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D - Leilões de Ativos
O Banco do Brasil, em parceria com o escritório Lance no Leilão, 
realiza quatro leilões, todos online, no próximo dia 27,  às 11h, 12h, 
14h e 15h. Serão colocados para venda ao todo 22 imóveis, entre 
apartamento, lojas, prédios, agências, galpão, além de imóveis rurais, 
localizados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Rio 
Grande do Norte. Os lances mínimos variam de R$ 117 mil, a exemplo 
de uma área de terra em fazenda no interior de São Paulo, a R$ 20,7 
milhões, caso do prédio comercial próximo ao Porto de Santos. A 
participação é aberta tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, pelo 
portal (www.lancenoleilao.com.br), no qual também se encontra o 
edital completo de cada leilão.

E - Tecnologia Cloud
A Accenture abre 556 vagas de emprego para profissionais do setor de 
tecnologia em qualquer região do Brasil. A contratação será no progra-
ma Hoffice da empresa, novo modelo capaz de assegurar que talentos 
de todos os lugares do país tenham igual oportunidade e conexão com 
experts globais. O movimento antecipa tendências do mercado na área 
de tecnologia cloud, cuja demanda deve crescer com investimentos em 
transformação digital nas grandes empresas. O processo seletivo para 
as vagas já está aberto e os candidatos podem se inscrever pelo link: 
(http://accntu.re/326Gwld). 

F - Robustez e Conforto 
A pré-venda da nova família Bronco nos Estados Unidos teve uma 
receptividade sem precedentes na história da Ford: mais de 165.000 
clientes fizeram o depósito de US$ 100 nas três primeiras semanas 
para reservar o SUV. E mais de 13 milhões de pessoas sintonizaram 
na televisão ou buscaram as redes sociais para conhecer os novos 
modelos. Poucas horas depois da revelação da nova linha 4x4, a 
hashtag #FordBronco dominou as plataformas das mídias sociais e foi 
o assunto mais comentado do Twitter nos EUA. Tornou-se também o 
principal tema de pesquisa do Google, atraindo mais de 5,4 milhões 
de visitantes ao site da Ford nas primeiras 48 horas, em busca de 
informações e reservas. 

A - Volkswagen Design
Já pensou em fazer parte do time que projeta os futuros carros da 
Volkswagen? Nesta 22ª edição do “Talento Volkswagen Design”, a marca 
convida estudantes do Brasil para uma imersão no futuro: reprojetar o 
recém lançado Nivus para 2050. Os selecionados finais ganham vaga de 
um ano como estagiários na sede da Volkswagen, em São Bernardo do 
Campo. Para participar é necessário que o candidato tenha mais de 18 
anos e esteja matriculado, em 2021, no último ano da universidade. O 
candidato deve preencher o formulário no site (http://www.vw.com.br/
design) e encaminhar o projeto, o memorial e a ficha de inscrição para 
(talentovwdesign@volkswagen.com.br). 

B - Compra de Processos
A Pro Solutti é uma lawtech que, diante da morosidade do judici-
ário frente à grande quantidade de ações judiciais em tramitação, 
enxergou a oportunidade de dar liquidez a ativos ilíquidos. Ela atua 
gerenciando casos recorrentes de empresas ou processos cíveis, tra-
balhistas e do direito do consumidor. A empresa oferece ao autor da 
ação um determinado valor – lastreado no cálculo do tempo estimado 
do processo e das variáveis que cada processo em específico pode 
ter. E o autor da ação pode ter hoje em dinheiro, aquele valor que 
ele demoraria anos para receber – sem precisar mais acompanhar o 
processo, esperar e cobrar por decisões, cobrar advogados, dentre 
outras atividades. Saiba mais: (https://www.linkedin.com/company/
pro-solutti-solucoes-inteligentes/).  

C - Qualificação Profissional 
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico/SP está com 20 mil vagas 
abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, sendo 15 mil 
para o programa SP Tech e 5 mil vagas para o Via Rápida Virtual. São 
oito opções de cursos introdutórios nas áreas de TI, gestão e idiomas, 
com duração de 80 horas, oferecidos Univesp. Na área de gestão, há as 
seguintes opções: Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial e 
Finanças para Empresas. Há também o curso de Espanhol Básico. Na 
área de tecnologia: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvol-
vedor Web e Desenvolvedor Mobile. Inscrições: (www.cursosviarapida.
sp.gov.br).

G - Vídeo on Demand
A VIX CINE E TV está chegando ao Brasil como a primeira plataforma de 
vídeo on demand gratuita do país. Com mais de mil e quinhentas horas 
de conteúdo em português, o novo serviço promete agradar ao público 
que busca entretenimento “de graça” e sem sair de casa. O catálogo 
contempla filmes e séries de diversos gêneros - Ação, Comédias, Drama, 
Terror e Ficção Científica, Kids & Family, documentários, novelas latinas, 
conteúdos exclusivos VIX Originals (minisséries e curtas) e produções 
nacionais. Os principais atrativos são a gratuidade, a facilidade da expe-
riência do usuário no aplicativo e seu conteúdo variado e de qualidade. 
Mais informações: (https://www.vix.com/).

H - Poder Judiciário 
Estão abertas as inscrições para o quarto ciclo de Cursos Abertos à So-
ciedade oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os cursos 
podem ser realizados até 30 de setembro. Os cursos online são gratuitos, 
têm vagas ilimitadas e com emissão de certificado de conclusão. Neste 
ciclo, são seis opções com temas variados: “Gestão da Qualidade”, “Co-
nhecendo o Poder Judiciário e o Papel do CNJ”, “Sistema Nacional de 
Adoção e Acolhimento”, “Saúde Mental e Trabalho no Poder Judiciário”, 
“Comunicação Social, Judiciário, Gênero e Diversidade” e “Metodologia de 
Análise e Solução de Problemas”. Todos podem ser realizados por qualquer 
cidadão. Inscrições e informações: (https://www.cnj.jus.br/eadcnj/?idU=1).

I - Bug Bounty
Democratizar o acesso à segurança e promover a união entre empresas e 
hackers do bem. Essas são as propostas da BugHunt, primeira plataforma 
brasileira de Bug Bounty, programa de recompensa por identificação de 
falhas. A ferramenta colaborativa conta com a participação de mais de 1500 
especialistas em segurança e já identificou mais de 270 vulnerabilidades 
recentemente. A partir da plataforma, as empresas interessadas podem 
abrir programas em duas modalidades: pública e privada. Na primeira, o 
programa fica disponível para qualquer participante da ferramenta. Na 
segunda, a companhia pode escolher profissionais na lista dos dez me-
lhores hackers da BugHunt. Mais informações: (www.bughunt.com.br).

J - Renomados Restaurantes
Para mostrar que o delivery pode ir muito além do convencional, a Rappi, 
em parceria com mais de 60 restaurantes de alta gastronomia de São Paulo, 
está lançando a categoria ‘Chefs’, que leva a experiência desses renomados 
restaurantes até a casa dos consumidores. Com o ‘Chefs’, restaurantes 
como Jiquitaia, Arturito e Tan Tan passam a oferecer seus famosos pratos 
e a experiência que os caracteriza de forma inovadora e segura, mantendo 
suas cozinhas, empregos e a satisfação dos seus clientes ativos, mesmo 
durante o momento atual. Saiba mais em: (https://www.rappi.com.br/).

Liderança em 
tempos de crise

É importante repensar 
o modelo de liderança 
e praticar novas 
formas de gestão

Passar conhecimen-
to, motivar a equipe, 
acompanhar a evo-

lução dos colaboradores, 
apontar melhorias quando 
necessárias, criar engaja-
mento entre funcionário 
e empresa, entre outras 
atividades, são posturas 
essenciais a um líder. 

Mas engajar pessoas, com 
base no propósito de uma or-
ganização quando o cenário 
de trabalho muda, como o 
gerado agora pela pande-
mia, é ainda mais desafiador 
quando o assunto é liderar. 

Principalmente quando 
durante o horário de tra-
balho existe uma distância 
física entre o líder e seu time. 

Conforme levantamento 
realizado pela Talenses 
Group, especializada em 
recrutamento, em parceria 
com a Fundação Dom Ca-
bral, em média, 70,3% dos 
trabalhadores do país estão 
em home office durante a 
quarentena.

O estudo, feito com 375 
companhias brasileiras, 
também revelou que na 
indústria, de fevereiro para 
março, a porcentagem de 
funcionários em trabalho re-
moto passou de 15,2% para 
51,1%, enquanto no setor 
de serviços o crescimento 
foi de 25,6% para 76,3%. O 
comércio foi o que manteve 
a menor taxa, por continuar 
funcionando em atividades 
essenciais, de 11,7% para 
22,9%.

Com essa nova realidade, 
é importante repensar o mo-
delo de liderança e praticar 
novas formas de gestão em 
que prevaleçam autonomia, 
responsabilidade e coopera-
ção entre os colaboradores. 
Algumas ações, no entanto, 
podem fazer a diferença na 

criação de uma rotina mais 
produtiva. 

Organizar junto com o co-
laborador o que é prioridade 
e o cronograma das entre-
gas, focando no resultado 
e não no controle; oferecer 
apoio técnico para o de-
senvolvimento das tarefas; 
estabelecer uma comunica-
ção clara e efetiva para que 
não surjam dúvidas entre 
os funcionários; e manter a 
equipe informada das novas 
estratégias da empresas 
são alguns exemplos de 
atitudes que auxiliam neste 
momento.

Além disso, em tempos 
de crise a insegurança, a 
ansiedade e o estresse au-
mentam. Com isso, o líder 
deve estar preparado para 
lidar com questões, como 
o bem-estar emocional e a 
saúde mental da equipe. O 
gestor ainda precisa cuidar 
de si para que sua equipe 
possa segui-lo, já que o líder 
é um exemplo para seu time.

É preciso também que se 
crie um ambiente de diálogo 
e confiança entre todos os 
colaboradores, pois muitas 
pessoas estão enfrentado 
momentos difíceis durante o 
isolamento social, inclusive 
perdas de entes queridos. E, 
ter um espaço em que elas 
se sintam acolhidas na hora 
de voltar para as empresas, 
é um ponto importante.

Após esse período de tur-
bulência, na retomada pós
-pandemia, novos desafios 
precisarão ser enfrentados 
e uma nova rotina existirá, 
pois, o mercado não será o 
mesmo. Além de planeja-
mentos estratégicos para o 
curto, médio e longo prazos, 
as empresas e profissionais 
precisarão estar prepa-
rados para se adaptar às 
transformações, inclusive 
as digitais, que chegaram 
para ficar.

(*) - É empreendedor e CEO
da Vivaçúcar.

Flávio Vinte (*)

Na prática, os negócios 
mantidos por MEI 
não precisarão mais 

apresentar alvará e licença 
de funcionamento. A me-
dida, publicada na última 
quinta-feira (13), no DOU, 
é um dos resultados da Lei 
de Liberdade Econômica, 
aprovada no ano passado.  

Para ser dispensado do 
alvará e da licença de fun-
cionamento, o MEI deverá 
concordar, no próprio Portal 
do Empreendedor, com o 
Termo de Ciência e Res-
ponsabilidade com Efeito 
de Dispensa de Alvará de 
Licença de Funcionamen-
to, que determina, por 
exemplo, que o empresário 
esteja ciente dos requisitos 
legais que envolvem aspec-
tos sanitários, ambientais, 
tributários, de segurança 

Medidas como estas estão alinhadas com o 
propósito de fomentar o empreendedorismo.
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Inflação pelo IPC-S 
recuou pelo item 

“Gasolina” 
O IPC-S de 15 de agosto de 2020 

variou 0,52%, ficando 0,02 ponto 
percentual (p.p) abaixo da taxa re-
gistrada na última divulgação. Nesta 
apuração, quatro das oito classes de 

despesa componentes do índice regis-
traram decréscimo em suas taxas de 
variação. A maior contribuição partiu 
do grupo Transportes (1,19% para 
1,02%). Nessa classe de despesa, cabe 
mencionar o comportamento do item 
gasolina, cuja taxa passou de 3,65% 
para 3,07%. 

Também registraram decréscimo os 
grupos: Educação, Leitura e Recrea-

ção (-0,60% para -0,81%), Habitação 
(0,76% para 0,67%) e Comunicação 
(0,73% para 0,55%). Nessas classes 
de despesa, vale destacar o com-
portamento dos itens: passagem 
aérea (-0,84% para -5,92%), tarifa 
de eletricidade residencial (2,19% 
para 1,77%) e combo de telefonia, 
internet e TV por assinatura (1,37% 
para 0,99%). 

Em contrapartida, os grupos Ali-
mentação (0,36% para 0,63%), Des-
pesas Diversas (0,31% para 0,47%) 
e Vestuário (-0,18% para -0,14%) 
apresentaram avanço em suas taxas de 
variação. Nessas classes de despesa, 
vale citar os itens: hortaliças e legumes 
(-10,29% para -7,61%), serviços ban-
cários (0,27% para 0,55%) e roupas 
(-0,42% para -0,31%) - (AI/FGV).

A previsão do mercado 
financeiro para a queda da 
economia brasileira este 
ano foi ajustada de 5,62% 
para 5,52%. A estimativa 
de recuo do PIB está no 
boletim Focus, publicação 
divulgada todas as semanas 
pelo Banco Central, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
O mercado financeiro tem 
reduzido a projeção de 
queda há sete semanas 
consecutivas.

Para o próximo ano, a 
expectativa é de cresci-
mento de 3,50%, a mesma 
previsão há 12 semanas 
consecutivas. Em 2022 
e 2023, o mercado finan-
ceiro continua a projetar 
expansão de 2,50% do PIB. 
As instituições financeiras 
ajustaram a projeção para 

24% das empresas 
esperam aumentar 
investimentos 

De acordo com a Pesquisa 
Perspectiva Empresarial 
da Boa Vista, realizada no 
2º trimestre de 2020, 24% 
das empresas entrevistadas 
afirmam que vão aumentar 
os investimentos ainda este 
ano, enquanto no 1º trimes-
tre eram 75%. Já no mesmo 
período de 2019, 56% das 
empresas tinham esta inten-
ção. Dos 24% que esperam 
investir até o fim deste ano, 
em relação a investimentos 
em pessoas, 21% esperam 
investir mais. Já em relação a 
produtos, são 32% que espe-
ram empregar mais recursos. 
Por fim, quando o assunto é 
tecnologia, 34% acreditam 
investir mais até 2020 acabar. 

A perspectiva para o fa-
turamento é bem menos 
otimista do que no 1º trimes-
tre. São 25% os que preveem 
crescimento do faturamento 
para o ano de 2020. No tri-
mestre anterior eram 83% 
do total. Na comparação com 
o mesmo trimestre do ano 
passado, a queda é menor, 
mas também acentuada: de 
38 pontos percentuais (eram 
63%). Mais da metade (52%) 
acredita que a inadimplência 
vai aumentar ainda em 2020, 
enquanto 33% esperam uma 
estabilização (Fonte: boavis-
tascpc.com).

Negócios mantidos por MEIs são 
dispensados de alvará para funcionar
A partir de 1º de setembro, os microempreendedores individuais (MEI) estão dispensados de atos 
públicos de liberação de atividades econômicas relativas à categoria

alinhadas com o propósito 
de fomentar o empreende-
dorismo desenvolvendo e 
apoiando políticas públicas 
que reduzam a burocracia 
e simplifiquem o ambiente 
de negócios no país favore-
cendo a economia. 

“Percebemos que a perda 
dos postos de trabalho em 
razão da pandemia tem le-
vado muitos a encontrar no 
empreendedorismo indivi-
dual uma forma de sustento 
e geração de renda. Então, 
essa medida vem como um 
incentivo para facilitar a 
formalização. Não dá para 
uma pessoa que já enfrenta 
dificuldades por causa da 
pandemia, decidir empre-
ender e desanimar diante 
do excesso de burocracia ou 
lentidão do poder público”, 
analisou (AI/Sebrae). 

pública e uso e ocupação 
do solo, entre outros. 

Após inscrição no Por-
tal do Empreendedor, o 
empresário tem acesso ao 
documento que é emitido 
eletronicamente, permi-
tindo o exercício imediato 
das suas atividades e que 

autoriza também a fisca-
lização da empresa pelo 
poder público, mesmo 
que as atividades sejam 
realizadas na própria resi-
dência. Segundo o gerente 
adjunto de Políticas Públi-
cas do Sebrae, Elias Filho, 
medidas como estas estão 

Mercado financeiro prevê queda de 
5,52% na economia este ano

o IPCA de 1,63% para 1,67% 
neste ano. Para 2021, a esti-
mativa de inflação permane-
ce em 3%, há nove semanas 
consecutivas. A previsão 
para 2022 e 2023 também 
não teve alteração: 3,50% 
e 3,25%, respectivamente.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 no atual pata-
mar (2% ao ano). Para o fim 
de 2021, a expectativa foi 

ajustada de 3% para 2,75% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
a previsão passou de 4,9% 
para 4,75% ao ano e para 
o final de 2023, segue em 
6% ao ano. 

A previsão para a cota-
ção do dólar permanece 
em R$ 5,20, ao final deste 
ano. Para o fim de 2021, a 
expectativa é que a moeda 
americana fique em R$ 5 
(ABr).

O mercado financeiro tem reduzido a projeção de queda há sete 
semanas consecutivas.
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