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D - Home Office 
A Contabilizei, maior escritório de contabilidade e pioneira a digitalizar 
os processos contábeis, viu a demanda por serviços crescer durante 
a pandemia, isso porque oferece toda a administração da contabi-
lidade online, sem precisar sair de casa. A startup viu sua base de 
clientes aumentar e seguiu contratando para vagas presenciais, agora 
ampliando para o home office. A startup que tem sede em Curitiba 
e escritório em São Paulo, está com mais de 40 vagas abertas para 
home office de forma permanente para diferentes áreas, incluindo 
desenvolvedores, analista de departamento pessoal, analista contábil, 
analista de processos, designer, analista de marketing, analista fiscal 
e tech leader, com salários que vão de R$ 3.500,00 a R$12.000,00. Os 
interessados podem se candidatar pelo site: (http://www.contabilizei.
com.br/trabalhe-na-contabilizei/).

E - Modelo Express
Com a chegada da pandemia, a 5àsec intensificou projetos com foco 
no digital, com vendas pelo e-commerce, aplicativo e WhatsApp, e 
iniciou um planejamento para a retomada dos negócios com foco na 
expansão daqui alguns meses. Como lavanderia é considerado um 
serviço essencial para a população, as expectativas são boas com a 
chegada de um “novo normal”. E para quem desejar investir neste 
segmento, a maior rede de lavanderias do Brasil desenvolveu um 
novo modelo de negócio, chamado Express. Com metragem e inves-
timento menor, de R$ 190 mil, esta será uma das opções para quem 
deseja abrir seu próprio negócio em 2021, principalmente em cidades 
menores, com população a partir de 100 mil habitantes. Saiba mais 
em: (http://www.5asec.com.br). 

F -  Setor Ferroviário 
A NT Expo Xperience traz a qualidade da programação de conteúdo 
do evento presencial para o ambiente virtual. A edição 2020 será uma 
nova experiência realizada online com uma série de apresentações 
exclusivas e transmissões ao vivo, com a participação de especialis-
tas e autoridades para abordar os assuntos que estão em pauta no 
setor ferroviário de transporte de cargas e passageiros. O encontro 
acontece de 13 a 16 de outubro e é direcionado aos profissionais 
ligados a operadores e à cadeia de fornecedores de equipamentos, 
tecnologia e serviços para o setor ferroviário. A participação é gratuita 
e as inscrições podem ser realizadas no site: (www.ntexpo.com.br/
pt/NT-Xperience). 

A - Voluntários com TOC 
Uma parceria entre o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo e cinco centros de pesquisa internacionais busca 
identificar os marcadores cerebrais que configuram o Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo (TOC) e aprofundar o conhecimento sobre 
os substratos neurobiológicos da doença. A pesquisa procura por 
voluntários entre 18 e 50 anos de idade. Os testes serão feitos no 
Hospital das Clínicas, em São Paulo. O trabalho vai comparar o 
cérebro de pessoas sadias e com TOC e estabelecer as caracterís-
ticas exclusivas dos membros do segundo grupo. Para participar, 
os interessados devem preencher o formulário on-line no endereço 
(global-ocd.org/sao-paulo-brazil). A participação é voluntária e 
confidencial. Mais informações com Daniel Costa no e-mail (da-
nielcosta228@gmail.com)

B - Viajantes Individuais
Focada em turismo para viajantes independentes, a agência Single 
Trips lança uma série de roteiros para acabar com os efeitos cola-
terais da pandemia. Nada de solidão ou isolamento. A ideia é reunir 
pequenos grupos de pessoas para aventuras, resultando em novas 
amizades. Obviamente respeitando todos os protocolos de segurança. 
Para quem estava com saudades de praia, destaque para quatro alter-
nativas na região Nordeste, começando por Itacaré (BA), de 24 a 31 
de outubro.  Já em novembro as dicas são as também baianas Arraial 
D’Ajuda, Caraíva e Trancoso, em um roteiro que acontece entre os 
dias 14 e 21; Fernando de Noronha (PE), de 15 a 20, e Morro de São 
Paulo (BA), de 21 a 28. Todos os pacotes são personalizados. Saiba 
mais em (www.singletrips.com.br). 

C - Programa Potenciais 2021
A Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, 
anuncia a abertura das inscrições para o Programa Potenciais 2021. 
Além das vagas para Estágio e Trainee, a empresa também contará 
com oportunidades para o perfil de Digital Leader, profissional que já 
possui experiência de 3 a 5 anos. No total serão 50 vagas – a maioria 
integrará o projeto “Stefanini Everywhere”, que prevê a contratação 
em qualquer lugar do País, independentemente se há um escritório 
da companhia no lugar de origem do candidato. Para participar do 
processo seletivo, os interessados devem fazer as inscrições até 
domingo (4). Mais informações e inscrições: (https://jobs.kenoby.
com/stefaninipotenciais). 

G - Vendas e Empreendedorismo
Uma diversidade de cursos em empreendedorismo, planejamento e ven-
das estão disponíveis gratuitamente para profissionais ou empresários 
que queriam aprimorar seus conhecimentos e habilidades. O material 
foi produzido pelo professor da ESPM e especialista em inovação e cria-
tividade Marcelo Pimenta. Entre os destaques estão os cursos: “Modelo 
de Negócios Inovadores”, que enfatiza iniciativas para novos projetos de 
negócios, e o “Descomplicando Modelo de Negócios”, que aborda de ma-
neira estratégica a construção do projeto de uma empresa e seu efetivo 
funcionamento. Todo o material, resumo dos cursos e orientações, estão 
disponíveis na página (https://marcelo.pimenta.com.br/cursos-gratuitos). 

H - Bebida na Porta
Happy hour em casa? O Bebida na Porta resolve. O churrasco está no ponto, 
mas o carvão não vai dar conta? O Bebida na Porta também tem a solução. 
Crianças em casa e o refrigerante acabou? Também não tem problema. O 
aplicativo que vem conquistando os paulistanos atende o pedido do cliente 
da melhor forma possível. Aém de cervejas, vinhos, destilados, água, refri-
gerantes, sucos, snacks e itens para uma confraternização dentro de casa 
como carvão e gelo, a startup fideliza seus clientes de forma que depois 
do primeiro pedido 60% se tornam recorrentes e deixam de lado as idas 
ao supermercados.  Com o crescimento do serviço veio a necessidade de 
novos pontos e a projeção é de ter três novas lojas nos próximos meses 
com raio de entrega por toda São Paulo (http://www.bebidanaporta.com).

I - Superbom no Marketplace 
Empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis, 
a Superbom anuncia a expansão da sua oferta de produtos com a inau-
guração de loja exclusiva dentro de duas plataformas de marketplaces. 
Em parceria com Mercado Livre e Magalu, 30 itens de seu catálogo 
serão comercializados, incluindo as linhas de itens secos, resfriados e 
congelados. Enquanto a linha seca será distribuída com abrangência 
nacional, os congelados e resfriados da marca serão comercializados por 
toda a região metropolitana de São Paulo com entregas em até 24 horas. 
Com a movimentação, a empresa que comemora 95 anos de existência 
em setembro, espera um crescimento de 15% em sua receita total com 
apenas um ano de operação. Saiba mais em: (www.superbom.com.br).

J - Vagas de Estágio 
Estudantes de curso superior de diversas áreas de formação têm até 
amanhã (2), para se inscrever no processo seletivo de estágio da Sanofi 
– maior farmacêutica multinacional do Brasil. São aproximadamente 80 
vagas para universitários com conclusão da graduação a partir de junho 
de 2022. O processo seletivo pode ser realizado por alunos com o inglês 
a partir do nível básico, que serão submetidos a três fases de avaliação. 
As áreas que possuem vagas abertas são: Administração, Ciências Con-
tábeis, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharias, Farmácia-
Bioquímica, Letras, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Relações 
Internacionais, Secretariado e áreas correlatas. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/sanofi/). 

Investidores estratégicos ou 
financeiros: qual o melhor 

para a sua empresa?
No último ano, tivemos 
inúmeras abordagens 
de investidores e 
empresas - algumas delas 
competidoras - para 
adquirir ou se associar à 
Paketá Crédito

Ser abordado por com-
petidores ou grandes 
players que querem 

entrar no seu mercado, ou 
qualquer outro investidor, é 
sempre algo a se orgulhar. 
Já tendo vivido esse cenário, 
tanto do lado comprador 
quanto do lado vendedor, al-
gumas vezes nas minhas “vidas 
passadas” já não tenho mais 
aquela ansiedade de realizar 
a transação e acumular mais 
um exit. 

Mas como cavalos selados 
não costumam passar duas 
vezes na mesma trilha, nunca 
deixe de avaliar cada opor-
tunidade com o carinho que 
ela merece. Os anos de expe-
riência ajudaram muito nas 
decisões recentes. Mas e os 
marinheiros de primeira via-
gem? O que devem considerar 
quando chega tal sondagem 
para venda da sua empresa 
para um estratégico?

Primeiro entenda que o es-
tratégico pode ser uma empre-
sa maior do seu segmento, um 
competidor ou uma empresa 
em negócio próximo que pode 
se beneficiar pelo o que sua 
empresa já construiu, como 
base de clientes, faturamento, 
conhecimento específico de 
um mercado ou produto, etc. 
Os benefícios para você vender 
a empresa para um estratégico 
dependem de cada contexto, 
mas sempre passam pelos 
temas: retorno do capital e 
aceleração de negócios.

Investidores estratégicos 
geralmente enxergam um 
retorno maior no investimen-
to, potencializando a lista de 
complementaridades para 
os seus negócios. Para usar 
um exemplo bem simples, 
um vendedor de cachorro 
quente pode querer comprar 
uma fábrica de ketchup, uma 
vez que já tem uma demanda 
gigante por tal produto. Se a 
previsibilidade da demanda e 
os lucros são potencialmente 
maiores, existe uma maior 
propensão da proposta de 

aquisição ser maior do que 
propostas de investidores 
meramente financeiros.

Investidores estratégicos 
geralmente podem contribuir 
mais para o seu modelo de 
negócio pós-aquisição. Eles 
já possuem conhecimento 
preliminar do seu negócio, 
clientes e modelos de mone-
tização. Com isso, geralmente 
a empresa combinada após o 
processo de M&A será mais 
forte. Se você quer ver o seu 
negócio crescer a ritmos mais 
acelerados, a venda para um 
estratégico é um dos melhores 
caminhos. 

Há poucos anos, tive a 
oportunidade de participar da 
venda de uma empresa para 
um comprador estratégico. 
Em pouco mais de dois anos 
da concretização da transação 
a receita da empresa vendida 
multiplicou por quatro. Mági-
ca? Não! “Apenas” a captura 
das sinergias de dois negócios 
complementares combinados.

Mesmo com esses benefí-
cios, as estatísticas mostram 
que geralmente os empreen-
dedores decidem vender seu 
negócio ou parte dele para 
investidores financeiros. Mas 
porque isso?

Primeiro que vender para es-
tratégico é mais difícil, costu-
ma envolver um alinhamento 
de interesses maior e geral-
mente demanda mais tempo. 
Para quem me conhece, esse 
é o famoso “alinhamento de 
astros” que tanto falo. E nesse 
momento, minha experiência 
mostra que pode faltar paci-
ência para o lado vendedor 
para construir relações com 
potenciais compradores. 

Como também é esperado, 
o número de compradores es-
tratégicos sempre será muito 
menor que o número de inves-
tidores financeiros. Não existe 
fórmula ideal para a decisão de 
busca de um sócio estratégico 
ou sócio financeiro. Tudo de-
pende da maturidade da sua 
empresa e dos planos de curto 
e médio prazo. 

Se eu pudesse lhe dar um 
conselho: se você quer vender 
a sua empresa no futuro, pense 
hoje no investidor estratégico 
que gostaria de ter em cinco 
anos. E comece o relaciona-
mento com ele agora!

(*) - É CEO da Paketá Crédito 
e sócio da Auddas.

Fabian Valverde (*)

O índice, que havia 
alcançado o maior 
percentual da série 

histórica no mês passado, 
chegou a 67,2%. Os dados 
são da pesquisa  realizada 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). No 
comparativo anual, contudo, 
o indicador registrou aumen-
to de 2,1 pontos percentuais.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
a queda está ancorada no 
avanço econômico do País. 
“A recuperação gradual da 
economia para os próximos 
dois trimestres está mais ro-
busta do que as estimativas 
indicavam”, ressalta Tadros, 
alertando que, embora tenha 
havido queda na margem, a 
proporção de consumidores 
endividados no Brasil ainda 
é elevada. “Para apoiar a 

A redução do endividamento mostra que os benefícios 
emergenciais têm possibilitado o maior consumo de bens.
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Restituições do 
quinto lote do 
Imposto de Renda

A Receita Federal começou a 
pagar, desde ontem (30), o quinto 
lote de restituição do IRPF de 2020 
para 3.199.567 contribuintes. O 
valor total dos créditos bancários 
é de R$ 4,3 bilhões. Foram con-
templados neste lote 3.120.836 
contribuintes não prioritários, que 
entregaram a declaração até o dia 
19 de junho, além de contribuintes 
com prioridade legal, sendo 7.761 
idosos acima de 80 anos, 44.982 
contribuintes entre 60 e 79 anos, 
4.685 com alguma deficiência 
física, mental ou moléstia grave e 
21.303 pessoas cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. Para 
saber se teve a declaração libera-
da, o contribuinte deve acessar 
a página da Receita Federal na 
internet. Na consulta, no Portal 
e-CAC, é possível acessar o ser-
viço Meu Imposto de Renda e ver 
se há inconsistências de dados 
identificadas pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contribuinte 
pode avaliar as inconsistências 
e fazer a autorregularização, 
mediante entrega de declaração 
retificadora. A Receita disponibi-
liza ainda aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita consulta 
às declarações do IRPF (ABr).

As contas públicas registraram em agosto 
saldo negativo recorde, devido às despesas ex-
traordinárias necessárias para o enfrentamento 
da pandemia. O setor público consolidado, 
formado por União, estados e municípios, apre-
sentou déficit primário de R$ 87,594 bilhões no 
mês passado, o maior resultado negativo para 
o mês da série histórica iniciada em dezembro 
de 2001. Em agosto de 2019, o déficit primário 
foi de R$ 13,448 bilhões. 

De acordo com o chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, esse 
resultado já era esperado devido ao crescimento 
das despesas vinculadas à pandemia. Por outro 
lado, na comparação interanual, segundo ele, 
houve crescimento das receitas em 5,8%. “Isso 
mostra que o período de postergação de paga-
mento de impostos já está terminando e mesmo 
a própria evolução da atividade econômica, com 
a redução do distanciamento social, começa a 
ter maior normalização”, disse.

O déficit primário representa o resultado 
negativo das contas do setor público descon-
siderando o pagamento dos juros da dívida pú-
blica. O montante difere do resultado divulgado 
pelo Tesouro Nacional, de déficit de R$ 96,096 
bilhões em agosto, porque, além de considerar 
os governos locais e as estatais, o BC usa uma 
metodologia diferente, que considera a variação 
da dívida dos entes públicos.

Segundo Rocha, houve redução nas trans-

Esse resultado já era esperado devido ao 
crescimento das despesas vinculadas à 

pandemia da Covid-19. 
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CNC registra primeira 
queda no endividamento dos 

brasileiros desde maio
Após três altas consecutivas caiu, em setembro, o número de brasileiros com dívidas em cheque pré-
datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e 
prestação de carro e de casa (-0,3 ponto percentual, com relação a agosto)

alcançado o recorde de 
69,5%, em agosto. Entre 
as famílias com renda aci-
ma de dez salários, esta 
mesma proporção teve o 
primeiro aumento desde 
abril, subindo a 59%. 

Economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira afirma que a redu-
ção do endividamento entre 
as famílias de menor renda 
mostra que os benefícios 
emergenciais têm possi-
bilitado o maior consumo 
de bens, mais associados à 
renda, e o pagamento de 
despesas. “Por outro lado, 
as famílias com renda mais 
alta, que estavam ampliando 
as suas poupanças, apa-
rentemente iniciaram uma 
retomada do consumo via 
crédito”, explica Izis (Ge-
com/CNC).

retomada, é importante 
seguir ampliando o acesso 
ao crédito com custos mais 
baixos, mas, principalmente, 
possibilitar o alongamento 
de prazos de pagamento das 
dívidas para mitigar o risco 
da inadimplência no sistema 
financeiro”.

Com relação à renda, 
houve uma mudança nas 
trajetórias do endivida-
mento. Entre as famílias 
que recebem até dez salá-
rios mínimos, o percentual 
caiu pela primeira vez 
desde maio, chegando a 
69% do total – após ter 

Contas públicas têm déficit recorde 
de R$ 87,6 bilhões em agosto

ferências regulares da União a estados e 
municípios - de R$ 23,2 bilhões em agosto 
de 2019 para R$ 19,3 bilhões em agosto de 
2020. Entretanto, esse resultado positivo dos 
governos locais ocorreu por efeito das trans-
ferências para o enfrentamento da Covid-19, 
que em agosto chegaram a R$ 15 bilhões. 
“Em conjunto, no setor público consolidado, o 
resultado dessas transferências é neutro. Mas 
quando olha individualmente, isso contribui 
para aumento das despesas do governo central 
e para a diminuição do déficit, ou, nesse caso, 
aumento do superávit na esfera dos governos 
regionais”, explicou (ABr).


