
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

D - Desafio da Água
De 28 a 30 de outubro, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (ABES) realiza o mais importante encontro sobre água no 
mundo: a Brazil Water Week (BWW) – Semana da Água no Brasil. O evento, 
que já conta com 15 nomes internacionais confirmados, vai transformar 
São Paulo na capital mundial da água e acontecerá juntamente com o II 
Seminário Internacional de Gestão de Perdas e Eficiência Energética. E 
com mais uma novidade: o Espaço Água, exposição interativa de edu-
cação ambiental aberta a estudantes, educadores e público em geral. 
O evento fará história, inserindo o país nas discussões sobre água mais 
importantes do planeta. Outras informaçõe: (www.abes-dn.org.br).

E - Fórum Econômico 
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira abriu inscrições para a parti-
cipação no Fórum Econômico Brasil-Países Árabes 2020, que acontece 
no dia 14 de abril, no Hotel Unique. O evento bianual reserva palestras 
e painéis sobre temas da relação bilateral Brasil-Liga Árabe. Com a 
participação de empresários, governos, instituições de investimento 
do Brasil e dos países árabes, o fórum será dividido em painéis sobre 
negócios globais, movimentos geradores de impactos econômicos, desen-
volvimento sustentável, segurança alimentar, mudanças demográficas e 
comportamentais. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, 
e o secretário-geral da União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi, já 
confirmaram presença. Inscrições: (http://bit.ly/2RTduif). 

F - Ações Ambientais
A Ford recebeu nota máxima por suas ações para a redução de emissões e 
dos riscos das mudanças climáticas, contribuindo para o desenvolvimento 
de uma economia de baixo carbono. A empresa foi incluída pela primeira 
vez na “Lista A” Climática da CDP, organização sem fins lucrativos com 
sede no Reino Unido que avalia o impacto ambiental das principais cor-
porações do mundo. Apenas 35 empresas americanas receberam nota A 
este ano da CDP, cujo processo de avaliação é reconhecido como o padrão 
mais alto de transparência ambiental corporativa. A organização utiliza 
uma metodologia detalhada e independente para avaliar as empresas.

A - Novos Policiais
O Governo de São Paulo autorizou a contratação de 5.605 policiais 
militares para o Estado. Os profissionais serão selecionados por 
meio de concursos públicos com previsão de serem lançados neste 
e no próximo ano. O objetivo é programar a reposição do efetivo. 
O próximo passo será a abertura de edital para que os interessados 
possam se inscrever para a realização da prova. No total, foram 
autorizadas 41 vagas para 2º tenente médico PM, 130 para aluno 
oficial, 5.400 para soldados de 2ª classe, 26 para 2º tenente dentista 
PM, seis para 2º tenente farmacêutico PM e duas para 2º tenente 
veterinário PM.

B - Reforço Escolar
Com o dia a dia das famílias cada vez mais corrido, o reforço escolar, 
aulas particulares, tutoria, acompanhamento de desempenho escolar 
dos filhos, entre outros serviços representam um grande mercado para 
os empreendedores que buscam um negócio para investir no setor de 
educação. A Tutores – maior microfranquia brasileira de reforço esco-
lar multidisciplinar – reforça o plano de crescimento para 2020 com o 
objetivo de inaugurar pelo menos 30 operações e ultrapassar o número 
de 100 franquias até dezembro. Hoje a rede conta com 70 franquias e 
com as novas aberturas, quer chegar a todas as capitais. Saiba mais em: 
(https://www.tutores.com.br/abra-a-sua-franquia.asp). 

C - Alta Temporada
Para quem está procurando uma oportunidade de trabalho, esta época 
do ano oferece muitas possibilidades, com as vagas temporárias que 
o mercado disponibiliza. O Wet’n Wild, parque aquático localizado em 
Itupeva, a apenas 30 minutos da entrada de São Paulo e 15 minutos 
de Campinas, está com aproximadamente 70 vagas em diversas áreas 
de atuação. São 12 em Alimentos e Bebidas, 19 em Operações, 18 em 
Arrecadações e 19 Administrativas. As vagas na área Administrativa são 
efetivas, já as demais são temporárias. Os interessados em trabalhar 
no Wet’n Wild devem enviar currículo para o e-mail (recrutamento@
wetnwild.com.br).

G - Tutor Virtual
O Programa Híbrido de Mentoria, do Portal dos Professores da UFSCar 
(www.portaldosprofessores.ufscar.br), abriu processo seletivo para 
pessoas interessadas em atuar como tutor virtual e bolsista. Os candi-
datos devem ser graduados, preferencialmente na área de Humanas; 
não ter reprovações no histórico da graduação; e ter disponibilidade 
para trabalhar 20 horas semanais - presencialmente às quartas-feiras e, 
também, à distância. Os interessados devem enviar e-mail para (phm.
contato.ufscar@gmail.com), para receber mais informações sobre o 
projeto. Dados adicionais estão disponíveis no cartaz de divulgação 
(http://bit.ly/36k90pR). 

H - Gerentes Comerciais
Para atender a sua demanda de crescimento, a Paketá Crédito, que 
oferece uma plataforma digital para concessão de crédito consignado 
para funcionários CLT de empresas, aliado a conteúdo de educação 
financeira, está selecionando cinco gerentes comerciais para trabalhar 
em São Paulo. Ao todo, são quatro oportunidades para gerentes de 
prospecção e uma para gerente de prospecção regional. A busca é por  
candidatos que tenham alguma experiência com o produto consignado 
privado e/ou vendas corporativas junto a áreas de RH ou financeiro das 
empresas. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail 
(vagas@paketa.com.br).

I - Loggi em Portugal
A Loggi, empresa de tecnologia que está reinventando a logística e a 
forma de fazer entregas no Brasil, inaugura a sua primeira unidade em 
Portugal. O escritório localizado na Santa Apolônia, às margens do rio Tejo, 
em Lisboa, está pronto para receber talentos europeus, especialmente 
portugueses, e brasileiros, que já estão sendo recrutados. O processo 
seletivo é o mesmo aplicado no Brasil, contando com entrevistas nas 
áreas técnicas, de cultura e Recursos Humanos. Os interessados podem 
se inscrever na página de carreiras da Loggi: (http://loggi.com/venha). 
Em junho de 2019 a Loggi alcançou o patamar de startup unicórnio ao 
atingir o valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão. 

J - Vagas de Emprego
Em fase de expansão, a startup Agilize abriu inscrições para 40 oportu-
nidades de emprego, em sua sede, em Salvador. Interessados podem se 
inscrever pelo site (https://vagas.agilize.com.br/). As vagas estão abertas 
para as seguintes funções: Analista de Mídia Performance; Pré-Vendedor 
(SDR); Sales Rep; Sales Ops; Growth Hacker; Especialista em SEO; UX/
UI Designer; Full Stack Engineer; Backend Engineer; Frontend Engineer; 
Data Scientist; e Tech Lead Engineer. A empresa tem a expectativa de 
apresentar um crescimento de 150% na carteira de clientes neste ano. 

O início de um novo 
ano é sempre um bom 
momento para refletir 
sobre o que fizemos 
no ano que passou, e 
buscar soluções para 
as oportunidades e 
desafios à nossa frente

Eu, pessoalmente, 
fico feliz em olhar 
para o 2019  e ver 

o quanto avançamos. Ti-
vemos a oportunidade de 
lançar uma nova categoria 
de impressão, com tecno-
logia de tanque de toner, 
voltada ao empreendedor 
brasileiro, que precisa de 
um equipamento robusto 
e com baixo custo de im-
pressão. Outro exemplo é 
o lançamento do notebook 
corporativo mais leve do 
mundo, que une alta per-
formance e design sofisti-
cado no mesmo produto.

Claro que todos esses 
lançamentos nos enchem 
de orgulho. São produtos 
inovadores, pensados para 
facilitar a vida do consu-
midor e que já estão se 
destacando no mercado. 
Porém, eles representam 
apenas uma fração dentro 
universo de inovação da HP, 
uma empresa de 80 anos 
que tem se reinventado 
a cada dia, investindo em 
pesquisa e desenvolvimento 
de produtos e soluções que 
vão  além de impressoras e 
computadores. 

Em 2019 apresentamos 
ao mercado brasileiro nos-
sos primeiros modelos de 
impressora 3D e confiamos 
que em 2020 teremos muito 
a falar sobre o assunto, já 
que essa tecnologia traz 

consigo uma capacidade de 
disrupção muito grande em 
manufatura digital. Estamos 
também olhando para o 
futuro, criando tecnologias 
disruptivas e avançando em 
novas áreas de atuação. 

Um exemplo é a gestão de 
microfluidos, que permite 
impactar positivamente 
diversos segmentos, parti-
culamente o setor de saúde. 
Nossos centros de pesquisa 
e desenvolvimento, inclu-
sive no Brasil, contam com 
grandes profissionais e 
parceiros em universidades 
para desenvolver novas tec-
nologias. Isso tudo nos dá a 
certeza de estar no caminho 
certo, não só para garantir a 
continuidade de inovações 
da empresa, mas por estar 
contribuindo com a constru-
ção do futuro melhor para a 
sociedade.

Por isso, nosso olhar para 
2020 é bastante positivo. O 
Brasil retoma a rota de cres-
cimento da economia.   As 
empresas necessitam de um 
grande impulso no aumento 
de produtividade e transfor-
mação digital e, sem dúvida, 
a Tecnologia da Informação 
tem um papel decisivo como 
vetor de desenvolvimento e 
crescimento.  

O mercado brasileiro, em 
todo o seu tamanho e di-
versidade nos proporciona 
grandes oportunidades. Es-
tamos preparados para con-
tribuir e agregar valor aos 
nossos clientes e parceiros 
de negócio e arrancarmos 
juntos para um crescimento 
sustentável.

(*) - Formado em Engenharia Elétrica 
pela UFRGSul, Administração 

pela Universidade de Salvador, e 
Educação Executiva pela Harvard 

e London Business School, é 
presidente da HP no Brasil.

A maioria anota os gastos pessoais conforme eles ocorrem e 
outros  só anotam após o fechamento do mês.

Capacidade de planeja-
mento, autocontrole e disci-
plina são palavras essenciais 
quando o assunto é manter 
a situação financeira em 
equilíbrio. O problema é que 
são poucos os brasileiros que 
admitem ter disposição para 
organizar suas finanças com 
regularidade. 

Um levantamento feito 
em todas as capitais pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que quase metade (48%) dos 
consumidores brasileiros não 
controla o seu orçamento, 
seja porque confiam apenas 
na memória para anotar 
despesas (25%), não fazem 
nenhum registro dos ganhos 
e gastos (20%) ou delegam a 
função para terceiros (2%).

Outro dado preocupante 
do estudo é que mesmo entre 
aqueles que realizam um con-
trole efetivo de suas finanças 
(52%), a frequência com que 
anotam e analisam suas des-
pesas não é a adequada. Em 
cada dez pessoas que adotam 
um método apropriado de 
controle, somente um terço 
(33%) planeja o mês com 

Caiu o percentual de 
inadimplentes que querem 

fazer novas compras
O número de consumidores inadim-

plentes que pretendem fazer novas 
compras a prazo após quitarem suas 
dívidas atrasadas caiu de 18% para 15%, 

quando se compara o 2º semestre de 
2019 com o mesmo período de 2018. 
A constatação é da Pesquisa Perfil do 
Consumidor Inadimplente, feita pela 
Boa Vista, durante os últimos seis me-
ses de 2019. Outros 58% afirmam que 
não pretendem fazer novas compras a 
prazo (contra 56% no mesmo período de 

2018), enquanto 27% ainda não sabem 
ao certo (eram 26%). Dentre os 15% 
que esperam fazer novas compras, 23% 
querem comprar a casa própria, e 18% 
automóvel ou moto. 

Questionados sobre que tipos de pro-
dutos ou serviços geraram a restrição, a 
maioria indicou o pagamento de contas 

diversas (27%), seguido de empréstimo 
pessoal (15%) e custos de alimentação 
(15%). Entre as contas diversas, as 
despesas com educação foram as mais 
citadas (34%), seguidas de taxas e 
tarifas (IPTU, IPVA, condomínio, etc.) 
(28%) e despesas com saúde (19%) - 
(AI/Boa VistaSCPC). 

Pequenos negócios terminaram o ano com um 
saldo de 731 mil postos de trabalho.

Segundo análise do 
Sebrae feita a partir 
de dados do Caged, os 

pequenos negócios termina-
ram o ano com um saldo de 
731 mil postos de trabalho, 
número 22% acima do regis-
trado em 2018.

Já as médias e grandes 
empresas encerram o ano 
com um saldo negativo de 
88 mil vagas, quase o do-
bro do registrado em 2018. 
Em todos os setores da 
atividade econômica, em 
2019, os pequenos negócios 
registraram saldos positivos 
de emprego, com destaque 

Receita notifica 
empresas por 
divergência entre a 
escrituração e a Dirf

A Receita Federal iniciou 
nova operação de Malha PJ 
(pessoa jurídica) por conta de 
divergências verificadas entre a 
Escrituração Contábil e Fiscal e 
a Dirf de quase 18 mil empresas. 
O objetivo é a regularização 
dessa situação e esses casos 
incidem para empresas optan-
tes pelo Lucro Presumido. No 
total, o valor envolvido é de R$ 
1,6 bilhão.

Ao todo, foram enviadas 
17.934 cartas às empresas de 
todo o Brasil, compreendendo 
o período entre 2015 e 2017. 
As empresas terão prazo até o 
final deste mês para a enviar as 
informações e corrigir as diver-
gências apuradas. Não havendo 
a regularização, as empresas po-
derão ser autuadas com acrés-
cimo de multa (75% a 225%), 
além dos juros de mora. Para 
fazer a autorregularização as 
empresas têm a possibilidade de 
recolherem os valores devidos 
e, para confirmar a veracidade 
das cartas enviadas, a Receita 
encaminhará mensagem para a 
caixa postal dos contribuintes, 
que podem ser acessadas por 
meio do e-CAC (http://idg.re-
ceita.fazenda.gov.br/interface/
atendimento-virtual).

De acordo com Maurício Ba-
lassiano, diretor de Certificação 
Digital da Serasa Experian, para 
acessar o e-CAC e regularizar a 
situação a empresa precisa estar 
em dia com seu certificado digi-
tal. “Em todo o relacionamento 
com a Receita, de forma virtual, 
é preciso possuir um certifica-
do com validade em dia”. Mais 
informações, acesse: (www.
certificadodigital.com.br).

Claudio Raupp (*)

2020: um ano 
para continuar se 

reinventando
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Pequenos Negócios tiveram o melhor 
saldo de empregos dos últimos cinco anos
Os pequenos negócios no Brasil mantiveram, em 2019, um desempenho na geração de vagas de 
trabalho formal superior ao registrado pelas médias e grandes empresas, resultando no melhor saldo 
de empregos formais para esse segmento dos últimos cinco anos

criados por esse nicho de 
empresas em 2019. 

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, esse 
resultado confirma a força 
e a importância estratégica 
dos pequenos negócios para 
a economia do país. “O saldo 
de empregos gerados pelos 
Pequenos Negócios sinaliza 
uma continuidade da reto-
mada da economia do país e 
mostra que por mais um ano, 
foram as pequenas empresas 
que sustentaram a geração 
de novos postos de trabalho 
com carteira assinada”, des-
tacou (AI/Sebrae).

para o setor de Serviços, que 
gerou um saldo de quase 400 

mil postos de trabalho, mais 
da metade dos empregos 

48% dos brasileiros não controlam 
o próprio orçamento

antecedência, registrando a 
expectativa de receitas e des-
pesas do mês seguinte. 

A maioria (39%) vai ano-
tando os gastos pessoais con-
forme eles ocorrem e outros 
27% só anotam os gastos após 
o fechamento do mês. Entre 
os que não dão importância 
ao controle do orçamento, a 
principal justificativa é não 
ver necessidade na tarefa, pois 
confiam nas contas de cabeça 
(20%). Outros 16% reconhe-
cem não ter disciplina e 16% 
alegam não ter um rendimento 
fixo ou nem sabem exatamente 
o quanto ganham por mês.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 

Kawauti, pensar nos gastos 
com antecedência ajuda o 
consumidor a não ser sur-
preendido no fim do mês 
pela falta de recursos. “O 
consumidor que conhece sua 
relação de receitas e despesas 
está menos propenso a se en-
dividar com empréstimos ou a 
recorrer ao limite do cheque 
especial para cobrir rombos 
no orçamento. Além disso, 
ele está mais preparado tanto 
para traçar planos de longo 
prazo, como para agir em uma 
situação de imprevisto, como 
um gasto inesperado de alto 
valor ou a perda do empre-
go”, afirma a economista (AI/
CNDL/SPCBrasil).

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila
Independência - São Paulo - SP , CEP- 04221-060, no dia 18 de fevereiro de 2020 em
1ª convocação as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as
10:00 horas, em Assembléia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes
ordens do dia: a) Aprovação do Balanço e demais demonstrativos financeiros , fiscais
e contábeis ; b) Eleição da Diretoria Executiva e do conselho fiscal e suplentes.
São Paulo, 29 de janeiro de 2020. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.
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