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D - Programa de Estágio
A Pitang Agile IT, uma das empresas de tecnologia referência no Nordeste, 
está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. As oportunidades 
são para estudantes da área em todo o Brasil, com possibilidade de trabalho 
remoto em qualquer cidade do território nacional. O programa já é uma das 
referências nas cidades de Recife e São Paulo, onde estão localizadas as duas 
sedes da empresa. Podem participar os estudantes que estão cursando a 
partir do 5º período dos cursos voltados à área de tecnologia. Os interessa-
dos em realizar a inscrição devem acessar o site (https://programaestagio.
pitang.com/) e seguir as orientações descritas na página.

E - Projeto 1000 Amigos
O palestrante Leandro Branquinho, que tem mais de 20 anos de experiência 
em marketing e vendas, criou o projeto ‘1000 Amigos’, que objetiva empo-
derar vendedores. A ação é gratuita e pretende atender a distância cerca 
de 1000 pessoas de todo o país até março de 2021, entre empreendedores, 
vendedores e outros profissionais que trabalham com vendas. Branquinho, 
que é especialista em vendas e já realizou inúmeros treinamentos para 
grandes empresas, abriu um formulário inicial para que os interessados se 
cadastrem e participem. Também fará uma  pesquisa com base nas con-
versas, para compreender o funcionamento da mente de um vendedor e 
tudo o que envolve esse universo. Quem quiser participar pode entrar em 
contato pelo site e fazer seu cadastro (www.milamigos.com.br).

F - Franquias e Negócios 
Com o objetivo de fomentar a recuperação de franquias e redes de negócios 
de todo o país pela primeira vez em 10 anos, o Fórum Internacional de Gestão 
de Redes de Franquias & Negócios, reconhecido por reunir presencialmente 
as principais lideranças empresariais, foi convertido em um evento online 
chamado Bconnected. A iniciativa acontece entre os próximos dias 19 e 
23. O evento nasce projetado para ser o maior da América Latina sobre 
potencialização de negócios, é 100% online e gratuito e está com inscrições 
abertas no link: (https://bconnected.com.br/).  Os participantes terão acesso 
a uma ampla Feira de Franquias e Negócios dentro da programação, que vai 
oferecer oportunidades tanto para investidores quanto para franqueadores, 
além de contar com a apresentação de soluções para o varejo.   

G - Confeitaria Saudável
Com o mercado de confeitaria se transformando com as questões voltadas 
para saúde, o segmento abriu espaço para um novo nicho: confeitaria 

A - Colégios Embraer
Encerram no próximo domingo (18), as inscrições para o processo 
seletivo 2021 dos Colégios Embraer, de ensino médio, dedicados 
aos jovens das regiões de São José dos Campos e Botucatu. São 240 
vagas para toda sociedade, sendo 80% destas destinadas a alunos 
de baixa renda e vindos da rede pública de ensino e que residam 
nessas localidades. As outras vagas podem ser preenchidas por alunos 
pagantes que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas 
ou privadas. O edital para as inscrições estão disponíveis no site 
(institutoembraer.org.br). A prova acontece no dia 8 de novembro. 
O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para 
inscrição é de R$ 55,00. Além da reconhecida qualidade de ensino em 
período integral, o colégio oferece alimentação, uniforme, transporte 
e material didático.  

B - Conferência sobre Drones
Os investimentos mundiais na indústria de drones crescem, sendo que 
apenas 5% do total investido é aplicado no mercado Ibero-Americano, ou 
seja, nos 23 países de língua espanhola e portuguesa. Foi com o objetivo 
de democratizar as tecnologias relacionadas aos drones, aumentar o 
investimento em diversos setores, além de oferecer desenvolvimento 
profissional, que o IDC - Iberoamerican Drone Conference 2020 foi 
concebido. O IDC é a primeira e maior conferência online internacional 
100% voltada para a Ibero-América que acontece entre os dias 12 e 
14 de novembro. Entre os temas: Transporte com drone, Tecnologias 
disruptivas, Cidades inteligentes, Agro 4.0, Operações de emergência e 
defesa, Inspeção, Inovação com drone. Mais informações (http://www.
idc-drone.com). 

C - Museu de Invenções 
Óculos para colocar colírio, máquina capaz de gelar garrafas em sete 
segundos, desodorante com aplicação simultânea nas axilas ou boné 
para tirar cisco do olho. Os objetos por demais curiosos só são algumas 
das mais de 500 peças expostas no acervo da Inventolândia, o primeiro 
museu de invenções da América Latina, situado na Rua Doutor Ho-
mem de Mello, 1.109, Perdizes, em São Paulo. O museu é uma fonte de 
informação sobre a tecnologia do dia a dia, que surge a partir de uma 
necessidade específica e de uma cabeça criativa. Depois de tanto tempo 
em confinamento, adultos e crianças voltaram a visitar o museu, com 
uso de máscara de proteção, além de regras de distanciamento. Outras 
informações e agendamento para grupos: tel. 11 3873-3211.  

saudável, prática que visa substituir ingredientes com o objetivo de 
tornar os doces mais inclusivos. Pensando nisso, a Curseria, plataforma 
de cursos online que alia educação e entretenimento, juntamente com 
Isabela Akkari, proprietária do Café et Patisserie, a primeira confeita-
ria saudável em São Paulo, com uma unidade no Shopping Iguatemi, 
apresentam o curso “Confeitaria saudável: técnicas, bases e criação de 
receitas”. Foi desenvolvido um conteúdo de 5 horas dividido em 10 aulas 
+ 1 aula extra especial sobre as influências e tendências do mercado de 
doces low carb. Saiba mais em: (www.curseria.com).

H - Gerenciamento a Distância 
Desejo de muitos brasileiros, abrir o próprio negócio muitas vezes é 
sinônimo de muito trabalho e dores de cabeça. A gestão financeira, 
controle de estoque, saber a quantidade exata de produtos que se deve 
adquirir para não ter prejuízos, ainda em meio à pandemia, cuidados 
redobrados desde o atendimento até a entrega do produto são apenas 
alguns exemplos que podem tirar o sono dos proprietários de pequenas 
e médias empresas. Diante disso, buscando facilitar a vida do empreen-
dedor, a iZettle (www.izettle.com.br), fintech sueca de gestão e meios 
de pagamento, oferece diversas soluções de gerenciamento de negócios. 
O sistema de gestão está disponível gratuitamente nas versões para 
aplicativo em smartphones e tablets (Android e iOS), e para web, pelo 
portal (my.izettle.com). 

I - Gellato para Pets
Os animais precisam ter o devido cuidado com a exposição ao sol e 
com o calor excessivo nos dias de verão. Manter uma boa hidratação, 
ingerindo muita água e se refrescar, é o foco para os bichinhos também. 
Pensando nisso a Ipet, empresa focada em trazer ideias criativas para 
humanização dos animais de estimação e aumentar o vínculo entre pets 
e humanos, lançou Ipet Gellato, um sorvete em forma de bastão para 
cães e gatos. O picolé tem opções de sabores diferentes, como carne, 
banana, kiwi e morango para os cães; e carne e iogurte para gatos. Além 
de possuir o formato, que lembra os tradicionais geladinhos, facilitando 
a alimentação, seu principal ingrediente é a água, reduz o odor das fezes 
e auxilia no funcionamento intestinal. Mais informações em: (http://
ipetproducts.com.br).

J - Estágio e Trainee
Um estudo sobre diversidade realizado pela consultoria McKinsey and 
Co. em 12 países, mostra que as empresas com times de executivos com 
maior variedade de perfis são mais lucrativas. E o programa Talentos 
2021 da Raízen busca pessoas como você para integrar o time! A empresa 
está com vagas abertas para os programas de estágio e trainee e busca 
pessoas de todas as faculdades, localidades, idades e gêneros. E mais: 
inglês e excel não são pré-requisitos obrigatórios para os candidatos. Se 
você é estudante da graduação com conclusão prevista para daqui um 
ano (no mínimo) ou é recém formado com até dois anos de formação 
na graduação você tem muito mais oportunidades do que imagina! Saiba 
mais em: (https://vagas.raizen.com.br/).

Atuação de influenciadores 
preocupa mercado de 

investimentos

Modelo clássico de 
marketing de um 
esquema de pirâmide: 
uma empresa paga 
uma pessoa influente 
para promover o seu 
produto e trazer mais 
clientes

O esquema ganha tração 
vendendo sonhos tenta-
dores com a promessa 

de enriquecimento rápido e sem 
muito esforço. O primeiro “leigo” 
que essas empresas enganam são 
artistas e influenciadores que não 
são experts em investimentos. 
Assim como as vítimas, eles são 
convencidos que é um ótimo 
negócio, que é tudo legal e ainda 
ganham um dinheiro para fazer a 
publicidade. 

Um dos exemplos mais marcan-
tes aconteceu com o comediante 
Dedé Santana e a cantora Simony 
(ex-Balão Mágico), que foram 
usados como garotos-propaganda 
pela Unick Forex. Recentemente 
outro caso semelhante veio à 
tona. A cantora de forró Juliana 
Caetano, vocalista da banda Bon-
de do Forró, divulgou para seus 
4 milhões de seguidores um robô 
de trader que promete ganhos de 
4% a 10% ao dia. Obviamente, 
tudo isso não passa de fantasia.

Assim como no esquema de 
pirâmide, o mercado formal 
de investimentos também vem 
assistindo algo semelhante. A 
cada dia que passa cresce o nú-
mero de perfis nas redes sociais, 
com milhares de seguidores, que 
compartilham dicas de ações que 
são a bola da vez e mostrando 
fotos de trades vencedores. Em 
comum, os anúncios contam com 
garotos-propagandas em lugares 
lindos, com relógios e joias caras, 
etc. Nesta linha, impressiona a 
semelhança de uma influencia-
dora fitness que foi “cancelada” 
por banalizar a pandemia e meses 
depois voltar a ativa declarando 
que virou trader e que “nasceu 
para isso”.

Certamente esse cenário de 
migração rápida para a Bolsa, com 
novos entrantes menos experien-
tes, se tornou um terreno fértil 
para aproveitadores que vendem 
cursos e fórmulas rápidas para o 
sucesso, mas também forma um 
ambiente propício para bolhas, 
como bem observou o CEO da XP 
Investimentos, Guilherme Ben-
chimol. A questão é que bolhas 
podem ser muito lucrativas para 
quem consegue antecipar o que 
está acontecendo, que raramente 
fazem parte do grupo de novatos.

A Comissão de Valores Mobi-
liários também vem alertando 
para uma ameaça crescente 
que os influenciadores podem 

representar para o bom funcio-
namento do mercado. Segundo 
a autarquia, o monitoramento 
dos meios virtuais na formação 
da opinião do investidor ganha 
cada vez mais relevância. Isso 
porque um influenciador com 
muitos seguidores focado no 
mercado financeiro pode inflar o 
movimento do preço de alguma 
ação para obter ganhos, forman-
do uma espécie de “bolha” para 
chamar de sua. O maior risco está 
presente nos papéis de menor 
liquidez, com baixo volume de 
negociação diário.

Um caso que ficou famoso foi 
a “bolha do alicate” envolvendo 
a fabricante de alicates Mundial, 
que entre 2010 e 2011 chegou 
a superar os volumes diários de 
negociação da Vale e Petrobras, 
impulsionado por um assessor de 
investimentos bastante influente. 
Isso em um mundo onde o primei-
ro iPhone completava apenas seu 
terceiro ano de vida. Atualmente 
o efeito manada é muito mais po-
tente e torna esse tipo de atuação 
ainda mais perigosa.

No Brasil, felizmente temos 
um regulador atuante que deixa 
sempre claro que sua prioridade 
é defender o investidor comum, 
elo fraco da cadeia e quem acaba 
pagando a conta. Isso é funda-
mental para retirar do mercado os 
oportunistas, além de fortalecer 
aqueles que buscam fazem um 
trabalho sério. É fato também 
que regulação é sempre um 
obstáculo para a inovação, mas 
a CVM tem uma postura aberta 
e propositiva. Um bom exemplo 
é a criação do mecanismo do 
sandbox regulatório.

Com o mercado de investi-
mentos e a bolsa tão aquecidos, 
aumentam as chances de pessoas 
comuns serem utilizadas como 
massa de manobra e os influencia-
dores são ferramenta importante 
para todos os esquemas, seja no 
mercado formal ou no informal. 
Porém, no mercado formal o 
órgão regulador criou os meios 
para reduzir essa possibilidade. 
Para evitar entrar em enrascadas, 
procure seguir aquelas pessoas 
ou instituições que se preocupam 
com as regras do jogo. É fácil 
checar isso. 

Veja se os influenciadores que 
você segue estão credenciados 
na Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais (APIMEC). 
O órgão disponibiliza uma lista 
de profissionais e empresas cre-
denciadas. Isso reduz seu risco e 
ajuda a fortalecer o ambiente de 
investimentos.

(*) - É sócio-fundador 
e CEO da TradeMachine, 
fintech que disponibiliza 

investimentos em renda variável a 
partir de estratégias automatizadas 

indicadas pelos seus algoritmos.

Rafael Marchesano (*)

Supermercados 
continuam 
contratando 

Em agosto, o varejo alimen-
tar paulista criou 2215 vagas 
– número 78,7% superior ao 
mesmo mês em 2019 (1239). A 
Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) destaca que 
a geração líquida de emprego 
formal até agosto não era tão 
boa desde 2014. Com o resul-
tado mensal, o saldo atual do 
setor é de 1069 novas vagas. 
Entre os canais de compra que 
mais contrataram em agosto 
está o atacado, com 843. Em 
segundo, os minimercados 
(654), seguido por supermer-
cados (555) e, por último, os 
hortifrutis, com 163 vagas. 

A Apas destaca que em seis 
dos oito meses de 2020 o nú-
mero de mulheres contratadas 
foi superior ao de homens. 
Atualmente, elas representam 
47% dos empregos. O setor 
varejista alimentar emprega 
mais de 548 mil em todo estado. 

Em agosto, os supermer-
cados em todo Brasil criaram 
5630 vagas. O estado de São 
Paulo ficou em primeiro lu-
gar, representando 39,3% dos 
empregos. “Os supermercados 
devem contratar ainda mais 
de agora para o fim do ano, 
é um movimento natural do 
setor”, explica o presidente 
da Apas, Ronaldo dos Santos 
(AI/SApas).

O decreto foi publicado ontem e estende o pagamento do 
benefício emergencial até 31 de dezembro.
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O Índice de Medo do 
Desemprego e Sa-
tisfação com a Vida 

é uma publicação trimes-
tral da CNI e nesta edição 
entrevistou 2 mil pessoas 
em 127 municípios do país, 
entre os dias 17 e 20 de 
setembro. O indicador de 
medo do desemprego no 
público feminino ficou em 
62,4 contra 46,8 no público 
masculino, uma diferença de 
15,6 pontos. 

O medo do desemprego 
também é maior entre os jo-
vens, especialmente aqueles 
na faixa dos 16 aos 24 anos 
(57,9), e o da faixa seguinte, 
entre 25 e 34 anos (57,3). 
Esse indicador também é 
maior entre a população que 
reside no Nordeste (61,2) e 
os que recebem até um salá-
rio mínimo (65). Apesar dos 

O indicador de medo do desemprego no público feminino ficou 
em 62,4 contra 46,8 no público masculino.
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Medo do desemprego é maior 
entre mulheres e jovens

O medo do desemprego entre as mulheres é bem superior ao dos homens, mostra indicador da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado ontem (14)

últimos meses tem impacta-
do positivamente a formação 
de expectativas dos agen-
tes, que, em um primeiro 
momento, esperavam por 
uma recuperação econômica 
mais lenta”, avalia a CNI.

Já o índice de satisfação 
com a vida cresceu ligei-
ramente entre dezembro 
do ano passado e setembro 
deste ano, passando de 68,3 
para 68,5 pontos. A satisfa-
ção com a vida aumenta à 
medida que a renda também 
aumenta. Entre os que ga-
nham mais de cinco salários 
mínimos, esse valor é 72,8 
pontos, enquanto quem tem 
renda de até um salário mí-
nimo registrou pontuação de 
65,7. O indicador também é 
melhor entre os homens (70 
pontos) na comparação com 
as mulheres (97,1) (ABr). 

graves impactos econômicos 
da pandemia, o medo do 
desemprego na população 
em geral ficou em 55 pontos, 
uma queda de 1,1 ponto na 
comparação com dezembro 
de 2019.

“As medidas de prote-
ção adotadas no período 

contribuíram para conter 
o desemprego e aumentar 
a segurança no emprego. 
Possivelmente, a transfe-
rência de renda às famílias 
também contribuiu para esse 
resultado. Por fim, a retoma-
da gradual das atividades 
comerciais e produtivas nos 

Programa de suspensão de contrato 
e redução de jornada é prorrogado

e é pago com recursos do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). No caso de redução 
de jornada e salário em 25%, 
50% ou 70%, o governo paga 
um benefício emergencial ao 
trabalhador para repor parte 
da redução salarial. 

As empresas podem optar 
ainda por pagar mais uma 
ajuda compensatória mensal 
a seus funcionários que tive-
ram o salário reduzido. Se o 
trabalhador tiver jornada e 
salário reduzidos em 50%, seu 
benefício corresponderá a 50% 
do valor do seguro desemprego 
ao que teria direito, se tivesse 
sido dispensado. No total, o 
benefício pago pode chegar até 
a R$ 1.813,03 por mês. No caso 

de suspensão do contrato de 
trabalho em empresas com 
faturamento anual de até R$ 
4,8 milhões, o trabalhador 
receberá 100% do valor do 
seguro desemprego a que 
teria direito. 

Para empresas com fatura-
mento maior, o valor do bene-
fício pago pelo governo será 
70% do seguro desemprego, 
enquanto a empresa pagará 
uma ajuda compensatória 
mensal de 30% do valor do 
salário do empregado. Des-
de o início do programa, 9,7 
milhões de trabalhadores 
fecharam acordos com seus 
empregadores de suspensão 
de contratos de trabalho ou 
de redução de jornada (ABr).

O governo federal pror-
rogou novamente o 
programa que autori-

za empresas a suspenderem 
o contrato de trabalho ou 
a reduzirem a jornada e os 
salários dos funcionários, 
em troca da manutenção 
do emprego. O decreto foi 
publicado ontem (14) no 
DOU e estende o pagamento 
do benefício emergencial até 
31 de dezembro, quando en-
cerra o estado de calamidade 
pública decretado em março 
em razão da pandemia. Em 
nota, a Secretaria Geral da 
Presidência informou que a 
prorrogação é necessária em 
razão do “cenário atual de 
crise social e econômica, e 
com a permanência de medi-
das restritivas de isolamento 
social”. 

“Essa ação irá permitir que 
empresas que estão em situ-
ação de vulnerabilidade pos-
sam continuar sobrevivendo 
a este período e, desta forma, 
preservar postos de trabalho 
e projetar uma melhor re-
cuperação econômica”, diz. 
O programa equivale a uma 
porcentagem do seguro-de-
semprego a que o empregado 
teria direito se fosse demitido 


