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D - Profissionais de TI 
A Sovos, empresa global líder de softwares para compliance fiscal, está 
com vagas abertas para contratação em CLT de profissionais de TI em 
seu escritório situado em Barueri. Há oportunidades para: Development 
Manager Java; Senior .Net Developer; Senior Quality Analyst; Senior 
Software Developer Java/SAP; Solutions Architect – LATAM; Tech-
nical Lead Development - Java. Além de um ambiente colaborativo e 
com grandes oportunidades de crescimento, a Sovos também oferece 
plano de carreira e feedbacks constantes. Entre os requisitos está boa 
comunicação e inglês fluente para interface com as equipes que ficam 
em outros países. Interessados podem se candidatar através do site 
(https://sovos.com/careers/current-openings-south-america/).

E - Rumo ao Canadá 
Estão abertas as inscrições para o Dream2B Global Acceleration Program, 
aceleração e internacionalização para startups brasileiras no Canadá. Em 
sua 5ª edição, o programa irá selecionar quinze startups de todo o país das 
áreas de inteligência artificial, cidades inteligentes e veículos autônomos. 
As quinze startups selecionadas participarão do programa que será reali-
zado de 12 de abril a 7 de maio, incluindo desde mentoria com experts e 
empreendedores canadenses e brasileiros, a workshops com profissionais 
para validação do modelo de negócios; reuniões com potenciais parceiros e 
clientes; além de pitches para investidores. As startups selecionadas também 
terão acesso a uma sessão de mentoria de pré-internacionalização oferecida 
pela Softex. Inscrições: (https://www.dream2b.com.br).

F - Jovem Aprendiz 
A Natura e a Avon estão promovendo um processo seletivo 100% digital 
pela Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital, para contratação 
de jovens aprendizes. O processo objetiva contribuir com o desenvolvi-
mento integral de jovens por meio de um programa de capacitação que 
será implementado ao longo do contrato. Espera-se que mais de 50% dos 
contratados sejam pessoas que se autodeclaram negras e residam em comu-
nidades no entorno das unidades das empresas, nas cidades de São Paulo, 
Cabreúva, Fortaleza, Salvador, Cajamar, Benevides e Itupeva. São mais de 
190 oportunidades entre Natura e Avon oferecidas para diferentes perfis. 
Para participar, basta se cadastrar no link: (taqe.com.br/natura-e-avon). 

G - Business Engineering 
O curso de especialização Master in Business Engineering (MBE), do 
Campus Sorocaba da UFSCar, está com inscrições abertas para formação 

A - Empregos Formais
Com 32.532 empregos celetistas a menos, o comércio da cidade de São 
Paulo fechou 2020 com a pior taxa de empregabilidade da série histórica 
da Pesquisa de Emprego no Estado de São Paulo, elaborada pela Fecomer-
cioSP desde o início de 2010. O setor sofreu um enxugamento de 3,78% 
nos seus postos de trabalho em relação a 2019, puxado principalmente 
pela queda brusca das vagas formais no varejo (-22.127) – atividade 
mais prejudicada desde a chegada da pandemia ao país, em março do 
ano passado. O desempenho do setor de serviços paulistano, em 2020, 
seguiu trajetória semelhante ao do comércio: perda de 34.960 empregos 
celetistas ao longo do ano, o que representa o segundo pior resultado 
da série histórica, atrás apenas das 53.605 vagas perdidas em 2016.  

B - Saúde dos Funcionários
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, anun-
cia seu plano de fornecer vacinas da Covid-19 totalmente gratuitas para 
funcionários em toda a América Latina assim que estiverem disponíveis. 
A empresa, cuja cultura é baseada em ser “fanática por seus colabora-
dores”, se compromete a tomar rápidas medidas assim que as vacinas 
estiverem amplamente disponíveis para determinar o medicamento 
mais seguro e eficaz para os funcionários, fornecê-lo aos que precisam 
e liderar pelo exemplo em seus esforços para manter a segurança de 
suas pessoas e das comunidades em que vivem e trabalham. Ao fazer 
isso, a empresa, cuja equipe trabalha em nove países da América Latina, 
visa ajudar a acabar com a pandemia e revigorar as muitas economias 
em que opera em toda a região (www.concentrix.com).

C - Conectando Jovens
Para estimular a entrada de jovens no mercado de tecnologia da infor-
mação, o Meu Futuro Digital, um ecossistema digital com o propósito de 
transformar o Brasil em um país do futuro do trabalho e da educação por 
meio da TI, e o Instituto Via de Acesso, ONG de capacitação e inclusão 
de jovens no mundo de trabalho, firmaram uma parceria para a constru-
ção de um programa para jovens em áreas de tecnologia e inovação na 
cidade de São Paulo. “O nosso papel será conectar os jovens às empresas 
que trabalham com o Instituto Via de Acesso e também às companhias 
que integram o nosso ecossistema. A primeira ação é a construção de 
um programa de aprendizagem com o apoio da Fatec Osasco. Seremos 
responsáveis em fornecer a infraestrutura para os cursos e a formaliza-
ção do projeto junto aos órgãos competentes. Temos como meta atingir 
quinhentos jovens dentro de poucos meses”, disse Rubem Duek, CEO 
do Meu Futuro Digital (www.meufuturodigital.org).

de nova turma, com início neste primeiro semestre. O MBE tem por missão 
fornecer ampla formação baseada em conhecimentos das áreas de Gestão, 
Negócios e Engenharia, a partir do uso de ferramentas e técnicas analí-
ticas para que possam ser melhoradas as operações internas e externas 
das organizações. A grade curricular inclui disciplinas como Gestão de 
operações, Cadeia de suprimentos, Fundamento do Seis Sigma, Estatís-
tica aplicada, Ferramentas da qualidade e Análise de custos. Podem se 
inscrever pessoas formadas em nível superior que desejam aumentar sua 
empregabilidade. Inscrições e mais informações: (www.mbe.ufscar.br).

H - Galpões Logísticos 
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Guarulhos, está com oportunidade de investimento logístico 
em um dos maiores terminais de cargas do Brasil. A concessionária busca 
investidores interessados na construção e comercialização de galpões no 
Terminal de Cargas (Teca). As empresas selecionadas poderão ocupar 
uma área de 65 mil m², dividida em quatro partes, com oportunidades de 
negócio para armazéns de carga dentro da zona primária do aeroporto e 
com acesso direto ao pátio de aeronaves. O Terminal  é o maior complexo 
aeroportuário do Brasil sendo coberto por uma área de 99 mil m². que 
movimentou em 2020 cerca de 208 mil toneladas entre importação e 
exportação. Mais informações: (https://www.gru.com.br/pt).

I - Plataforma de Mobilidade
A Bolt, empresa de mobilidade urbana que já possui mais de 50 milhões de 
usuários em mais de quarenta países e dezentos cidades na Europa e África, 
acaba de lançar um programa de franquia internacional e planeja ingressar no 
mercado brasileiro, oferecendo serviços de “carona remunerada”, micromobi-
lidade com patinetes e bicicletas elétricas, delivery de comida e encomendas. 
A ideia é firmar parcerias baseadas em compartilhamento de receitas com os 
franqueados que forem aprovados para executar os serviços de mobilidade 
no Brasil. Os empresários que ingressarem na rede ficarão encarregados das 
operações locais, como marketing, suporte ao cliente e recrutamento de mo-
toristas e entregadores, enquanto a Bolt cuidará da plataforma de tecnologia, 
incluindo o desenvolvimento, manutenção e otimização de software e suporte 
técnico. Mais informações: (https://bolt.eu/en/franchise/).

J - ToqueQueTransforma
A Nivea, empresa especialista em cuidados com a pele há mais de 100 
anos divulga, o seu propósito global ‘O Toque que Transforma e Inspira 
Conexões’. O isolamento, a falta de contato físico e a sensação de solidão, 
impulsionados pela pandemia, trouxeram à tona a importância do toque 
humano para as relações pessoais. Em resposta a essas constatações, 
a Nivea inicia a sua jornada de propósito e se compromete a revelar os 
benefícios comprovados do contato físico para a saúde, assim que as 
circunstâncias permitirem. A empresa irá investir 20 milhões de euros 
em projetos para o contato com a pele em todo o mundo, alcançando 
cento e cinquenta mil pessoas, entre elas bebês prematuros, deficientes 
visuais e idosos com demência. Com a iniciativa, a Nivea apoiará projetos 
sociais para promover qualidade de vida para pessoas em risco de solidão, 
por meio do contato com a pele. Saiba mais em: (www.nivea.com.br).

Rentabilizar em 
época de Selic baixa

Nos últimos anos, 
a Taxa Selic (taxa 
básica de juros) tem 
apresentado quedas 
bruscas, saindo de 
quase 14% em 2017 
para os atuais 2%

Este índice deverá se 
manter baixo neste 
primeiro semestre, 

o que leva os investidores 
a considerar e pensar em 
outras modalidades. Em-
bora a queda da Selic seja 
útil para a economia, não 
é um bom cenário para os 
investimentos considerados 
conservadores, que perdem 
rentabilidade e, portanto, 
atração. Por exemplo, a 
poupança tem rendimento 
de 70% da Selic, além da 
taxa referencial (TR). 

Fazendo um cálculo consi-
derando o panorama atual, 
o rendimento para 12 meses 
da caderneta é de 1,40%. 
Usando a inflação projeta-
da pelo boletim Focus de 
3,34% para 2021, percebe-
mos que o rendimento real 
da poupança fica -1,94%, 
com juros negativos (in-
flação).

Outros investimentos que 
também estão atrelados ao 
índice são: Tesouro Selic, 
Fundo DI simples e CDB 
de grande banco (rende 
100% do CDI – Certificado 
de Depósito Interbancário 
–  e tem liquidez diária). 

Onde apostar? É pos-
sível encontrar opções 
com boa rentabilidade. 
O Peer-to-Peer Lending, 

mais conhecido como P2P, 
que são transações feitas 
na forma de empréstimos, 
chegou a rentabilizar mais 
de 60% ano passado. Esse 
modelo já é considerado 
uma revolução do mercado 
financeiro e pode se tornar 
uma das principais maneiras 
de investir.

Hoje, o que rende acima 
da Selic são: prefixados na 
renda fixa (Tesouro Prefixa-
do e CDB de banco médio), 
indexados a inflação (Te-
souro IPCA+, CRI e CRA, 
debêntures), pós-fixados 
na renda fixa (CDBs com 
rendimento de 120% do 
CDI, LCI, LCA). 

Há também outros inves-
timentos de renda variável, 
como ETFs, fundos imo-
biliários, ações, fundos de 
investimentos, entre outros. 
Porém, são modalidades 
que têm rentabilidade mé-
dia proporcional ao risco e 
não há como saber se vão 
ou não ficar acima da Selic.

A dica é separar 30% do 
patrimônio para tentar ou-
tros caminhos, levando em 
consideração um planeja-
mento financeiro no curto, 
médio e longo prazo. Além 
disso, diversificar para não 
impactar a taxa interna de 
retorno. Por exemplo: em 
vez de investir RS 3.000 em 
uma empresa, aplicar R$ 
500 em seis. 

Com mais diversificação, 
menos o investidor sofre 
com a inadimplência. 

(*) - É CEO da IOUU, fintech de 
peer-to-peer ou P2P lending que 

propõe alternativas financeiras para 
empresas que necessitam de crédito 

(www.iouu.com.br).

Bruno Sayão (*)

O ambiente web já pode ser utilizado para as rendas recebidas a partir de 2021.

O carnê permite o recolhimento 
mensal obrigatório de imposto 
de renda para quem recebe 

proventos, não retidos na fonte, de 
pessoas físicas. É o caso, por exemplo, 
do aluguel, pensão alimentícia, ou pa-
gamentos pelos serviços do trabalhador 
autônomo. 

O sistema é um projeto da Receita, 
desenvolvido pelo Serpro, empresa 
de inteligência em tecnologia da 
informação do governo federal. Até 
no ano passado, para preencher o 
documento e calcular o valor do im-
posto a pagar, o contribuinte baixava 
um programa do Carnê-Leão no seu 
computador. O ambiente web já pode 
ser utilizado para as rendas recebidas 
a partir de 2021. 

Até o final de dezembro estão pre-
vistas novas funcionalidades, como 
a exportação dos dados para a DIR-
PF/2022, assim como a possibilidade de 
impressão dos demonstrativos. “O novo 
Carnê Leão é um sistema inovador. 
Implantado no Portal e-CAC, com inter-
face pela internet, desenvolvido para 

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Sema-
nal (IPC-S) recuou nas sete capitais pesquisadas pela FGV, em 
janeiro, na comparação com o mês anterior. Na média nacional, 
o IPC-S recuou 0,80 ponto percentual, ao passar de 1,07% para 
0,27% no período. Entre as capitais, as maiores quedas foram 
observadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador.

Também com quedas da taxa de inflação acima da média 
nacional, aparecem Porto Alegre (-0,91 ponto percentual, ao 
passar de 1,40% para 0,49%) e Recife (-0,98 ponto percentual, 
ao passar de 1,50% para 0,52%). As demais capitais apresenta-
ram as seguintes quedas: São Paulo (-0,60 ponto percentual, ao 
passar de 0,89% para 0,29%) e Brasília (-0,40 ponto percentual, 
ao passar de 0,52% para 0,12%) (ABr).

Desempenho no ano passado foi afetado pela 
pandemia da Covid-19.

A indústria brasileira fe-
chou 2020 com uma queda 
de 4,5% em sua produção. 
O desempenho da indústria 
no ano passado foi afetado 
pela pandemia. No período 
de março e abril, quando 
houve medidas de isolamen-
to social para enfrentar a 
doença, a indústria recuou 
27,1%. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal 
do IBGE. Vinte dos 26 ra-
mos industriais pesquisados 
tiveram queda na produção 
no ano. Mais de 60% dos 
805 produtos pesquisados 
tiveram redução.

Entre as atividades indus-
triais, a principal queda veio 
dos veículos automotores, 
reboques e carrocerias 
(-28,1%). Outras contribui-
ções negativas importantes 
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Governo lança Carnê-Leão Web 
para facilitar a vida do contribuinte
Desde segunda-feira (1º), os contribuintes de todo o país passam a  preencher o Carnê-Leão diretamente 
no site (https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login/index).

ser acessível e responsivo. O sistema 
também é parametrizável, concebido 
para atender a necessidades futuras da 
Receita”, explica Cassia Mingorance, 
representante da Coordenação-Geral 
de Administração do Crédito Tributário 
da Receita. 

“Tivemos uma quebra de paradigma, 
já que o Carnê Leão Web é o primeiro 
programa auxiliar do IRPF na internet, 
trazendo facilidades para o contribuin-

te pessoa física”, explica Renata Sousa, 
gerente de um dos departamentos do 
Serpro responsáveis pela solução. O  
Carnê-Leão Web é acessado a partir 
do Centro de Atendimento Virtual 
(Portal e-CAC) da Receita. Após entrar 
no sistema com login e senha, procu-
re pelo ambiente “Meu Imposto de 
Renda”, menu “Declaração” e, dentro 
dele, clique em “Acessar carnê-leão” 
(AI/Serpro).

Produção industrial fecha 2020 com 
queda de 4,5%, diz IBGE

bens de capital, isto é, máqui-
nas e equipamentos usados 
no setor produtivo (-9,8%), 
bens de consumo semi e não 
duráveis (-5,9%) e bens in-
termediários, isto é, insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (-1,1%).

Em dezembro de 2020, no 
entanto, a indústria brasilei-
ra apresentou altas de 0,9% 
em relação ao mês anterior e 
de 8,2% na comparação com 
dezembro de 2019. Na média 
móvel trimestral, a alta che-
gou a 1%. Na comparação 
com novembro, as influên-
cias positivas mais relevan-
tes, vieram das atividades 
de metalurgia (19,0%), de 
veículos automotores, re-
boques e carrocerias (6,5%) 
e das indústrias extrativas 
(3,7%) (ABr).

vieram dos ramos de confec-
ção de artigos do vestuário 
e acessórios (-23,7%), in-
dústrias extrativas (-3,4%), 
metalurgia (-7,2%), couro, 
artigos para viagem e calçados 
(-18,8%), outros equipamen-
tos de transporte (-29,1%) e 
impressão e reprodução de 

gravações (-38,0%). 
Apenas seis atividades ti-

veram aumento de produção 
no ano, com destaque para 
produtos alimentícios (4,2%). 
As quatro grandes catego-
rias econômicas da indústria 
registraram queda: bens de 
consumo duráveis (-19,8%), 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

Inflação recua 
nas sete capitais pesquisadas


