua visita pelo site (https://www.franchise4u.com.
br/expositions/minidetails?45).  

E - Ascensão Profissional
A DHL Supply Chain, líder mundial em logística, armazenagem e dis-
tribuição, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. 
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. Os interessados devem 
ser formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2019, sendo que 
todas as graduações serão aceitas, uma vez que a empresa fornece 
serviços logísticos para diversos setores de mercado. Inglês fluente e 
disponibilidade para residir em outra cidade/estado. Para fazer parte do 
processo seletivo, os candidatos devem cadastrar-se na página (http://
www.traineedhl.com.br). 

F - Tracking Online 
A Luft Healthcare, unidade de negócios da Luft Logistics dedicada ao 
atendimento dos setores farmacêutico, cosmético e hospitalar, oferece 
um serviço de altíssima qualidade de transporte, inclusive sensíveis. É 
feito em frotas de veículos tecnologicamente adaptados, controladas por 
sistemas ultramodernos que atendem a todos os requisitos de segurança, 
temperatura e integração. Especialista em operações complexas, a ope-
radora logística se adequa às necessidades de transporte refrigerado de 
cada cliente. No segundo semestre deste ano, a empresa implementou a 
blindagem dos compartimentos de cargas nos veículos voltados a operações 
de alto risco. Outras informações: (http://www.luft.com.br/luft-health/).

A - Fotografias de Tóquio
A Caixa (Praça da Sé) recebe a partir deste sábado (25), a mostra foto-
gráfica “Tóquio Antes/Depois”. São 80 painéis que viajam dos anos 1930 
aos dias atuais, marcando os contrastes entre o passado e o presente 
da capital japonesa. A exposição, que já passou por Canadá, Estados 
Unidos e México, chegou ao Brasil em junho de 2019 tendo passado por 
Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Manaus e Recife. A capital paulista é 
a última parada da exposição no país que seguirá posteriormente para 
o Equador. Idealizada pela Fundação Japão e Embaixada do Japão no 
Brasil, tem curadoria de Kotaro Iizawa, crítico e historiador de fotografia. 
Entrada franca.

B - Produtoras de Melão
Técnicos da Administração Geral de Aduana da China (órgão de sanidade 
vegetal e animal) inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio 
Grande do Norte e no Ceará, na última semana. Os estados são os maiores 
produtores da fruta. O Brasil fechou acordo com a China que viabiliza 
a exportação de melão. O acordo é simbólico por se tratar do primeiro 
entendimento sobre frutas com o país asiático. Em contrapartida, os 
chineses poderão vender pera para o mercado brasileiro. Os protocolos 
sanitários foram firmados após reunião bilateral entre os presidentes 
Jair Bolsonaro e Xi Jinping, dentro da XI Cúpula do Brics, em Brasília. 
O objetivo da visita dos técnicos foi verificar as plantações nas áreas 
livres da mosca-da-fruta nos estados.

C - Indústria Farmacêutica
Entre os dias 22 e 24 de junho, acontece a CPhI e P-MEC China 2020, 
no Centro Internacional de Exposições de Xangai. O evento reunirá mais 
de 3.400 expositores chineses e internacionais numa área superior a 
210 mil metros quadrados de exposição. Serão apresentados produtos 
inovadores e tecnologias avançadas voltados para a indústria farmacêu-
tica com mais de 75.000 visitantes profissionais de mais de 140 países. 
A transformação e atualização da indústria farmacêutica chinesa estão 
ainda mais conectadas para o mercado mundial. Outras informações: 
(www.cphi-china.cn/en).

G - Cursos para Contadores 
Plataforma de gestão em nuvem para PMEs, criou a Omie.Academy, seu 
braço educacional que tem por objetivo oferecer educação e conhecimen-
to com foco em resultados práticos para contadores e empreendedores 
por meio de cursos de vendas, marketing digital e finanças, entre vários 
outros temas. Os cursos mais procurados pelos contadores são o de 
BPO Financeiro - que ensina a oferecer consultoria financeira e, assim, 
aumentar seus ganhos - e o de Liderança e Gestão de Pessoas, voltado 
para empreendedores que buscam gerir suas equipes de forma mais 
eficaz. Saiba mais em: (https://academy.omie.com.br/).

H - Laminados e Reciclados
Nos últimos quinze anos a Novelis, líder mundial em laminados e reci-
clagem de alumínio, realizou investimentos que somam mais de US 1 
bilhão no Brasil. Em 2018, a empresa anunciou um investimento ainda 
em curso de R$ 650 milhões para a ampliação da fábrica de chapas, 
que constitui o maior complexo de laminação e reciclagem de alumínio 
da América Latina, localizadas em Pindamonhangaba e Santo André e 
11 centros de coleta de sucata de alumínio, envolvendo cerca de 1.500 
profissionais. A operação local registrou crescimento de embarques 
de 253 mil para 570 mil toneladas/ano no período, com incremento de 
230% de receita líquida. 

I - Mais Rentabilidade
O Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, 
anuncia a concessão de cashback a todos os clientes que investirem 
a partir de R$ 5 mil no CDB com liquidez no vencimento em um ano 
(rentabilidade de 108% do CDI) ou em dois anos (110% do CDI). O 
cliente que investir no produto com vencimento em um ano irá receber 
0,5% de cashback sobre o valor aplicado. Quem optar pelo CDB com 
vencimento em dois anos receberá 1% sobre o valor aplicado. Se o valor 
do cashback for acima de R$ 100, ele entra diretamente como aplicação 
no CDB de liquidez diária. Já os valores abaixo de R$ 100 ficam como 
crédito disponível. Outras informações: (https://www.bancorci.com.br/).

J - Tai Chi Chuan
Como parte das comemorações do Ano Novo Chinês, a Ibrachina Arena 
(R. Borges de Figueiredo,1247-1359, Mooca), reune neste sábado (25), 
das 8h às 10h,  praticantes e interessados em conhecer esta arte marcial 
milenar chinesa. A aula busca reproduzir eventos semelhantes feitos na 
China, em parques, estádios e praças. Juntando diferentes idades e pra-
ticantes. O evento é gratuito e todos podem participar. De preferência, 
usar roupa branca ou de Tai Chi Chuan. Inscrições pelo email: (contato@
ibrachina.com.br). Outras informações: (www.ibrachina.com.br).

Inteligência artificial, 
computação quântica 

e a era pós digital

Em uma era cada 
vez mais digital, 
está difícil para 
algumas empresas 
acompanharem 
as transformações 
tecnológicas, devido 
à rapidez e agilidade 
com que uma 
tecnologia pode se 
tornar obsoleta

Essas revoluções, 
como a computa-
ção quântica e IA, 

estão acontecendo em 
média a cada cinco anos, 
e tem tornado a vida da 
sociedade mais acelerada 
e prática, e envolvem to-
dos os segmentos e áreas 
do mercado começando 
pela segurança de dados e 
administração, até mesmo 
uma simples compra. 

Um levantamento feito 
pelo Gartner, empresa 
de consultoria e que au-
xilia clientes a tomarem 
as melhores decisões 
diariamente, estima que 
em 2020, um quarto das 
interações de atendimen-
tos serão automatizadas 
pela inteligência artificial 
e 30% das empresas vão 
utilizar essa tecnologia 
em alguma etapa do seu 
processo. 

Pelo mesmo levanta-
mento,  a expectativa 
para 2025 é que as or-
ganizações que utilizam 
inteligência artificial em 
suas plataformas de enga-
jamento social aumentem 
em 25% a sua eficiência 
operacional. Isso tudo vai 
ocorrer em apenas cinco 
anos com uma tecnolo-
gia que pode ser usada 
em diversos processos 
administrativos que não 
são “vistos” pelo cliente. 
Enquanto isso, empresas 
como IBM, Google, Mi-
crosoft e Alibaba já estão 
investimento na Compu-
tação Quântica, tema do 
qual o mercado brasileiro 
praticamente nem come-
çou a falar. 

A Accenture, multi-
nacional de consultoria 
de gestão e tecnologia 
da informação, divulgou 
recentemente o relatório 

“A Era Pós-Digital - Você 
está preparado para o que 
vem por aí?”, que destaca 
negócios que já entendem 
como moldar o mundo ao 
redor das pessoas indo 
além do digital, entregan-
do produtos e serviços 
que atendam suas neces-
sidades de forma rápida e 
personalizada. 

A Zozotown, uma das 
maiores empresas de e-
-commerce do Japão, 
envia suas roupas feitas 
sob medida para os cliente 
em apenas 10 dias com a 
ajuda de um macacão feito 
em elastano que quando 
conectado ao aplicativo da 
empresa, tira as medidas 
exatas do cliente. E a Gi-
lette, que entrega lâminas 
customizadas atendendo 
à preferência individuais 
dos clientes. O principal 
ponto que alavanca essa 
mudança é o surgimento 
de empresas que já nasce-
ram digitais e que, portan-
to, já estão acostumadas a 
fazer da sua entrega final 
a excelência por natureza. 

Mercados mais enges-
sados e tradicionais como 
os administrativos e até 
mesmo prestadores de 
serviços, serão os pri-
meiros a sentirem essa 
transformação como um 
tsunami avassalador caso 
não estejam abertos a 
estas novas tendências, e 
certamente darão a larga-
da para uma corrida quase 
perdida, já que é possível 
que outros concorrentes 
estejam de portas abertas 
para recebê-las há muito 
mais tempo. 

Os ciclos evolutivos es-
tão acontecendo em um 
período cada vez mais 
curto de tempo, e é ne-
cessário ter fôlego para 
se adaptar e não ser ser 
engolido pela desatenção 
com as novas tecnologias. 
Há quem ainda diga que 
estamos na era digital, 
mas, na verdade, já esta-
mos na pós-digital, na qual 
tudo se transforma a uma 
velocidade imperceptível 
de tempo e espaço. 

Você já está pronto para 
o que está por vir? 

(*) - É CEO da Contabilizei, maior 
escritório de contabilidade do Brasil 

e o primeiro 100% online.

Vitor Torres (*)

A velocidade da arrecadação cresceu nesse início de 2020.

O Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) 
mostra que por volta de 
1h40 desta sexta-feira 
(24), os brasileiros terão 
desembolsado R$ 200 
bilhões, valor pago aos 
governos na forma de 
tributos. No ano passado, 
para recolher esse mesmo 
montante, foi necessário 
um dia a mais. Mas o au-
mento na arrecadação, 
já sinalizado nestes pri-
meiros dias do ano, não 
é necessariamente uma 
má notícia. 

É o que explica Emílio 
Alfieri, economista da 
ACSP. “O aumento na ar-
recadação dos impostos é 
algo natural se estiver re-
lacionado ao crescimento 
do PIB. Então, como o 
governo não está mudan-
do as alíquotas, é possível 
ver com bons olhos essa 
variação positiva dos 
primeiros dias de 2020”. 
Segundo o economista, 

O que se espera é que os setores de comércio e serviços voltem a 
empregar, fazendo o dinheiro circular novamente.

Um levantamento feito 
em todas as capitais 
pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que a melhora 
da saúde pública (39%) e 
o combate ao desemprego 
(39%), foram apontados pe-
los consumidores brasileiros 
como os principais problemas 
a serem enfrentados este ano 
para a retomada do cresci-
mento econômico. O ranking 
de temas que merecem a 
atenção em 2020 é seguido 
por investimentos em edu-
cação (38%), combate à 
corrupção (25%), combate 
à violência (20%) e controle 
da inflação (18%), além da di-
minuição de impostos (18%).

As áreas que mais devem 
registrar avanços neste ano, 
segundo a percepção dos 
entrevistados, são a criação 
de vagas de emprego (42% 

Índice de Estoques 
paulistano cai 
3,2% em janeiro

O Índice de Estoques (IE) 
do comércio paulistano 
iniciou o ano com queda de 
3,2% em janeiro – ao passar 
de 124,3 pontos em dezem-
bro para os atuais 120,4 pon-
tos. Contudo, na comparação 
com o mesmo período de 
2019, houve alta de 4,7%. A 
proporção dos empresários 
que consideraram os esto-
ques adequados apresentou 
alta em relação a janeiro do 
ano passado (4,8%). Mas na 
comparação com dezembro, 
também sofreu baixa de 3%.

Para a FecomercioSP, essa 
queda em janeiro expõe uma 
volatilidade pontual, uma vez 
que o indicador apresentou 
ótimo desempenho ao longo 
de 2019, retornando à média 
dos patamares pré-crise: 
cerca de 60% de adequação; 
25% de inadequação acima; e 
15% de inadequação abaixo 
do desejado. O resultado 
mostrou que talvez tenha 
havido excesso de reserva 
de mercadorias para o Natal, 
pois 6,2% dos comerciantes 
disseram que os estoques 
estão acima no ideal, o que 
indica que é o momento 
de realizar promoções (AI/
FecomercioSP).
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Saúde pública e combate ao 
desemprego, as prioridades do país
As áreas que mais devem registrar avanços neste ano, são a criação de vagas de emprego (42% acreditam 
que irá aumentar), o combate à inflação (35% acreditam que ela irá reduzir) e a diminuição da inadimplência 
(32% acreditam que irá reduzir)

com a pesquisam, 45% dos 
entrevistados têm a percep-
ção de que a economia vem 
se recuperando, embora 37% 
avaliam que essa retomada 
acontece de forma lenta e 
apenas 8% de maneira acele-
rada.  Já 31% não percebem 
sinais de crescimento e 17% 
acham que a situação está 
piorando. Outros 7% não 
sabem avaliar.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro Junior, o que se espera 
é que os setores de comércio 
e serviços voltem a empregar, 
fazendo o dinheiro circular 
novamente. “Alguns avanços 
foram percebidos durante 
o primeiro ano da gestão 
do novo governo, como a 
reforma da previdência, mas 
há muitos desafios a serem 
enfrentados, principalmente 
diante do alto índice de de-
semprego no país”, afirma 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

acreditam que irá aumen-
tar), o combate à inflação 
(35% acreditam que ela irá 
reduzir) e a diminuição da 
inadimplência (32% acre-
ditam que irá reduzir). Por 
outro lado, os consumidores 
avaliam que algumas áreas 
não devem evoluir, como a 
melhora da renda e salário, 

que para 43% seguirão es-
tagnados, e os investimentos 
em saúde, que para 42% não 
irão se alterar.  

Embora a retomada do 
ambiente econômico ainda 
aconteça em ritmo gradual, 
os brasileiros estão, em al-
gum grau, otimistas com o 
cenário para 2020. De acordo 

Impostômetro atinge 
R$ 200 bilhões em 24 dias

o estímulo ao crédito para 
pessoas físicas é um dos 
fatores que têm ajudado 
no crescimento econômico 
do país, o que afeta posi-
tivamente a receita com 
impostos arrecadados pelo 
governo. 

“A redução na taxa bá-
sica de juros e a política 
do governo de estimulo 
para tomada de crédito 
para pessoas físicas têm 
ajudado a aumentar essa 
arrecadação, sem que 
seja preciso aumentar as 
alíquotas”, afirma o eco-
nomista. Alfieri alerta, no 
entanto, que o governo 

Federal precisa “conter 
os ânimos” com relação a 
sinalização de aumento da 
arrecadação via tributos. 

Para Alfieri, a economia 
do País está no rumo certo 
para sair da crise. Mas é 
possível acelerar o pro-
cesso. “Se mantivermos 
o ritmo atual, é possível 
retomar os níveis econômi-
cos de 2014 em até quatro 
anos. Mas se houver uma 
reforma fiscal mais abran-
gente, e uma simplificação 
tributária, podemos recu-
perar os bons números já 
em dois anos”, finaliza (AI/
ACSP).


