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bandas de consagração nacional e regional em eventos, custeados pela 
Pasta, através da plataforma (http://turismocommusica.turismo.gov.br/
cadban-web/#/home). O sistema tem o objetivo de dar transparência 
à contratação desses profissionais por gestores públicos de estados e 
municípios, além de apoiar os eventos que geram grande fluxo de tu-
ristas. Artistas como Luan Santana, Fafá de Belém e Bruno e Marrone 
são alguns dos aprovados para contratação e que possuem informações 
disponíveis no site. A verba é restrita a eventos gratuitos, comprovada-
mente tradicionais e de notório conhecimento popular.

E - Fusões e Aquisições
De acordo com levantamento exclusivo realizado pela KPMG, registrou-
-se em 2019 o novo recorde de fusões e aquisições no Brasil, com 1.231 
transações concretizadas. O número representa crescimento de 27,3% 
em comparação com 2018, quando foram realizadas 967. Pela terceira 
vez consecutiva essas operações quebram recordes, considerando 830 
em 2017. Houve aumento considerável nas transações domésticas, que 
saltaram de 550 em 2018 para 782 em 2019. Trata-se de um cresci-
mento de 42,2%. As aquisições pelas empresas estrangeiras também 
apresentaram expansão relevante, de 19%, totalizando 374 transações 
em comparação às 315 de 2018. 

F - Verão em Química 
De 10 a 14 de fevereiro, a UFSCar realiza a 40ª edição de sua Escola de 
Verão em Química “Prof. Dr. José Tércio Ferreira”, com palestras, mi-
nicursos e mesa-redonda e a participação de convidados internacionais. 
As vagas nos minicursos são limitadas e serão preenchidas por ordem de 
inscrição. O público do evento é formado por estudantes de graduação, 
pós-graduação e profissionais da área. São quatro os minicursos que 
serão oferecidos, ministrados por pesquisadores dos Estados Unidos, 
Reino Unido e Alemanha. As inscrições estão abertas no site do evento 
(www.evqdq.ufscar.br) até 7 de fevereiro. 

G - Programas de Capacitação 
Senac acaba de firmar parceria com a ONG Generation Brasil para sediar 
as aulas do Programa Desenvolvedor Júnior. A metodologia desenvolvida 

A - Concurso no Senado
O certame autorizado para este ano abrirá 40 vagas para a Casa. Do total, 
24 serão de nível médio para o cargo de técnico de policial legislativo, en-
quanto as demais exigirão nível superior para o cargo de analista legislativo 
nas especialidades de direito, administração, arquivologia, assistência social, 
contabilidade, enfermagem, informática legislativa, processo legislativo, regis-
tro e redação parlamentar, engenharia do trabalho e engenharia eletrônica e 
telecomunicações. A banca examinadora e o edital ainda não foram definidos, 
mas já há site com conteúdo gratuito e informações relevantes: (https://www.
senado.leg.br/institucional/datasenado/STRANS/hotsite_concurso/).

B - Programa de Talentos 
A C&A, empresa que oferece produtos e experiências para conectar as 
pessoas por meio da moda, inicia a edição 2020 do seu Programa de Ta-
lentos. Neste ano, as vagas são para Trainee Comercial, com atuação nas 
áreas de Planejamento, Supply Chain e Produto, e para Liderança Distrital 
de Loja, com atuação em Operações de Lojas. A busca é por profissionais 
com formações diversas, que possuam perfil criativo, que sejam hands on, 
protagonistas, que gostem de desafios e estejam dispostos a fazer parte de um 
ambiente em transformação. O candidato deve se identificar com a cultura 
da C&A -- ousada, jovem, alegre, dinâmica. Inscrições podem ser feitas por 
meio do hotsite: (http://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/).  

C - Preferida dos Investidores
A Órama foi eleita a instituição financeira mais bem avaliada em 2019 pelos 
usuários do Yubb, buscador de serviços financeiros, no primeiro ranking anual 
da casa. Ao todo, a Órama conquistou a nota geral mais alta entre corretoras, 
fintechs e bancos de médio e grande portes, somando 4,64, em uma escala de 
0 a 5. O ranking foi feito a partir de uma média das avaliações dos usuários do 
guia “Melhores Empresas de Investimentos”. Dentre os critérios avaliados pelos 
usuários para a votação, estavam a facilidade em usar as plataformas online, 
o atendimento ao cliente, os custos e as taxas praticadas pelas empresas. 

D - Artistas e Bandas
O Ministério do Turismo está com cadastro aberto para apoiar artistas e 

pela Generation combina o treinamento em habilidades técnicas, com-
portamentais e de mentalidades, preparando os jovens para os desafios 
reais do mercado de trabalho. Com formato Bootcamp, é gratuito para o 
participante e tem duração de três meses, de segunda a sexta, das 8 às 
18h (carga horária de 480 horas). Para participar do processo seletivo, é 
necessário que os jovens tenham de 18 a 29 anos de idade, Ensino médio 
completo e interesse em ingressar na área de tecnologia. Aulas na unida-
de Senac Lapa Tito. Mais informações: (www.corporativo.sp.senac.br). 

H - Sorvete de Plantas
Esqueça tudo o que você imagina sobre sorvetes veganos e lembre dos 
sorvetes à base de leite de vaca, que são cremosos e saborosos. Agora 
imagine essa mesma textura, com um sabor delicioso e feito somente 
com o uso de ingredientes à base de plantas. Essa é a proposta da Nice 
Foods, que chega ao mercado com a missão de reinventar a forma como 
são feitos os alimentos que estão presentes no nosso dia a dia, porém 
utilizando matérias-primas orgânicas e naturais, sem carne, lactose e o 
mínimo de industrializados possível. Em Curitiba a empresa já está em 
mais de 30 pontos de venda. Para 2020 os planos incluem a expansão 
para os estados do Sul e Sudeste. 

I - Transformação do Negócio
A Philip Morris International foi reconhecida como uma das 50 líderes 
globais em sustentabilidade dentro da comunidade empresarial interna-
cional, em um projeto documental intitulado “50 Sustainability & Climate 
Leaders”. A inclusão da empresa, juntamente com outras lideranças 
empresariais, destaca a forma como a Philip Morris enxerga a ambiciosa 
transformação de seus negócios através da lente da sustentabilidade, 
ao gerenciar a transição e o impacto na sociedade e no meio ambiente. 
A ambição da empresa é que pelo menos 30% de seus clientes, que de 
outra forma continuariam a fumar, mudem para seus produtos sem 
fumaça até 2025. Saiba mais em (www.50climateleaders.com).

J - Bússola para Empreendedores
Voltar para o passado com um bilhete premiado, apostar na loteria, 
ganhar uma bolada e nunca mais se preocupar com dinheiro na vida: 
ficção científica pura. Não quer dizer, entretanto, que não seja possí-
vel “enxergar” o futuro e – por que não? – empreender com base nas 
tendências. Com base em pesquisas, números e vertentes, o Sebrae/
PR lançou o Guia de Tendências para Pequenos Negócios - 2020/2021. 
São 35 páginas com as principais apostas de especialistas para os pró-
ximos anos, pautadas pela análise de diversos relatórios de empresas 
internacionais especializadas em estudos de tendências. É gratuito e 
está em (https://apihml.pr.sebrae.com.br/storage/caderno_tendencias/
home/2020/conteudo.pdf).

O “home office” 
e a modernização das 

leis trabalhistas

O número de pessoas 
trabalhando por meio 
do chamado home 
office, cresceu 22% no 
período entre 2016 e 
2018

Reflexo em parte da 
Reforma Trabalhista 
implementada em 

2017, vemos aqui os efeitos 
de uma das mudanças mais 
tidas como modernizadoras 
na CLT vistas no período 
recente. Tal modalidade já 
vinha ocorrendo na prática e 
foi regulamentada e prevista 
na legislação. A lei mudou 
para acompanhar o que já 
vem sendo observado no 
mundo todo e cabe agora a 
trabalhadores e empresas se 
adaptarem. 

A Constituição Federal 
trata o teletrabalho como 
uma prestação dos serviços 
realizada fora das dependên-
cias do empregador, de for-
ma preponderante, podendo 
ser realizado na própria re-
sidência do empregado. Tal 
prática tem sido permitida 
graças ao avanço tecnológico 
e para oferecer vantagens 
tanto à empresa, que atende 
a necessidades específicas, 
como ao trabalhador, que 
deixa de gastar horas do 
dia no trânsito ao fazer o 
deslocamento até a sede da 
empresa, por exemplo. 

Com as novas regras, as em-
presas deverão se organizar 
para evitar problemas com 
as fiscalizações e reclamató-
rias trabalhistas. A reforma 
alterou o regimento desta 
modalidade de prestação de 
serviço, pois agora os empre-
gados que atuam nesta mo-
dalidade não são submetidos 
ao controle de jornada e não 
terão direito ao recebimento 
de horas extras. Contudo, 
nada impede que o controle 
de jornada e as horas extras 
sejam acordados mediante 
acordo individual. 

A nova lei ainda não 
especificou quem deverá 
arcar com as despesas 

relacionadas à aquisição, 
manutenção e fornecimento 
dos equipamentos necessá-
rios para o trabalho, sejam 
tecnológicos ou referentes à 
infraestrutura. Dessa forma, 
essa responsabilidade deve-
rá estar prevista no contrato 
de trabalho. Além disso, o 
empregado segue com to-
dos os direitos trabalhistas 
previstos, como férias, 13º 
salário, aviso prévio e as 
verbas rescisórias previstas 
pela lei trabalhista. 

Mas com tais direitos ain-
da garantidos, como fica a 
segurança do trabalhador 
que atua por meio do home 
office? 

Quanto a esse tema, a lei 
deixa claro que é de respon-
sabilidade do empregador 
instruir os trabalhadores 
em teletrabalho sobre as 
precauções que devem ser 
tomadas para evitar doenças 
ocupacionais e acidentes, o 
que deve ser feito de maneira 
expressa e ostensiva. Desse 
modo, o trabalhador deverá 
assinar um termo de respon-
sabilidade, comprometen-
do-se a seguir as instruções 
que lhe foram repassadas. 

Com a modernização da lei, 
é o momento de empresas 
buscarem a transição entre 
antigos e novos modelos, 
não apenas do ponto de vista 
tecnológico, mas de cultura 
interna para prevenir possí-
veis problemas na Justiça do 
Trabalho. Muitas empresas 
têm buscado conciliar tanto 
o trabalho tradicional como 
o home office, ao permitir 
que empregados trabalhem 
em casa em alguns dias da 
semana ou apenas às sextas-
-feiras, por exemplo. 

Independentemente do 
local de trabalho, claro, cabe 
a todos cumprirem seus res-
pectivos direitos e deveres 
presentes na relação traba-
lhista. A lei se moderniza, 
mas tal compromisso nunca 
deve mudar. 

(*) - É advogada especialista em 
Direito do Trabalho do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)

Entre as mais procuradas estão medicina, direito e engenharia.

Os resultados estão 
no estudo “Empre-
gos dos sonhos? As 

aspirações de carreira dos 
adolescentes e o futuro do 
trabalho”, divulgado ontem 
(22) pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 

A publicação analisa, en-
tre outras, as respostas à 
pergunta: “Qual profissão 
você espera ter aos 30 anos 
de idade?”. Os rankings das 
profissões mais desejadas 
variam de acordo com o 
gênero dos estudantes. 
Entre as mulheres, tanto 
em 2000 quanto em 2018, 
medicina, direito, pedagogia 
e licenciaturas, enfermagem, 
psicologia, administração e 
veterinária estão entre as 
top 10. Em 2000, profissões 
como jornalista, secretária 

Confiança da indústria 
cresceu 1,1 ponto 

A confiança dos empresários da 
indústria cresceu 1,1 ponto na 
prévia de janeiro, na comparação 
com o resultado consolidado de 

dezembro do ano passado. Com 
isso, o indicador chegou a 100,5 
pontos, em uma escala de zero a 200 
pontos, segundo dados divulgados 
ontem (22) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O aumento da confiança foi pu-

xado pelo crescimento das expec-
tativas dos empresários em relação 
aos próximos meses. O Índice de 
Expectativas cresceu 2,4 pontos e 
atingiu 101,6 pontos, o maior valor 
desde junho de 2018 (102,3 pon-
tos). O Índice da Situação Atual, que 

mede a confiança dos empresários 
no momento presente, recuou 0,3 
ponto, para 99,3 pontos. O resul-
tado indica aumento de 0,4 ponto 
percentual do Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da Indústria, 
para 75,5% (ABr).

Governo deve propor redução do pedágio em nova concessão.

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou, por meio de 
sua conta no Twitter, que 
não procede a informação 
de que seriam criadas, na 
Rodovia Presidente Dutra 
(Via Dutra), uma praça de 
pedágio em Guarulhos, na 
região metropolitana de 
São Paulo e outra na região 
de Barra Mansa, no estado 
do Rio de Janeiro.

Ainda pelas redes sociais, 
o presidente disse que no 
momento da renovação da 
concessão da Rodovia, que 
vence em 2021, o governo 
vai propor a diminuição 
do valor do pedágio e não 
permitirá a construção de 
novas praças de pedágio. 
De acordo com o Minis-
tério da Infraestrutura, a 
concessão da Nova Dutra 
deve ser o ativo que mais 
vai despertar o interesse 
dos investidores dentre 
os leilões de rodovias, ae-

Ferrari é eleita 
como marca mais 
‘forte’ do mundo

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Brand Finance, 
consultoria que avalia as 
marcas mais significativas do 
mercado, declarou a Ferrari 
como a “mais forte e influen-
te” do mundo, com 94,1 
pontos em um índice que 
vai até 100. O relatório anual 
da organização foi divulgado 
ontem (22), em ocasião do 
Fórum Econômico Mundial 
de Davos, na Suíça.

A Brand Finance calculou 
que o valor da marca Ferrari é 
avaliado em US$ 9,1 bilhões, 
um aumento de 9% graças 
ao desempenho positivo 
das vendas e à força geral 
da montadora italiana. A 
Ferrari conseguiu manter a 
liderança do ranking mesmo 
que o desempenho da marca 
na Fórmula 1 esteja longe do 
esperado. A montadora é re-
conhecida em todo o mundo e 
famosa por ter sido o primeiro 
produtor de carros de luxo 
em nível internacional.

A Brand Finance calcula o 
“valor da marca” estimando 
o benefício líquido que seria 
obtido com o licenciamento 
da marca no mercado aberto, 
enquanto a força é medida 
com base na eficácia da em-
presa em comparação aos 
concorrentes (ANSA).
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Estudo da OCDE mostra futuro 
das profissões no mundo

Medicina, direito, engenharia, pedagogia e licenciaturas estão entre as carreiras mais procuradas por 
estudantes de 15 anos em 41 países. No Brasil, quase dois a cada três estudantes pretendem seguir as 
dez profissões mais citadas no questionário do Pisa 2018 por aqueles que fizeram as provas

2000, apenas mudaram de 
lugar no ranking. Engenha-
ria, que ocupava a terceira 
posição entre os meninos, 
passou a ser a mais buscada. 

O estudo analisou também 
os riscos de as profissões es-
colhidas pelos estudantes não 
existirem mais no futuro devi-
do ao uso de robôs e de inteli-
gência artificial para substituir 
trabalhadores. A maioria das 
carreiras mais populares entre 
os jovens, como profissionais 
de saúde e sociais, culturais e 
legais, tende a ter baixo risco 
de automação. Na Austrália, 
Irlanda e no Reino Unido, 
cerca de 35% dos empregos 
citados pelos estudantes 
correm o risco de automação. 
Na Alemanha, Grécia, Japão, 
Lituânia e Eslováquia, mais de 
45% desses empregos estão 
em risco (ABr).

e cabeleireira completavam 
o ranking. Em 2018, elas 
saíram e deram lugar às 
ocupações de designers, 
arquitetas e policiais. 

Entre os homens, as pro-
fissões mais procuradas 
em 2018 foram engenhei-

ro, administrador, médico, 
advogado, profissional de 
educação física, arquiteto, 
mecânico automobilístico, 
policial e profissional de 
tecnologia da informação e 
comunicação. As profissões 
são as mesmas desejadas em 

Descartada a criação de novos 
pedágios na Via Dutra

roportos, ferrovias e portos 
previstos para 2020.

A Via Dutra é adminis-
trada pela empresa CCR 
desde 1996. O contrato 
vence em março de 2021, 
mas a intenção do governo 
é realizar o certame no 
final do segundo semestre 
de 2020. O trecho a ser lei-
loado liga as duas maiores 

regiões metropolitanas do 
país (Rio de Janeiro e São 
Paulo), passando por 34 
cidades. Pelo cronograma, 
as informações sobre o 
leilão estão em consulta 
pública a cargo da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). As 
contribuições serão rece-
bidas até fevereiro.


