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e sustentáveis que permitirão à indústria e ao consumidor ir além do 
uso tradicional do plástico e construir um mundo no qual esse material 
não se transforme em resíduo.O programa oferece mentoria gratuita, 
networking e visibilidade internacional para as equipes que chegarem 
às finais e o grande prêmio de US$ 5.000 para os vencedores de cada 
categoria. Os interessados podem se inscrever em duas categorias. A 
primeira é: “Reinventar: Além da Garrafa”, focada na criação de materiais 
de embalagem alternativos que sejam recicláveis. A segunda, “Reciclar 
e Reutilizar”, que visa a economia circular do plástico desenvolvendo 
ferramentas, estratégias e programas que permitam o aumento de 
canais de reciclagem escalonáveis. Inscrições: (www.ticamericas.net/
eco-desafio/).

E - Jovens Executivos 
Com o intuito de ajudar universitários que estão em busca do primeiro 
emprego a se inserir no mercado de trabalho, o WTC São Paulo Business 
Club promove mais uma edição do Programa de Jovens Executivos, que 
coloca os universitários em contato direto com geração de negócios com os 
principais presidentes, empresários e diretores do cenário nacional e inter-
nacional, alavancando o início da trajetória profissional de maneira ímpar. A 
ideia é fazer com que os estagiários atuem como se já fossem profissionais 
graduados, com desafios de bater metas individuais, proporcionando o 
aprendizado em um ambiente competitivo, mas de forma saudável. As ins-
crições são feitas através do site (https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/
WTCJovensExecutivos2021), com prazo limite até segunda-feira (11).

F - Trabalho Remoto 
O Pravaler, maior empresa de soluções financeiras para educação do 
Brasil, está com 24 oportunidades de emprego. As vagas são para inte-
grar os times de Tecnologia, Marketing, Agilidade, Business Intelligence, 
Risco, Produtos e Gente e Gestão. Oferece benefícios como participação 
nos lucros, home office, day off de aniversário, horário flexível, vale 
refeição, vale transporte, Gympass, seguro de vida, plano de saúde e 
odontológico. Outro diferencial é a licença maternidade de seis meses e 
a licença paternidade estendida, sendo que ambas medidas valem para 
casais homoafetivos. Também, incorporou à lista de benefícios o auxílio 
trabalho-remoto, um cartão de crédito virtual que pode ser utilizado 
para realizar compras em qualquer estabelecimento e/ou pagar contas. 
Os interessados podem acessar todas as oportunidades e se cadastrar 
no link: (https://jobs.kenoby.com/pravaler). 

G -  História Universal
O Clube de Imprensa e Influenciadores Digitais acaba de abrir as 
inscrições para o curso “Grandes Nomes da História Universal”, 

A - Mudança de Unidade  
A Secretaria da Educação do Estado SP recebe, até o próximo dia 12, 
pedidos de transferências de alunos que desejem estudar nas unidades 
que fazem parte do Programa de Período Integral. O processo também 
vale para transferências entre escolas com períodos parciais. Por conta 
da pandemia, esses pedidos podem ser realizados online pela plataforma 
(https://sed.educacao.sp.gov.br/), diretamente nas escolas que preten-
dem conseguir a matrícula ou nas unidades do Poupatempo. Caso não 
haja a possibilidade de vaga na escola desejada, o aluno será direcionado 
para a unidade mais próxima do seu endereço e que se enquadre nas 
suas necessidades. Segundo a Secretaria, nenhum estudante fica sem 
vaga na rede estadual paulista.

B - Direitos Humanos
O IX Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal 
está recebendo inscrições em dez categorias. A Associação Nacional 
dos Procuradores da República. entregará troféu especial destinado a 
ações e práticas da sociedade de combate ao racismo, à discriminação 
e ao preconceito. Objetivando identificar, premiar e dar visibilidade 
à atuação dos membros do MPF, a honraria reconhece iniciativas da 
própria carreira, além da sociedade civil, da imprensa e de advogados 
que compartilham o mesmo ideal da instituição na luta pelos direitos 
humanos, pela cidadania e no combate ao crime. Acesse (www.anpr.
org.br/premiorepublica), crie login e senha, preencha a ficha de ins-
crição eletrônica e anexar reportagens com o formato determinado no 
Regulamento.

C -  Imigrantes na Produção
A MetaLife Pilates, principal fabricante de equipamentos de Pilates do 
Brasil, anuncia a incorporação de imigrantes no quadro efetivo da em-
presa. A fábrica, localizada em Rio Negrinho/SC, recebeu três haitianas 
para integrar o setor produtivo da pintura. A contratação é parte do 
compromisso da empresa com a inclusão social, que objetiva atender 
da melhor forma possível a sociedade e promover oportunidades para 
quem precisa. As mais novas colaboradoras passaram por um processo 
de acolhimento, orientação e ajuda que irá influenciar diretamente 
na instalação delas e de suas famílias no país. Com essa iniciativa, a 
empresa colabora com a mudança social de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, dando oportunidades e promovendo mudanças diante 
de um cenário tão crítico (www.metalifepilates.com.br).

D - Economia Circular 
Promovido pela PepsiCo, em parceria com a Young Americas Business 
Trust e a OEA, o Eco-Desafio 12.0 busca identificar soluções escaláveis 

editado para jornalistas, com aulas gratuitas enviadas por e-mail. O 
lançamento faz parte do projeto “Jornalista Plano B”, uma iniciativa 
que visa capacitar repórteres e editores, além de oferecer alternati-
vas de carreira e de trabalho na área. Elaborado em parceria com o 
Berkeley Institute, o curso é baseado no best-seller “As 100 Grandes 
Personalidades da História”. O autor é um astrofísico, com formação 
adicional em Ciências Humanas e Direito. É  uma oportunidade única 
para que os jornalistas conheçam as personalidades e os ensinamentos 
de representantes de diferentes civilizações. Inscrições gratuitas em: 
(https://bit.ly/2XnwlFj).      

H - Virtual de Logística 
Reunir em um mesmo espaço os melhores produtos e serviços do 
mercado logístico, os principais executivos da área e conteúdo atual 
e relevante. Esse é o objetivo da Expo Logweb W6connect – Feira e 
Congresso Virtual de Logística, que acontece de 8 a 10 de junho de 2021, 
em uma plataforma digital completa que oferece um excelente espaço 
para negócios e networking. A feira virtual é o local ideal para conhecer e 
avaliar produtos e serviços das principais empresas do mercado logístico. 
A proposta é unir fornecedores e compradores de soluções logísticas. 
Estarão presentes expositores ligados a transporte nos modais rodoviário, 
ferroviário, aéreo, marítimo e cabotagem, intralogística, armazenagem, 
logística reversa, equipamentos, tecnologia, terminais de carga, portos, 
embalagens, seguro de carga, condomínios logísticos, entre outros. Saiba 
mais em: (www.feiravirtualdelogistica.com.br). 

I - Pessoas com Deficiência 
A Talento Incluir é uma consultoria que promove a relação entre 
profissionais com deficiência e o mercado de trabalho. Desenvolve 
projetos de consultoria, treinamento, seleção e retenção, de profis-
sionais com deficiência, além de preparar as empresas para melhor 
atender a esse perfil de consumidor. Fundada em 2008, a empresa 
já proporcionou emprego mais de 7 mil pessoas com deficiência a 
partir de uma preparação exclusiva e diferenciada. Além disso, apli-
cou programas de treinamentos diferenciados para formar cultura 
inclusiva em mais de 300 empresas de diversos setores em todo 
Brasil, como Mercado Livre, Syngenta, Gol, Carrefour, Grupo Boticá-
rio, Raia Drogasil, Bradesco, Tereos, PwC PricewaterhouseCoopers, 
GRU Airport, AccorHotels entre outras. Outras informações: (http://
talentoincluir.com.br/). 

J - Respeitável Público
Na retomada das atividades culturais, o Circo dos Sonhos retorna à Zona 
Sul de São Paulo com um de seus mais aclamados espetáculos (https://
vimeo.com/265016222). Nesta sexta-feira (8), reestreia na cidade Cir-
co dos Sonhos no Mundo da Fantasia, às 20h, no estacionamento do 
Shopping Fiesta (Av. Guarapiranga, 752). O circo retorna à cidade para 
divertir e emocionar todos os presentes, com toda segurança, seguindo 
as orientações e medidas recomendadas pela OMS para prevenção da 
COVID19. No picadeiro, palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcio-
nistas entram em cena para apresentar a história de Ly, uma criança que 
não desgruda um só minuto do videogame. Os ingressos são adquiridos 
através do site (www.circodossonhos.com).

Transações bancárias: 
o fim da fronteira entre 

digital e tradicional 

As inovações na área 
de meios de pagamento 
estão se movimentando 
cada vez mais 
rapidamente no Brasil 

Cada grande varejista 
que abre sua própria 
carteira digital para 

oferecer aos clientes um 
modo facilitado de checkout 
vê no horizonte a possibi-
lidade não só de propor-
cionar uma experiência de 
pagamento mais rápida, mas 
também uma fonte de dados 
de consumidores a que an-
tes não tinham acesso. 

Viemos do longínquo 
“crediário da loja”, depois 
passamos ao “cartão da 
loja”, e hoje chegamos à era 
do pagamento que indepen-
de de meio físico, em que 
aplicativos e códigos tornam 
a experiência de pagar, 
muitas vezes, quase imper-
ceptível. O “comprar com 
um clique” é um exemplo 
de carteira digital fechada, 
que só pode ser usada den-
tro da própria aplicação da 
varejista. 

Ainda existem outros 
tipos, como Google Pay e 
Apple Pay, que fazem parce-
rias com outras lojas, e basta 
o usuário logar naquela em 
que já tem cadastro para 
finalizar a compra. Outras 
grandes varejistas estão 
indo além e se tornando 
“bancos” nos quais é possí-
vel manter um saldo, fazer 
transações entre pessoas 
físicas e pagar outros esta-
belecimentos cadastrados 
na plataforma. 

Mas não é só no varejo 
online que as carteiras digi-
tais estão ganhando espaço. 
Por causa da pandemia, o uso 
de pagamentos sem contato 
e por meio de QR code foi im-
pulsionado nas lojas físicas. 
Dados da segunda edição do 
estudo “Panorama dos meios 
de pagamento no varejo bra-
sileiro”, desenvolvido pela 
SBVC (Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo) em 
parceria com a OfferWise, 
apontam que as contas pagas 

por contactless subiram para 
21% nos últimos dois anos. 

Assim, as fronteiras en-
tre meio de pagamento e 
market place vão se con-
fundir cada vez mais, num 
cenário em que aparecem 
superapps – aplicativos em 
que é possível contratar di-
versos serviços ou adquirir 
produtos, desde a diarista 
até a entrega do mercado 
– e marketplaces que lan-
çam seus próprios bancos e 
meios de pagamento como 
uma forma a mais de fideli-
zação dos clientes. 

Os bancos digitais já cria-
ram um grande movimento 
de democratização de aces-
so a serviços bancários no 
nosso país, e esse processo 
tende a se espalhar ainda 
mais com a chegada do 
Pix, do open banking e a 
popularização dos meios de 
pagamento oferecidos pelas 
varejistas. 

Nesse contexto competi-
tivo, ainda surgem as car-
teiras digitais white label, 
que oferecem às pequenas 
empresas a possibilidade de 
que tenham meios de paga-
mento personalizados por 
meio de APIs que facilitam e 
barateiam a implementação 
do recurso. Por todos esses 
motivos, estamos vendo 
agora uma grande corrida 
pela atenção e confiança do 
consumidor. 

Num segundo momento, 
provavelmente, veremos a 
consolidação de algumas 
plataformas e o desapare-
cimento de outras, levando 
ao amadurecimento do 
mercado. 

Claro que esse cenário 
ainda está se modificando 
e inovações não param de 
chegar, mas o certo é que 
cada vez mais o acesso a 
serviços que antes eram 
inacessíveis a uma parte da 
população ganhará escala 
e modificará o modo como 
lidamos com o dinheiro. 

(*) - É Partner & VP OmniCommerce 
no Grupo FCamara 

(www.fcamara.com.br).

Orlando Ovigli (*)

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% 
por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic.

Caso queiram pagar o 
valor em cota única, 
porém sem desconto, 

os proprietários têm até o dia 
9 de fevereiro.

A consulta dos valores 
pode ser feita nos terminais 
de autoatendimento, inter-
net banking e aplicativos 
de celular disponibilizados 
pelos bancos, usando o nú-
mero do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Também é pos-
sível consultar no portal da 
Secretaria da Fazenda (ht-
tps://portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/ipva/), mediante 
o número do Renavam e a 
placa do veículo. 

No portal, os donos de 

Volume de negócios 
com criptomoedas 
atinge recorde

Os volumes de negócios em 
grandes bolsas de criptomo-
edas atingiram um recorde 
diário de 68,3 bilhões de 
dólares na última segunda-
feira (4), de acordo com o 
levantamento divulgado pela 
CryptoCompare, empresa 
especializada no mercado 
digital de criptomoedas. Os 
volumes em 2020 foram de 
13,1 bilhões. O volume tem 
sido impulsionado pelo forte 
“rali do bitcoin”, que atingiu 
recorde de 34.800 dólares, 
ampliando um rali que fez a 
moeda quadruplicar de valor 
no ano passado. 

Na segunda-feira, a moeda 
digital teve forte queda antes 
de recuperar perda em meio 
à volatilidade em mercados 
altamente alavancados. Nes-
ta terça-feira (5) a criptomo-
eda era negociada a 32.180 
dólares, em alta de 0,4%. 
Investidores institucionais 
avaliam que o bitcoin pode 
atuar como uma proteção 
contra inflação em meio à 
farta liquidez distribuída por 
bancos centrais e governos 
que tentam se recuperar 
da pandemia da Covid-19 
(ABr).
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Pagamento de IPVA começa 
hoje em São Paulo

Os donos de veículos com placas de final 1, registrados no estado de São Paulo, podem pagar o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 a partir de hoje (7), caso optem pelo 
pagamento à vista com desconto ou parcelado

sujeito a multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de mora 
com base na taxa Selic. Pas-
sados 60 dias, o percentual 
da multa é fixado em 20% do 
valor do imposto.

Desde a última segunda-
feira (4), é possível optar 
pelo licenciamento antecipa-
do e fazer o pagamento inde-
pendentemente do número 
final da placa do veículo: em 
cota única, até o próximo 
dia 20, com desconto de 3%; 
em cota única, até o dia 25 
de fevereiro, sem desconto; 
até o dia 22 de março, re-
lativamente ao pagamento 
da terceira parcela, quando 
tenha ocorrido a opção pelo 
parcelamento (ABr).

veículos para pessoas com 
deficiência (PCD) poderão 
consultar se permanecerão 
com o benefício de isenção do 
IPVA neste ano. O calendário 

com a data de vencimento 
de acordo com a placa do 
veículo pode ser consultada 
no mesmo site. Quem deixar 
de recolher o imposto fica 

No fim de 2020, cresceu o número 
de brasileiros com dívidas

Após três reduções seguidas, o número 
de brasileiros com dívidas voltou a subir no 
último mês de 2020, de acordo com a Con-
federação Nacional do Comércio (CNC). A 
pesquisa de dezembro apontou que 66,3% 
dos consumidores estão endividados, uma 
alta de 0,3 ponto percentual com relação a 
novembro. No comparativo anual, o indicador 
registrou aumento de 0,7 ponto percentual.

Para o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, o crédito deve ganhar destaque na 
retomada da economia, em 2021. “É impor-
tante não somente seguir ampliando o acesso 
aos recursos com custos mais baixos, mas 
também alongar os prazos de pagamento das 
dívidas para mitigar o risco da inadimplên-
cia no sistema financeiro”, reforça Tadros, 
ressaltando que “grande parte do crédito 
ofertado durante a pandemia foi concedido 
com carência nos pagamentos e deve come-
çar a vencer no início deste ano”.

No corte de renda, as trajetórias do endivi-
damento passaram a apresentar tendências 
semelhantes em dezembro. Entre as famílias 
que recebem até 10 salários mínimos, o 
percentual subiu para 67,7% do total – após 
três reduções consecutivas. Para as famílias 
com renda acima de 10 salários, esta mesma 
proporção aumentou para 60%. 

Segundo a economista da CNC responsável 
pela pesquisa, Izis Ferreira, com o fim do 
auxílio emergencial em janeiro as famílias 
de menor renda assistidas pelo benefício 
precisam adotar maior rigor na organização 
dos orçamentos domésticos. “O crédito pode 

voltar a funcionar como ferramenta de re-
composição da renda, ainda no contexto de 
incertezas sobre a evolução do mercado de 
trabalho”, afirma Izis.

Inadimplência permanece em queda
Apesar da alta do endividamento, os 

consumidores seguem conseguindo quitar 
débitos e compromissos financeiros. O total 
de famílias com dívidas ou contas em atraso 
apresentou a quarta redução consecutiva, 
caindo de 25,7%, em novembro, para 25,2%, 
em dezembro. A parcela das famílias que 
declararam não ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso e que, portan-
to, permanecerão inadimplentes teve nova 
retração, passando de 11,5% para 11,2%. 
Além do cartão de crédito, o cheque especial 
também aumentou a sua participação entre 
as famílias endividadas (Gecom/CNC).

Alta no percentual de famílias com contas ou 
dívidas em atraso faz acelerar inadimplência 

no país.


