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res, a Serasa Experian disponibiliza na internet o curso gratuito “Como 
Cuidar do Dinheiro do Seu Negócio”, desenvolvido em parceria com a 
Aliança Empreendedora, por meio da plataforma Tamo Junto. O conte-
údo aborda conceitos básicos e essenciais sobre gestão financeira para 
ajudar a organizar o fluxo de caixa e continuar gerando receita. Para 
participar basta acessar o link (www.serasaexperian.com.br/cursos-
saude-financeira).

E - Produtividade da Fazenda
A Coopercitrus lança o Programa Mais Pasto, que busca disponibilizar 
ao pecuarista, informação de qualidade e a assistência necessária para 
o apoio no desenvolvimento da produtividade da fazenda. O objetivo 
é reunir forças entre quatro alicerces: produtor, centros de pesquisa, 
empresas fornecedoras de insumos e a cooperativa. Para isso, o gran-
de diferencial é a equipe técnica especializada em pastagem, que está 
diariamente no campo em contato com o produtor, entendendo suas 
demandas e necessidades, além de manter contato com as empresas 
fornecedoras de insumos e tecnologias para agropecuária, e também 
com os mais variados centros de pesquisa. Saiba mais em: (www.coo-
percitrus.com.br).

F - Vagas dre Trabalho
Com seus negócios em alta, a startup baiana Agilize, primeira conta-
bilidade online do Brasil, está em processo de crescimento e abrindo 
novas vagas de trabalho. Com mais de 5 mil clientes adquiridos ao 
longo de sete anos e meta audaciosa de dobrar esse número nos 
próximos meses, a empresa vai reforçar sua equipe e para isso está 
contratando 50 profissionais de diversas áreas com salários de até 
R$ 18 mil. As oportunidades de emprego são para os setores de TI, 
marketing, mídia de performance, inbound marketing, SEO, comer-
cial, além das áreas contábil, administrativa, RH e de atendimento 
ao cliente. Os interessados podem se inscrever pelo link: (http://
vagas.agilize.com.br).

G - Negócios e Inovação
Entre os dias 19 e 23 de outubro, mais de 100 palestras serão trans-
mitidas no BConnected, um evento 100% online que terá como tema 

A - Programa de Estágio 
A multinacional Bayer abriu processo seletivo para o Programa de Es-
tágio 2021. As posições estão disponíveis nos seguintes Estados: Bahia, 
Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato 
Grosso e Paraná. O programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.700,00 e 
prevê duração de até dois anos. As vagas são direcionadas a estudantes 
brasileiros de diversos cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas. 
A empresa busca reforçar a atuação de maneira inovadora, estimulando 
o autodesenvolvimento, colaboração e preparando os jovens profissionais 
para o futuro. Inscrições pelo site (sejaofuturo.ciadetalentos.com.br). 

B - Empreendedor do Ano 
Estão abertas as inscrições para a 23ª Edição do Empreendedor do Ano 
Brasil da EY. Desde 1998, o intuito do programa é celebrar e homenagear 
a trajetória de empreendedores brasileiros e reconhecer o legado de 
líderes empresariais que buscam transformar os negócios, impactem 
positivamente a sociedade por meio de ações socioambientais efetivas 
e, assim, contribuam para um mundo de negócios melhor. Confira o 
regulamento no site do prêmio, inscreva-se ou indique alguém para 
concorrer em: (https://www.ey.com/pt_br/entrepreneur-of-the-year/
ey-entrepreneur-of-the-year---brazil-).

C - Plantio de Hortas 
Com o objetivo de incentivar uma alimentação saudável e atuar na 
educação e no acesso à informação, a ISLA Sementes, pioneira na 
produção de sementes na América Latina, acaba de lançar o Consultor 
de Sementes. A empresa disponibiliza dicas de sementes para plantar 
nos mais diversos formatos de hortas, sejam grandes ou pequenas e até 
mesmo as hortas caseiras. Utilizando inteligência artificial como uma 
nova ferramenta, a empresa contará com feedback dos usuários que irão 
avaliar se as dicas foram úteis ou não e assim, aprimorar ainda mais a 
experiência do consultor. Veridique em: (www.consultor.isla.com.br). 

D - Gestão Financeira
Cuidar da saúde financeira dos negócios é ainda mais desafiador em 
tempos de incertezas econômicas. Para ajudar os microempreendedo-

central “Tração & Ação: negócios ágeis, relevantes e escaláveis”. Com 
apoio da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas/SP, o evento 
terá cinco dias de duração e contará com convidados internacionais. 
Com inscrições gratuitas pelo (https://bconnected.com.br/), o objetivo 
do evento é impulsionar o crescimento e recuperação das empresas, com 
conteúdo voltado para inovação no meio digital, as novas tecnologias e a 
transformação nos modelos de negócio. Além disso, é uma oportunidade 
para executivos e profissionais da indústria, varejo, franchising e redes 
de franquias interessados na temática.

H - Eventos e Feiras
O Speed Meeting EBS é a maior rodada de negócios realizada no Brasil, 
que aproxima compradores e fornecedores do segmento de eventos 
corporativos, incentivos, treinamentos, congressos e feiras. Na edição 
de 2020, levando em conta a retomada do setor de eventos e ao mesmo 
tempo a necessidade de preservar a saúde de clientes, fornecedores e 
colaboradores, o Speed Meeting acontece de uma forma virtual, man-
tendo o objetivo de aproximar compradores e fornecedores. A rodada 
de negócios virtual faz parte da programação da Semana Virtual da EBS 
2020 e será realizada 100% online nos dias 15 e 17 de setembro de 2020. 
Para saber mais, acesse (www.feiraebs.com.br). 

I - Google Ads
Ao começar uma nova atividade, o autônomo se depara com um problema: 
como fazer para ser visto? Como subir no ranking do Google, o maior 
portal de buscas do planeta? Pensando nisso, a Crehana – comunidade 
educacional global para pessoas que atuam na indústria digital e cria-
tiva – lançou o curso de negócios voltado para Ads. O curso ensina os 
usuários a trabalhar com este mecanismo de marketing e publicidade 
dos sites de buscas, que possibilita a criação de campanhas e anúncios. 
O público-alvo é formado por profissionais de marketing, estudantes de 
publicidade e administração, donos de pequenas e médias empresas e 
agências de publicidade e pessoas que estão iniciando uma nova ativi-
dade. Saiba mais em (www.crehana.com).

J - Veículos Aquáticos
O Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas/SP (Sinafresp) realizou uma 
estimativa de arrecadação do IPVA de veículos aquáticos. Com base no 
levantamento feito junto à Capitania dos Portos de São Paulo, o sindicato 
aponta que apenas com a cobrança do imposto sobre veículos marítimos 
do tipo ‘Moto Aquática’, ‘Iate’, ‘Lancha’ e ‘Bote’, o estado poderia arrecadar 
cerca de R$1,6 bilhões anuais. Essa cobrança é apontada pelo Sinafresp 
como uma das medidas que poderia potencializar a receita tributária do 
estado de São Paulo e fortalecer os municípios, aliviando as dificuldades 
enfrentadas com a queda na arrecadação e outros impactos econômicos 
gerados pela pandemia da Covid-19. 

Imposto digital pode 
ser o caminho

Quem vai pagar a 
conta?

Pagamos impostos ab-
surdos da gasolina no 
posto de combustível 

ao pãozinho na padaria, mas 
preferem falar de CPMF. 
Com a possibilidade de 
uma Reforma Tributária, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, mostrou intenção 
de criar um novo imposto, 
uma espécie de “imposto 
digital” para taxar transa-
ções financeiras, mais es-
pecificamente pagamentos 
eletrônicos. 

A equipe que elabora a 
reforma pretende moder-
nizar o sistema sem mudar 
a carga tributária. Para isso, 
Guedes argumenta que, 
com o tributo, poderá ser 
possível desonerar a folha de 
pagamentos. Acho que é o 
caminho. Todos querem mu-
dança, mas poucos querem 
mudar ou estão dispostos a 
refletir sob o prisma da mu-
dança e isso afasta o público, 
mas atrai aqueles que têm 
pensamento próprio e são 
formadores de opinião em 
resoluções coletivas.

A CPMF, eliminada em 
2007, era recebida sobre 
quase todas as movimen-
tações bancárias, como 
saques em dinheiro, trans-
ferências, pagamentos com 
cartão e quitação de faturas 
e boletos, com algumas ex-
ceções como a compra de 
ações em Bolsa, transferên-
cia entre contas de mesma 
titularidade e saques de 
seguro-desemprego e apo-
sentadoria.

Sabemos que os impos-
tos prejudicam todos os 
brasileiros. 

Tem que haver uma refor-
ma balanceada e proporcio-
nal, mas os mais pobres não 
participam e os mais ricos 
estão fazendo as leis, esse é 
o maior entrave. Desonerar 
os bancos, por exemplo, é 
um erro, mas são os maiores 
lobistas, logo, a visão tem 
que ser inteligente para 

se ter um público cativo e 
imparcial.

Segundo políticos contrá-
rios à reforma, o novo “im-
posto digital” que o Governo 
pensa criar deve ter peso 
maior para os mais pobres, 
aumentando a desigualdade 
tributária do país. Ora, se 
o “rico” movimenta mais 
contas bancárias e realiza 
operações diversas, a come-
çar por pagamento de folhas 
de salários sendo emprega-
dor, como pode aumentar a 
desigualdade e favorecer os 
mais abastados?

De acordo com o econo-
mista Bernard Appy, diretor 
do Centro de Cidadania Fis-
cal e idealizador de uma das 
duas propostas de reforma 
tributária que atualmente 
tramitam no Congresso, um 
tributo com esse modelo não 
arrecadaria o suficiente para 
compensar as perdas com 
uma eventual desoneração 
da folha de pagamentos.

Informações sobre como 
será montado esse novo im-
posto e a ideia do governo 
ainda estão por  vir. Especialis-
tas alertam que falta detalhar 
muitos pontos, como qual será 
sua incidência, se seria em to-
dos os pagamentos realizados 
eletronicamente (como paga-
mento por internet banking) 
ou apenas na compra online 
de bens e serviços.

Penso que com esse novo 
formato pandêmico de-
vemos trabalhar com a 
simplicidade de soluções, 
reflexões, reciprocidade na 
sustentabilidade e trabalhos 
sociais que abordem o cole-
tivo. O individualismo tem 
ficado saturado, a começar 
pelo sistema político atual. 
O Brasil precisa de uma 
mudança e uma reciclagem 
principalmente pelos legis-
ladores que estão inertes aos 
anseios da população. 

Esse ano tem eleições 
municipais e pode ser o 
primeiro passo.

(*) - É sócio do escritório Bastos 
Freire Advogados e MBA 

em Direito Empresarial.

Alexandre Brandão Bastos Freire (*)

O setor agropecuário abriu mais 
de 86,2 mil postos de trabalho de 
janeiro a julho, segundo a aná-
lise feita pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) a partir dos dados do 
Caged, divulgado pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 

Economia. A agropecuária seguiu 
liderando a geração de novas vagas 
de trabalho em 2020 depois de ser 
o único setor de atividade eco-
nômica a abrir vagas no primeiro 
semestre do ano, com 62.663 mil 
no acumulado dos primeiros seis 
meses. Segundo o levantamento, 

em julho o setor apresenta novo 
saldo positivo com a abertura de 
mais 23 mil vagas. Os principais 
segmentos que mais abriram va-
gas em julho foram: produção de 
lavouras temporárias, produção de 
lavouras permanentes, hortícolas, 
criação de bovinos, florestas plan-

tadas, criação de aves e criação 
de suínos, principalmente nos 
estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Mato Grosso e Bahia. O setor 
da construção civil também teve 
aumento dos postos de trabalho, 
com 8.742 mil de janeiro a julho. 
Fonte: Redação AI/SI.

Após quatro meses de 
altas consecutivas, 
o índice ainda segue 

abaixo do nível pré-pande-
mia, dado que em fevereiro 
o índice estava em 94,4 
pontos. Em termos de mé-
dias móveis trimestrais, o 
índice subiu 8,2 pontos. 
“Em agosto, a confiança de 
serviços segue a trajetória de 
recuperação. Apesar da alta, 
a velocidade dessa retomada 
tem se mostrado mais lenta 
que nos demais setores da 
economia. 

O resultado positivo desse 
mês foi influenciado tanto 
pela melhora da percepção 
com o momento presente 
quanto das expectativas. A 
confiança dos empresários 
de serviços tem evoluído 
junto com as medidas de 
flexibilização, mas alguns 

As expectativas em relação aos próximos meses 
melhoraram em agosto.
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A Caixa iniciou o ciclo 2 
de pagamentos das parcelas 
do auxílio emergencial. Os 
créditos começam pelos 
beneficiários nascidos em 
janeiro. O segundo ciclo de 
pagamentos vai até 27 de 
outubro. Mais três públicos 
foram incluídos: trabalhado-
res que fizeram o cadastro 
nas agências dos Correios 
entre 2 de junho e 8 de 
julho; trabalhadores que 
fizeram a contestação pelo 
site da Caixa ou App Caixa/
Auxílio Emergencial de 3 
de julho a 16 de agosto e fo-
ram considerados elegíveis.

Também para beneficiá-
rios que tiveram a primeira 
parcela em meses anterio-
res, mas que tiveram o bene-
fício reavaliado em agosto. 
No caso das reavaliações, 
o benefício foi liberado no-
vamente para 148 mil pes-
soas. Hoje, quase 4 milhões 
de brasileiros vão receber 
o benefício e já poderão 

Os primeiros a receber são os beneficiários nascidos em janeiro.
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Exportações do 
Brasil para o 
mercado árabe 

De acordo com a Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira, as 
exportações do Brasil aos paí-
ses árabes somaram US$ 7,1 bi-
lhões nos sete primeiros meses 
deste ano. As vendas brasileiras 
apresentaram crescimento de 
16,9% em relação ao mesmo 
período quando comparado a 
2019. Os produtos mais expor-
tados foram carne de frango, 
açúcar, minério de ferro, carne 
bovina e milho, respondendo 
por mais de 70% dos embarques 
do Brasil para o Oriente Médio 
e Norte da África. 

Mas, para exportar para a 
maioria dos países árabes, é 
necessário que tenha a cer-
tificação halal, respeitando a 
jurisprudência islâmica. “É 
importante que as empresas 
entendam que é um conceito 
geral e não basta o produto 
ter um selo de certificação 
na embalagem para ingressar 
neste mercado. Eles querem 
entender todo o processo 
para ter certeza da validação 
da certificação halal de acordo 
com as leis islâmicas”, comenta 
o gerente comercial da Cdial 
Halal, Omar Chahine.

O mercado halal é muito pro-
missor e pretende faturar, no 
mundo, em torno de US$ 3,2 tri-
lhões até 2024, de acordo com 
os dados da Africa Economic 
Foundation e Dinar Standard. 
Entre os setores, destacam-se: 
Cosmética deve faturar em tor-
no de US$ 95 bilhões; Fármaco 
US$ 134 bilhões, entre outros. 
Fonte: Cdial Halal.

Confiança de Serviços avança 
mas retomada ainda é lenta

O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da FGV, avançou 6,0 pontos em agosto, para 85,0 pontos

de alta. O Índice de Situ-
ação Atual (ISA-S) subiu 
5,8 pontos, para 76,8 pon-
tos, ainda abaixo do nível 
pré-pandemia. O Índice de 
Expectativas (IE-S), por sua 
vez, cresceu 6,2 pontos, para 
93,5 pontos, o maior valor 
desde fevereiro desse ano 
(98,9 pontos). 

Analisando os principais 
segmentos, percebe-se que 
os setores de serviços Pro-
fissionais e Outros (com 
atividades relativas à ma-
nutenção, setor imobiliário 
e demais serviços) recupe-
raram mais de 80,0% das 
perdas de abril. Convém 
ressaltar, contudo, que os 
serviços Profissionais foram 
os que registraram a maior 
queda (44 pontos) e o menor 
nível em abril entre os seto-
res mencionados (AI/FGV). 

segmentos ainda encontram 
obstáculos e a elevada incer-
teza dificulta a projeção de 
um cenário mais otimista no 
curto prazo”, avaliou Rodol-
pho Tobler, economista do 
FGV IBRE. 

Tanto as avaliações sobre 
o momento atual quanto 
as expectativas em relação 
aos próximos meses melho-
raram em agosto, inclusive 
em proporções similares, 
acumulando quatro meses 

Caixa iniciou o pagamento do ciclo 
2 do auxílio emergencial

movimentar os recursos por 
meio do aplicativo Caixa Tem. 
Com ele é possível pagar 
boletos e fazer compras na 
internet e nas maquininhas 
em mais de 1 milhão de es-
tabelecimentos comerciais.

O calendário de pagamen-
tos do auxílio emergencial é 
organizado em ciclos de crédi-
to em conta Poupança Social 
Digital e saque em espécie. 
Os beneficiários recebem a 
parcela a que têm direito no 

período de acordo com o 
mês de nascimento. Aqueles 
que tiveram os pagamentos 
retidos vão receber todas as 
parcelas a que têm direito de 
uma só vez, dentro do Ciclo 
2. Já os trabalhadores que 
optaram por realizar o ca-
dastro nos Correios e aque-
les que contestaram já estão 
recebendo dentro do Ciclo 
2. As parcelas P2 e P3 serão 
pagas no Ciclo 3 e as parcelas 
P4 e P5, no Ciclo 4 (ABr).

Agro 
abre 

86,2 mil 
vagas


