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nabilidade, Compliance, Governança corporativa e ética, totalmente 
gratuita, na plataforma Zoom. O professor Sérvulo Mendonça, especia-
lizado em compliance, controles internos e controladoria; fundador e 
atual presidente do Fórum3C e CEO do Grupo Epicus, é o grande nome 
responsável por ministrar a aula, que acontece das 19h às 20h30, na 
sexta, e das 9h às 12h e 14h às 17h, no sábado. Para se inscrever, acesse 
o link: (http://bit.ly/auladegestaocorporativa).  

E - Novos Desenvolvedores
A Hotmart, uma das empresas de maior impacto global no ensino por meio 
da tecnologia e uma das líderes globais no mercado de produtos digitais, 
anunciou a adesão permanente ao trabalho home office. O comunicado 
vale para as sedes em São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil, e também 
para os escritórios da Holanda, Espanha, EUA, México, Colômbia e 
França. No novo modelo de trabalho, serão ofertadas 400 vagas para a 
contratação de novos desenvolvedores. A iniciativa surge em momento 
de incertezas causadas pela pandemia, que acelerou a decisão. Todos 
poderão trabalhar de casa e, até o final de 2021, os eventos internos 
da empresa continuarão sendo online. Para os próximos anos, a ideia 
é que os escritórios da companhia estejam abertos e disponíveis, mas 
sem a obrigatoriedade dos colaboradores trabalharem nesses espaços 
todos os dias. Outras informações: (https://www.hotmart.com/pt-BR).

F - Têxtil e de Confecção
Por conta das incertezas provocadas pela pandemia, a Febratex - Feira Brasi-
leira para a Indústria Têxtil e de Confecção, que aconteceria no mês de abril, 
foi adiada para agosto de 2021, no Parque Vila Germânica, Blumenau/SC. É 
a maior feira de máquinas e tecnologias têxteis das Américas. É reconhecida 
como a 3ª maior feira mundial do setor têxtil e estrategicamente esperada 
pelo mercado para exibição de lançamentos da indústria e de confecção. 
O evento ocorre a cada dois anos. Na última edição, em 2018, foram 330 
expositores representando 2,4 mil marcas, em 24 mil m2 de evento. Cerca 
de 50 mil visitantes estiveram presentes durante os quatro dias de feira. Os 
segmentos são matérias prima, tecelagem, acabamento, fiação e confecção, 
além de movimentar toda a indústria de máquinas e equipamentos para o 
setor têxtil do Brasil e das Américas. Saiba mais: (www.febratex.com.br).

G - Jovens Talentos   
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, está 
com inscrições abertas para o programa Próxima Geração, dedicado a 
identificar, contratar e treinar jovens talentos que farão parte da próxima 
geração do time BTG Pactual. Os aprovados terão desenvolvimento e 

A - Mercado Náutico
2021 já se mostra mais um ano promissor para o mercado náutico brasileiro. 
O fabricante de lanchas Triton Yachts, já nos primeiros três meses, deve bater 
o recorde de entregas dos últimos cinco anos. A empresa fechou o ano de 
2020 com saldo positivo dado o incremento de vendas no segundo semestre, 
refletindo no aumento de 40% no faturamento comparado com o anterior. 
Também gerou reflexos na produção e nas entregas para o início de 2021, em 
torno de 50% maior comparado com o mesmo período em 2020 e também 
maior em relação aos últimos quatro anos anteriores. Em relação ao mercado 
de trabalho, a fábrica da Triton Yachts precisou ampliar em 20% o quadro de 
funcionários nos últimos seis meses. Saiba mais em: (www.tritonboats.com.br).

B - Profissionais de TI
A Atos, líder global em transformação digital, abre vagas para profissionais 
de TI em Santa Maria (RS). Os contratados formarão um time para o novo 
centro tecnológico de desenvolvimento e capacitação, criado pela empresa 
em parceria com a Universidade Franciscana. Entre as vagas disponíveis, há 
destaque para posições de Analista Desenvolvedor Java e é interessante que 
o profissional possua vivência anterior com desenvolvimento em Java/J2EE 
e conectividade de banco de dados em Java. Outros requisitos incluem fami-
liaridade com ferramentas de controle de código e capacidade de escrever de 
forma clara API’s e documentação para outros desenvolvedores e analistas. 
O trabalho será, inicialmente, de forma remota. Inscrições abertas no link: 
(https://www.vagas.com.br/vagas/v2139310/analista-desenvolvedor-java). 

C - Cabina Brasileira
Clientes de 24 países na Europa e de outros continentes já podem en-
comendar o Novo Actros F com cabina desenvolvida no Brasil. O novo 
modelo amplia o portfólio da família de pesados da Mercedes-Benz 
Trucks na Europa e oferece aos clientes um caminhão com o DNA do 
Actros no que se refere à eficiência, economia e, é claro, segurança. O 
caminhão começará a ser produzido na Alemanha a partir de abril. A 
utilização do projeto brasileiro pela Daimler Trucks reafirma a importância 
da Mercedes-Benz do Brasil como player global no desenvolvimento de 
caminhões. A produção de uma cabina global inédita para o mercado 
europeu demonstra a competência e experiência da equipe brasileira 
em gerar soluções para todas as demandas do transporte de cargas.

D - Controladoria & Finanças
Amanhã (29) e no sábado (30), a Faculdade BSSP oferecerá uma aula 
do MBA Gestão Corporativa, Controladoria & Finanças, sobre Gover-

acompanhamento constante por parte dos líderes de suas respectivas 
áreas de atuação. Há vagas para diversas áreas do banco, como Boos-
tLAB, BTG Pactual Digital, BTG+ e BTG+ Business, Compliance, Au-
ditoria Interna, Decode, Unidade de Varejo Digital, Eventos, Finanças, 
Fundos, Marketing, Jurídico, Operações, RH, Tecnologia, entre outros. 
Para conhecer mais cada área, acesse (https://www.btgpactual.com) e 
se inscreva. É necessário atender aos seguintes pré-requisitos: formação 
entre janeiro de 2018 a janeiro de 2021, sendo desejável inglês fluente. 

H - Louças Sanitárias
O Grupo Roca reforçou sua presença no país com a aquisição de uma 
fábrica de louças sanitárias na cidade de Caucaia do Alto, no Ceará. Com 
esta operação, que envolveu um investimento de R$ 102 milhões, o Grupo 
familiar de capital espanhol reafirma a sua aposta no Brasil, onde já dispõe 
de outras onze fábricas e 4.170 colaboradores. Com presença comercial em 
170 países, o Grupo Roca afirma que o Brasil é um dos seus mercados mais 
relevantes, sendo líder na produção e comercialização de louças sanitárias. 
Além disso, a unidade industrial está localizada em uma região estratégica 
para o Grupo, próxima ao Porto de Pecém e em uma das áreas de maior 
crescimento econômico nacional. Isso ajudará a empresa a reforçar sua 
posição no Norte/Nordeste por meio de uma maior oferta produtiva e na 
melhoria do nível de serviço ao mercado. Saiba mais em: (www.br.roca.com).

I - Maratona de Conhecimento
Para quem deseja começar 2021 dando um gás nos estudos, sem deixar 
as séries de lado, a Fortics, que é uma empresa especializada em pla-
taformas de atendimento e comunicação omnichannel – redes sociais, 
mensageria e voz –, está oferecendo uma maratona de conhecimento 
por meio de 28 palestras online, gravadas e gratuitas, sobre as principais 
tendências de mercado, atendimento, marketing e vendas. Gravadas 
ao longo de 2020 e ministradas por profissionais de referência em seus 
respectivos setores de atuação, entre alguns dos temas abordados 
estão: transformação digital, o perfil do consumidor 4.0, atendimento 
omnichannel, uso assertivo do LinkedIn, dicas para implantar o Whats 
App em uma estratégia de negócios, a arte de puxar conversa e fazer 
negócios nas redes sociais e outros. Confira em: (https://www.fortics.
com.br/palestras-online-fortics-realizadas/).  

J - Bacias Hidrográficas
O Ministério do Desenvolvimento Regional lançou edital de chamamento 
público para inscrição de projetos de revitalização de bacias hidrográ-
ficas no país. O objetivo é selecionar projetos que contemplem o uso 
sustentável dos recursos naturais e a melhoria da disponibilidade de 
água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Instituições 
privadas, com ou sem fins lucrativos, interessados em participar têm até 
11 de fevereiro para apresentar suas propostas. Os projetos devem ser 
voltados para as bacias hidrográficas: São Francisco, Parnaíba, Taquari 
e Tocantins-Araguaia. Após análise e seleção por comissão pública, os 
projetos serão divulgados no portal do MDR, visando fazer a conexão 
entre as iniciativas selecionadas e organizações e empresas que desejem 
apoiar essas iniciativas financeiramente.

Benefícios das fusões 
e aquisições e como se 
destacar no mercado

O mercado de Fusões 
e Aquisições no Brasil 
movimenta uma 
grande quantidade 
de capital e 
frequentemente são 
citadas na mídia

Segundo o relatório 
do boletim mensal da 
consultoria Transac-

tional Track Record (TTR), 
o mercado brasileiro teve 
1.309 fusões e aquisições 
até novembro de 2020, com 
foco no setor de tecnologia, 
com 435 transações. 

As fusões são uma técnica 
de reorganização empre-
sarial, caracterizada pela 
união de duas ou mais 
empresas em uma nova, 
com o objetivo de fundir ou 
combinar os negócios, dan-
do lugar a um só e fazendo 
surgir uma outra sociedade, 
que assume as obrigações 
das anteriores. 

Já nas aquisições, ocorre 
a compra de uma empresa 
por outra. Nesse caso, 
significa que uma das cor-
porações permanece, mas 
não significa que a outra 
acabará. Mas então, por 
que as fusões e aquisições 
do ramo tecnológico foram 
tão significativas em 2020? 

Nós tivemos uma grande 
instabilidade econômica e, 
para nos mantermos fortes, 
assim como as empresas 
no geral, foi necessário 
colocar em prática essas op-
ções - citadas acima - para 
continuar as atividades. 
Investir no ramo tecnoló-
gico é - e sempre foi - uma 
ótima opção, visto que é um 
setor que cresceu muito nos 
últimos anos. 

Novas empresas estão 
surgindo, trazendo ideias 
revolucionárias e diversas 
novidades, e a junção delas 
com outras dá mais força 
para o segmento. Para com-
plementar a ideia, abaixo 
listo algumas das principais 
vantagens dessa união: 
	 •	Entrada em novos 

mercados: A aquisi-

ção ou fusão de uma 
empresa pode ajudar o 
comprador a ter acesso 
a novos mercados. Des-
se modo, pode-se obter 
boas margens e alta 
demanda, por exemplo. 

	 •	Expansão mais rá-
pida: Com certeza é 
mais fácil expandir a 
partir dos ativos de uma 
empresa já existente e 
estruturada do que a 
partir de sua própria 
estrutura. 

	 •	Vantagens Fiscais: Há 
a possibilidade de obter 
tributos mais baratos, 
como ICMS, a depen-
der do estado onde se 
localiza a nova empre-
sa adquirida. Chance 
também da empresa 
compradora compensar 
seus lucros acumu-
lados. Isso acontece 
quando a corporação 
que foi comprada, tiver 
prejuízos acumulados. 
Assim, o comprador 
consegue reduzir os 
impostos futuros. 

	 •	Diversificação do 
Risco: A compra de 
empresas de ramo di-
ferente daquela em que 
o empresário já atua 
ajuda a diversificar ris-
cos. Afinal, quando um 
segmento não estiver 
bem, o outro poderá 
estar. 

Vale lembrar que esse 
é um mercado que nunca 
para, então as possibili-
dades de crescimento são 
diversas. Analise seus da-
dos, monitore seu nicho e 
monte estratégias, essa é a 
peça chave e essencial para 
o sucesso. Se necessário, 
conte com agências espe-
cializadas, elas poderão 
cuidar da sua imagem e te 
mostrar caminhos pouco 
vistos, mas que garantem 
destaque. 

(*) - Especialista e digital influencer, 
atua com planejamento estratégico 

para contas on-line e off-line de 
multinacionais, é CEO da AnySecret, 

agência privada de inteligência, 
especializada em direcionamento da 

opinião pública.

Natalia Hamada (*) 

É a quarta queda consecutiva do indicador.

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), recuou 0,9 ponto de dezembro 
de 2020 para janeiro deste ano e chegou a 90,8 pontos, em 
uma escala de zero a 200. Com o resultado, o indicador 
registrou a quarta queda consecutiva.

A confiança caiu em três dos seis principais segmentos 
do comércio pesquisados pela FGV. A queda foi puxada 
pelo Índice da Situação Atual, que mede a confiança do 
empresário no momento presente e que recuou 3,6 pontos, 
atingindo 90 pontos, o menor nível desde junho de 2020 
(86,1). Já o Índice de Expectativas, que mede a confiança 
no futuro, subiu 2 pontos e chegou a 92,1.

“A piora segue influenciada pela redução no ritmo de 
vendas atual, resultado da cautela dos consumidores. Ape-
sar do avanço das expectativas em relação aos próximos 
meses, a melhora ainda não reflete otimismo, apenas uma 
redução do pessimismo. 

Diante desse cenário, ainda não é possível vislumbrar 

A avaliação é do Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central.

A avaliação é do Comitê 
de Política Monetária 
(Copom) e consta da 

ata da última reunião. “Em 
relação à atividade econô-
mica brasileira, indicadores 
referentes ao final do ano 
passado têm surpreendido 
positivamente, mas não con-
templam os possíveis efeitos 
do recente aumento no nú-
mero de casos da Covid-19. 

A incerteza sobre o ritmo 
de crescimento da economia 
permanece acima da usual, 
sobretudo para o primeiro 
trimestre, concomitante-
mente ao esperado arre-
fecimento dos efeitos dos 
auxílios emergenciais”, diz 
o Copom, reforçando ainda 
que a pouca previsibilidade 
em relação à evolução da 
pandemia e ao necessário 
ajuste dos gastos públicos 
a partir de 2021 aumenta a 
incerteza sobre a continuida-

O clima de festas de Natal e Ano Novo 
no último mês alterou o consumo de hor-
taliças, mas os preços das Ceasas revelam 
que o tomate foi o que apresentou maior 
redução de preços para os consumidores. 
Em Goiânia chegou a cair mais de 20%, 
com preço médio mensal de R$ 2,95/kg, 
enquanto em Fortaleza a queda na cotação 
foi de 18,3%, vendido em média a R$ 2,58/
kg. Os dados são  da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

O motivo do movimento de baixa na hor-
taliça, segundo o estudo, deve-se ao grande 
volume do produto recebido nos mercados, 
onde foi registrado um fluxo de cerca de 10% 
a mais em dezembro. No Ceará, por exemplo, 
a comercialização foi 30% superior ao que foi 
recebido no mês anterior. Somente em São 
Paulo (Ceagesp) e em Recife (Ceasa/PE) 
ocorreu a alta de preços do tomate, ainda 
assim, em pequenos percentuais.  

As frutas, incluindo as que têm mais 

representatividade comercial nas Ceasas 
como laranja, maçã, melancia, banana e 
mamão, obtiveram ganho nas exportações 
no ano passado, remunerando melhor os 
produtores. O volume exportado chegou 
em dezembro com mais de 1 milhão de 
toneladas, cerca de 6% acima do ano an-
terior. Destaque do crescimento do volume 
das exportações são também para limões, 
limas, mangas, conservas e preparações de 
frutas (AI/Conab).
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Pandemia e fim dos auxílios podem 
reverter retomada econômica

Os riscos associados à evolução da pandemia, como os recentes aumentos no número de casos, e a 
esperada queda dos efeitos dos auxílios emergenciais podem levar “a mais gradualismo ou até uma 
reversão temporária da retomada econômica”

elevado de estímulo mone-
tário” e decidiu pela manu-
tenção da Selic em 2% ao 
ano, o menor nível desde o 
início da série histórica do 
BC, em 1986.

Na ata, o Copom ressalta 
que a recente elevação no 
preço de commodities in-
ternacionais e seus reflexos 
sobre os preços de alimentos 
e combustíveis implicam 
elevação das projeções de 
inflação para os próximos 
meses. “Apesar da pressão 
inflacionária mais forte no 
curto prazo, o comitê man-
tém o diagnóstico de que os 
choques atuais são tempo-
rários, ainda que tenham se 
revelado mais persistentes 
do que o esperado. Assim, 
o Copom segue monitorando 
sua evolução com atenção, 
em particular as medidas 
de inflação subjacente”, diz 
o comitê (ABr).

de da retomada da atividade 
econômica.

De acordo com o comitê, 
no cenário internacional, 
o aumento do número de 
casos e o aparecimento de 
novas cepas do vírus têm 
revertido os ganhos na mo-
bilidade e deverão afetar a 
atividade econômica no cur-

to prazo. “No entanto, novos 
estímulos fiscais em alguns 
países desenvolvidos, devem 
promover uma recuperação 
sólida da atividade no médio 
prazo”, avaliou o comitê. As-
sim, diante desses cenários, 
o Copom julgou apropriado 
manter, neste momento, “o 
grau extraordinariamente 

Confiança do comércio recua 0,9 ponto em janeiro

uma retomada consistente do setor nos próximos meses, 
que depende da recuperação do mercado de trabalho e 
da confiança do consumidor”, disse o pesquisador da FGV 
Rodolpho Tobler (ABr).

Tomates mais baratos e aumento da exportação de frutas


