
Os aplicativos para 
professores e a 

“uberização” do trabalho

A plataforma vai 
contra a lei que 
regulamenta a 
Administração 
Pública

Atualmente, está presen-
te na mídia, no meio 
acadêmico e em diver-

sos outros espaços de debate 
o modo como aplicativos têm 
transformado o cotidiano das 
pessoas em relação ao trans-
porte nas grandes cidades, à 
alimentação e ao consumo de 
modo geral. Tal avanço tecno-
lógico tem sido apoiado por 
muitos, ao facilitar o dia a dia 
e reduzir preços de diversos 
serviços e produtos. 

Por outro lado, também é 
criticado ao propiciar a redu-
ção de direitos trabalhistas e a 
exploração dos trabalhadores. 
Tal inovação tecnológica passa 
agora a afetar os docentes com 
a plataforma de cadastramen-
to de professores denominada 
“Prof-e”, que permite que, na 
falta de um professor em esco-
las públicas ou privadas, seja 
possível realizar a substituição 
por um de seus professores 
cadastrados. 

Esta modalidade oferece 
um serviço similar ao aplica-
tivo de transportes Uber, de 
forma que o próprio gestor do 
aplicativo diz que o serviço é 
como “uma espécie de Uber 
Educacional” em que docen-
tes aprovados no processo 
seletivo da plataforma terão 
a garantia de receber pelas 
aulas que ministrarem, seja 
presencial ou à distância. 
A “Prof-e” é uma startup 
educacional que promete 
suprir o maior problema 
nas escolas, que é a falta de 
professores e as conhecidas 
“aulas vagas”. 

No entanto, ainda que pos-
sua um lado positivo, como a 
tentativa de acabar com as au-
las vagas, a nova modalidade 
pode gerar irregularidades no 
exercício da profissão do do-
cente, como ao não respeitar 
o piso salarial e a manuten-
ção dos direitos trabalhistas. 
Muitos profissionais já têm 
reclamando do aplicativo, com 
o receio da profissão perder 
seu valor, assim como ocorreu 
com os taxistas após a chegada 
da Uber. 

Ainda juridicamente, a pla-
taforma vai contra a lei que 

regulamenta a Administração 
Pública, que determina que 
o ingresso para trabalhar na 
rede pública é somente por 
meio do concurso público ou, 
para prestação de serviços, 
por meio de licitação. Diante 
disso, caso esta modalidade 
continue a ocorrer, deve resul-
tar em insegurança jurídica. 

Quanto à utilização da pla-
taforma no setor privado, seu 
impacto também é preocu-
pante, visto que pais e alunos 
contam com a rede particular 
de ensino não apenas pela sua 
estrutura, mas principalmente 
pela qualidade de seu corpo 
docente, de modo que mantém 
uma relação contratual de 
responsabilidade e idoneidade 
com a instituição de ensino 
escolhida. 

É evidente que o modelo 
colocará a qualidade de en-
sino em dúvida já que, para 
preencher as aulas vagas, a 
escola não terá tempo de fazer 
entrevistas e uma análise cur-
ricular dos professores, para 
assim escolher o que melhor 
se enquadra.Assim,, muitas 
vezes, deverá existir uma 
quebra na expectativa com a 
queda na qualidade do ensino. 

Uma última questão, e não 
menos importante e que gera 
conflito ao debater o tema, é 
a relação entre o professor 
do aplicativo e a instituição 
de ensino, já que a utilização 
da plataforma não gera vín-
culo de emprego do docente, 
que não estará amparado 
pelos direitos previstos como 
empregado. A consequência 
será o surgimento de muitas 
discussões sobre o assunto, a 
exemplo do que já ocorre em 
relação a motoristas e entre-
gadores de aplicativos, visto 
que ao mesmo tempo em que 
docentes possuem obrigações 
a cumprir, não possuem a “não 
eventualidade” para caracte-
rização do vínculo trabalhista, 
conforme é determinado pela 
legislação. 

Entende-se, portanto, que 
a ideia de repor aulas vagas 
seria, em tese, interessante. 
Contudo, existem muitos 
percalços legais e, em um país 
onde a qualidade de ensino já é 
considerada baixa, não parece 
esta ser a melhor modalidade 
para tratar o tema. 
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D - Sistemas Públicos 
O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas 
Públicos da UFSCar publicou edital do processo seletivo para ingresso 
em 2020 em seu curso de mestrado profissional. As inscrições podem 
ser feitas até o próximo dia 28. São oferecidas 25 vagas, sendo 22 para 
servidores públicos ou agentes contratados por órgãos públicos por 
tempo indeterminado e três vagas para o público em geral. O objetivo é 
constituir uma força de trabalho melhor qualificada para atuar na inicia-
tiva pública, capacitando seus alunos para contribuírem de modo efetivo 
com os processos de mudança e inovação das instituições públicas. Mas 
informações no edital, no site (www.ppggosp.ufscar.br).

E - Sabor Nacional 
O Museu da Casa Brasileira abre a agenda de Feiras MCB 2020 apre-
sentando a 14ª edição da Feira Sabor Nacional. Dando destaque para 
ações em prol da sustentabilidade do planeta, o evento acontece nos 
dias 14 e 15 de março, sábado e domingo, das 10h às 19h, com entrada 
gratuita. Além de alimentos artesanais, a feira contará também com 
embalagens e produtos de limpeza bio ecológicos. Consolidado como 
um dos principais acontecimentos gastronômicos da capital, o evento 
reúne produtos sazonais produzidos por pequenos produtores de ali-
mentos, bebidas e acessórios culinários. São esperados mais de 8 mil 
visitantes no MCB durante os dois dias de evento. Mais informações: 
(www.mcb.org.br).

F -  Multimarcas no Agro
O Clube Agro Brasil chega ao mercado com as marcas associadas Cor-
teva Agriscience, Mosaic Fertilizantes e Mapfre. Trata-se do primeiro 
programa de relacionamento multimarcas do agronegócio brasileiro, 
que vai conectar indústria, canais de vendas e produtores de todo o 
país, com o objetivo de beneficiar toda a cadeia. Por meio do Clube, o 
agricultor acumulará pontos, que poderão ser trocados por vouchers e 
resgatados em produtos e insumos agropecuários de qualquer marca 
associada, beneficiando 100% o seu negócio. A expectativa é movimentar 
até R$ 1 bilhão, no primeiro ano. Mais informações no website: (http://
www.clubeagro.com.br/home). 

A - Usinas Solares
Este mês, entram em operação as duas primeiras plantas solares do 
grupo Servtec Energia, localizadas na cidade de Canas (SP) e em Oli-
veira dos Brejinhos (BA). As duas usinas, juntas, têm potência de 10,1 
MWp e fazem parte do investimento realizado pela Darby Servtec GD, 
empresa do Grupo Servtec, anunciado no final de 2019. O negócio, que 
teve investimento de R$ 68 milhões, conta ainda com outras duas usinas, 
que entrarão este ano no sistema, totalizando 15 MWp. As plantas usam 
módulos bi-faciais mono cristalinos, tecnologia reconhecida por ser mais 
eficiente e apresentar melhor produtividade, possibilitando utilização 
da capacidade produzida próximo a 30%. 

B - Maturidade Digital
O estudo “A Transformação Digital no Brasil 2019”, feito pela E-Con-
sulting, trouxe um panorama do impacto da transformação digital no 
varejo brasileiro. O levantamento desenvolveu uma espécie de régua para 
medir o ritmo da maturidade digital de mais de 50 marcas que atuam em 
diversos nichos do varejo, tais como supermercados, drogarias, turismo, 
entretenimento, dentre outros serviços. A Amazon foi considerada a em-
presa com iniciativas digitais mais maduras, com nota 8,14, numa escala 
de 0 a 10, após entrevistas realizadas com 847 lideranças, entre CEOS, 
CMO’s e CIO’s. O Magazine Luiza ficou na segunda posição, garantindo 
8,12 pontos. O McDonald’s, o Mercado Livre e a Starbucks completam 
as cinco primeiras colocações do ranking. 

C - Seminovos pela Internet
As concessionárias de veículos compraram e venderam cerca de 18 mil 
automóveis seminovos no mês de janeiro, na plataforma de repasse 
online da Auto Avaliar. O volume representa cerca de 10% do total de 
venda de modelos zero quilômetro pelas distribuidoras no período, com 
184 mil unidades emplacamentos. O montante negociado na plataforma 
da empresa é 38% maior em relação a janeiro do ano anterior, quando 
foram registradas cerca de 13 mil unidades vendidas. O comércio eletrô-
nico de veículos seminovos e usados no Brasil atingiu a cifra de R$ 5,2 
bilhões em negócios no ano de 2019. A movimentação financeira é 53% 
maior em relação ao período do exercício anterior, quando as vendas 
somaram R$ 3,4 bilhões.

G - Monografias em Finanças
O CFA Institute realiza a 4ª edição do Prêmio CFA Society Brazil de 
Monografias em Finanças em 2020. O prêmio tem como intuito incen-
tivar a inovação financeira e do mercado de capitais no Brasil, criando 
uma plataforma de divulgação de artigos e gerando um banco de ideias 
para fomentar o desenvolvimento do mercado financeiro nacional. Três 
temas foram propostos baseados nas principais exigências e tendências 
de mercado mundial. Os participantes poderão escolher entre “Inovação 
nos mercados financeiros e de capitais”; “Novos rumos na relação entre 
público e mercado”; e “Eficiência regulatória”.  As inscrições já estão aber-
tas e vão até o dia 1º de junho no site (http://cfasociety.org.br/premio/).

H - Mulheres na Tecnologia
O WallJobs, em parceria com a Cognizant, uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo, realizará a segunda edição do 'Meet Up - Mulheres 
na Tecnologia', que discutirá os desafios da mulher na tecnologia e como 
continuar conquistando esses espaços. O evento, gratuito, será realizado no 
dia 3 de março, no InovaBra Habitat. A iniciativa foi criada com o objetivo de 
compartilhar conteúdos e ideias por mais mulheres na tecnologia. As palestras, 
que visam a apoiar e trazer insights e discussões sobre o tema, são combus-
tível tanto para mulheres que estão estudando e buscam uma oportunidade 
na área, quanto para as que estão passando por transição de carreira. Mais 
informações: (http://meetupmulheresnatecnologia.splashthat.com/).

I - Phenom 300 da Embraer 
A Embraer Aviação Executiva entregou 51 jatos Phenom 300 e Phenom 
300E em 2019, tornando-o o jato leve com mais entregas no período. Esse 
é o oitavo ano consecutivo em que o Phenom 300 alcança esta marca, tendo 
acumulado mais de 530 entregas desde dezembro de 2009. Os dados cons-
tam no relatório da General Aviation Manufacturers Association, entidade 
americana que representa o setor. “O marco histórico de entregas revelado 
hoje reforça o sucesso desta fenomenal aeronave, que recentemente rece-
beu novos avanços de desempenho, conforto e tecnologia”, disse Michael 
Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. 

J - Brasil & Países Árabes
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira confirma novos palestrantes do 
Fórum Econômico Brasil & Países Árabes, programado para o próximo dia 
14 de abril, a partir das 8h30, no Hotel Unique Entre eles, o da ministra de 
Comércio e Indústria do Egito, Nevine Gamea, e do secretário-geral da Câ-
mara Islâmica de Comércio, Indústria e Agricultura, Yousef Hasan Khalawi, 
além do secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, e do secretário-
-geral da União das Câmaras Árabes, Khaled Hanafi. Também são esperados 
representantes do governo brasileiro, além de entidades de setores como 
agronegócio, infraestrutura, tecnologia, turismo, inovação, logística, além de 
produtos e serviços halal. Mais informações e inscrições (http://bit.ly/2RTduif). 

Na comparação com ja-
neiro de 2019, o indi-
cador recuou 2,1%. Já 

no acumulado em 12 meses, 
houve avanço de 3,3%. 

Considerando os segmen-
tos que compõem o indica-
dor, o Financeiro apresentou 
elevação de 5,5% em 12 
meses, enquanto o segmento 
Não Financeiro registrou 
aumento de 1,8% na mesma 
base de comparação.

A trajetória do indicador 
ao longo dos últimos meses 
mostra certa estabilidade 
no ritmo de crescimento 
da demanda por crédito, 
refletindo ainda o tímido 
crescimento da economia e 

Continua estável o ritmo de crescimento 
da demanda por crédito.

Lucro dos 5 principais 
bancos teve alta de 
30,3% em 2019

As 5 maiores instituições 
financeiras do país (3 privadas 
e duas estatais) tiveram alta 
de 30,3% nos ganhos em 2019 
em comparação com 2018. No 
ano passado, o rendimento 
dos bancos chegou ao total 
de R$ 108,019 milhões frente 
a R$ 82,902 milhões do ano 
anterior.

Os principais bancos do país 
são: os estatais Banco do Bra-
sil e Caixa Econômica Federal; 
e os privados Bradesco, Itaú 
Unibanco e Santander.

O Itaú foi o que teve o lucro 
nominal mais robusto: R$ 28,4 
bilhões. Mas foi da Caixa o 
maior aumento percentual: 
103,4%.

Apesar do lucro, em 2019, os 
bancos fecharam 898 agências 
e demitiram 12.483 funcioná-
rios. O argumento principal 
é a adaptação ao mercado 
digital. As instituições têm in-
vestido mais em atendimento 
por meio do mobile banking 
(Fonte: Poder 360).

O Carnaval é um período de festa, mas 
também requer cuidados. A aglomeração 
em espaços públicos e o aumento dos níveis 
de consumo podem favorecer a ação de 
criminosos, que tentam tirar vantagem de 
consumidores distraídos em meio à multidão. 
Para garantir que o consumidor curta a folia 
sem preocupações, o SPC Brasil (Serviço de 
Proteção ao Crédito) liberou o monitoramento 
gratuito de CPF neste Carnaval.

Consumidores que foram vítimas de furtos 
ou que tiveram documentos pessoais ex-
traviados poderão contratar o 'SPC Avisa' e 
acompanhar, gratuitamente, por 30 dias, toda 
movimentação em seu CPF. Consumidores que 
não foram vítimas também podem contar com 
o serviço gratuito, caso queiram experimentar. 

Com o ‘SPC Avisa’, o consumidor é avisado 
por e-mail, em até 24 horas, sobre qualquer 
movimentação suspeita em seu documento, 
como consulta para a realização de compras 
a prazo, verificação de nome restrito, inclusão 
de registros de inadimplência, alteração de 
dados cadastrais, entre outros.

“Em feriados prolongados é comum haver 
aumento nas estatísticas de golpes, perda de 
documentos, assaltos e furtos. O Carnaval, 

O programa gerador da Declaração de 
Imposto de Renda (IR) de 2020, referente 
ao ano-base 2019, já está disponível para 
ser baixado na página da Receita Federal. 
O prazo de entrega da declaração começará 
no dia 2 de março e irá até 30 de abril. 
Deve entregar a declaração 2020 (ano-
-base 2019) o contribuinte que recebeu 
rendimentos tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, o equivalente 
a R$ 2.196,90 por mês, incluído o décimo 
terceiro. 

Também deve apresentar o documento 

quem teve receita bruta de atividade rural 
superior a R$ 142.798,50; contribuintes 
com rendimentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte de 
mais de R$ 40 mil, e contribuintes com 
patrimônio de mais de R$ 300 mil em 31 
de dezembro.

Também deve entregar a declaração 
quem obteve, em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens ou direitos ou 
fez operações na bolsa de valores; quem 
passou à condição de residente no Brasil 
em qualquer mês no ano passado e quem 

optou pela isenção de Imposto de Renda 
incidente sobre o ganho de capital na venda 
de imóveis residenciais e comprou outro 
imóvel até 180 dias depois da venda.

A partir deste ano, a Receita antecipará o 
pagamento dos lotes de restituição do IRPF. 
Tradicionalmente paga em sete lotes, de 
junho a dezembro, a restituição será paga 
em cinco lotes, do fim de maio ao fim de 
setembro. O primeiro lote será pago em 
29 de maio. Os lotes seguintes serão pagos 
em 30 de junho, 31 de julho, 31 de agosto 
e 30 de setembro (ABr).
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Demanda por crédito do consumidor 
avançou 1,2% em janeiro

A demanda por crédito do consumidor avançou 1,2% em janeiro na comparação com dezembro, já 
descontadas as influências sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista

timento de renda são fatores 
importantes para diminuir a 
cautela dos consumidores, 
afetando, com isto, o mo-
vimento da demanda por 
crédito.

Após recuar em dezembro, 
em janeiro o indicador foi 
influenciado pelo segmento 
Não Financeiro e iniciou o 
ano com variação positiva, 
refletindo a manutenção do 
seu ritmo de crescimento. 
Para os próximos meses, 
portanto, uma melhora nas 
perspectivas sobre o con-
sumo e a redução das taxas 
de juros podem favorecer a 
demanda por crédito (AI/
Boavistascpc). 

o mercado de trabalho fragi-
lizado por elevadas taxas de 
desocupação e subutilização 
da mão de obra.

Além da necessidade de 

um avanço no mercado de 
trabalho, a melhora na ava-
liação sobre a recuperação 
da economia e a redução do 
endividamento e comprome-

SPC Brasil libera monitoramento 
gratuito de CPF no Carnaval

O consumidor é avisado por e-mail 
sobre qualquer movimentação suspeita 

em seu documento.

Programa para Declaração do Imposto de Renda já está disponível

por exemplo, deixa as pessoas mais distraídas 
e expostas, seja por comemorarem nas ruas, 
seja por frequentarem locais com grandes 
aglomerações”, afirma o gerente de produtos 
do SPC Brasil, Michel Felix.

Ter compras indevidas feitas em seu nome, 
perder tempo ao tentar regularizar a situação 
na polícia, bancos ou lojas e ficar com o ‘nome 
sujo’ e impedido de fazer compras a crédito 
são algumas das dores de cabeça mais comuns 
para quem perde documentos, como o CPF. 
Para contratar o monitoramento grátis por 30 
dias do documento, o consumidor deve acessar 
a página (http://bit.ly/2SEs9PN).


