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D - Controle das Carteiras
A SmartBrain, primeira e mais completa plataforma de controle e 
consolidação de investimentos, lança o aplicativo Advisor SmartBrain, 
que ajuda investidores e assessores de investimentos a controlar suas 
carteiras de investimentos de uma forma rápida e simplificada, na palma 
da mão. O app é uma solução completa para controlar investimentos, 
que permite ao investidor fazer análises e comparações para tomar de-
cisões mais assertivas e ampliar o patrimônio. Além disso, o aplicativo 
permite, sem custo, que todos os investimentos, em qualquer banco 
ou corretora, sejam consolidados no Advisor e possam ser visualizados 
por meio de gráficos e relatórios. O Advisor SmartBrain monitora a 
performance dos ativos e da carteira e oferece ainda, diversos tipos 
de análises e comparações, gerando com isso ótimas oportunidades de 
ganhos (www.smarbrain.com.br).

E - Novas Franquias
Apesar da recessão em 2020, o segmento de Alimentação segue em 
forte recuperação e no terceiro trimestre alcançou a marca de 10.854 
unidades. A rede de franquias especializada em calzones, sucos e açaí 
Calzoon está acompanhando a retomada acelerada e apenas nos primeiros 
meses de 2021 vai inaugurar 22 lojas franqueadas até abril. Serão oito 
unidades na região Centro-Oeste, seis no Sul, quatro no Nordeste, duas 
no Sudeste e duas no Norte do país. Com praticidade na operação, a 
Calzoon teve um crescimento de 800% no segundo semestre de 2019 e 
comercializou mais de 60 franquias desde o início de 2020. O produto 
chega na loja pronto e congelado, e o franqueado deve focar apenas em 
assar o calzone no forno e no atendimento ao cliente. Saiba mais em: 
(www.calzoon.com.br).

F - Profissionais de TI 
Empresa de consultoria de TI e Outsourcing está selecionando profissio-
nais para atuar como gerente de projeto, consultor, analista e desenvol-
vedor. Com a missão de encontrar os melhores profissionais do mercado, 
selecionar de acordo com as necessidades das companhias contratantes, 
a MPJ Solutions está recebendo currículos. A empresa caminha para se 
consolidar como um dos maiores players em outsourcing com mão de 
obra multidisciplinar e hiper qualificada, pronta para trabalhar com um 
ambiente digital cada vez mais interligado e dinâmico. Então, se você se 
encaixa em uma das vagas abaixo, envie o seu currículo para: (thamires.
silva@mpjsolutions.com) e boa sorte. 

A - Lideranças Femininas
A USP realiza em 8 de março, Dia da Mulher, das 9h às 13h, o simpó-
sio ‘Mulheres, Poder e Sociedade’. O encontro, online, irá debater o 
papel das mulheres na sociedade contemporânea e suas contribuições 
sociais, políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais. O 
evento é gratuito e aberto a todos os interessados, mas para receber 
o atestado de participação é necessário fazer inscrição prévia. O site 
é (cultura.usp.br/simposiomulheres). Entre as convidadas estão Luiza 
Trajano, Mayana Zatz, Erika Hilton, Regina Silveira, Esmeralda Ribeiro, 
Gal Martins, Vanderlan Bolzan e Soraya Chung Saura. A programação 
congrega uma diversidade de convidadas para que o público tenha a 
oportunidade de conhecer e valorizar as diversas ações em curso pelas 
lideranças femininas.

B - Militares Veteranos
O Ministério da Defesa publicou uma portaria que dispõe sobre os pro-
cedimentos que deverão ser adotados para a contratação dos militares 
veteranos para atuarem no Programa Nacional das Escolas Cívico-Mi-
litares. Além de apresentar os procedimentos, a portaria detalha como 
será feita a análise das qualificações, bem como seus trâmites, além 
de aspectos relativos aos atos de designação e de dispensa. Um outro 
ponto abordado abrange as condições às quais o militar designado ficará 
sujeito, no que se refere à apresentação, traje e normas a serem seguidas. 
Quando anunciado, em 2019, previa 200 escolas neste modelo até 2023. 
Até 2020, 50 escolas aderiram ao programa piloto. 

C - Cultura e Diplomacia 
A Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie abriu as inscrições 
para o curso ‘Cultura é Diplomacia’, ministrado por Felipe Viveiros e 
que acontece entre 6 de março e 17 de abril, aos sábados, das 10h às 
11h30, em sistema EaD. O curso é aberto ao público, gratuito e oferece 
também certificado de participação. As aulas, que abordam a música 
como fonte de conhecimento político, especialmente na construção de 
identidade, nação, sociedade e resistência, oferece em seu conteúdo 
uma resposta musical às interpretações convencionais da política. O 
escopo baseia-se em desafiar perspectivas dominantes por meio de 
Estudos Culturais e abordar, de maneira inovadora e interdisciplinar, 
Política e Formas de Governo usando a música como objeto de análise. 
Inscrições no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FalpQLSfJIeD-
ndHFEBXr0irjB_OyYfErAkpBSH4nmoX1xzANW9Kl6Zg/viewform).

G - Projetos Inovadores 
O Ideiaz Powered By InovAtiva abriu inscrições para selecionar 150 projetos 
inovadores e de impacto socioambiental em estágio de ideação de todo país, 
que receberão apoio gratuito de incubadoras e aceleradoras credenciadas 
no programa. Os projetos terão suporte para desenhar e validar seu modelo 
de negócios, desenvolver protótipo de produto ou serviço e elaborar seu 
pitch – como é chamada a apresentação de negócios de startups. Reali-
zado pela Anprotec, o Sebrae e a Secretaria de Emprego do Ministério 
da Economia, oferece atividades de mentoria, consultoria organizacional, 
suporte tecnológico, suporte para formalização do negócio e qualificação 
empreendedora. Mais informações: (www.inovativabrasil.com.br).

H - Conselho Escolar
Estão abertas as inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em 
Conselho Escolar, que será realizado pelo MEC. Objetiva promover 
formação em nível de aperfeiçoamento aos técnicos das secretarias 
estaduais e municipais de educação e das regionais de ensino, para 
fortalecer o conselho escolar e aprimorar a participação da família na 
escola. Também visa a estimular a constituição e o fortalecimento de 
conselhos escolares como instrumentos de participação e fiscalização na 
gestão escolar e educacional. Segundo dados do Censo Escolar 2020, os 
conselhos escolares estão em funcionamento em 68% das escolas públi-
cas de ensino fundamental e em 80,7% das escolas públicas de ensino 
médio. As inscrições ficarão disponíveis pelo site (simec.mec.gov.br).

I - Preço da Construção
O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), medido pela 
FGV, registrou taxa de 1,07% em fevereiro, resultado superior ao 0,93% 
de janeiro. O INCC-M acumula taxas de inflação de 2% no ano e de 
10,18% em 12 meses. A inflação dos materiais e equipamentos usados 
na construção subiu de 1,43% em janeiro para 2,39% em fevereiro. A 
taxa dos serviços também cresceu, de 0,48% para 1,05% no período. 
Por outro lado, a taxa de inflação da mão de obra recuou de 0,61% em 
janeiro para 0,03% em fevereiro. O INCC-M é medido mensalmente em 
sete capitais brasileiras: Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

J - Atendimento aos Usuários
A frota de guinchos, que atua nas rodovias do corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, ganhou reforço. A Ecopistas, em parceria com a Porto 
Seguro, disponibilizou um guincho elétrico que aturará nos atendimentos 
aos usuários. Com autonomia para 240km, capacidade de bateria de 97Kwh 
e recarga em até 6h, esse é o segundo veículo elétrico da EcoRodovias 
usado para operação em rodovia no Brasil. Estará à disposição da con-
cessionária neste sábado (20) e se soma às 26 viaturas que estarão em 
operação nas rodovias, entre elas: ambulâncias de resgate e UTI, guinchos 
leves e pesados, veículos para inspeção de tráfego, supervisão e apoio. 
Serão mais de nove guinchos para atender aos usuários nos períodos de 
maior movimentação no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Mercado de recebíveis 
vai destravar crédito 

para PMEs
No Brasil, 
equipamentos, 
estoques e recebíveis 
representam a maior 
parte dos ativos 
de uma empresa 
média; enquanto os 
ativos imobilizados 
representam a menor 
parte

Apesar disso, os ban-
cos ainda preferem 
os ativos imobiliza-

dos como garantias para 
contratos de empréstimos. 
Mas, essa preferência por 
ativos imobilizados prejudi-
ca a tomada de crédito por 
indústrias e varejistas, que 
ficam com opções restritas 
de financiamento para suas 
operações. Para viabilizar 
o giro neste contexto, a 
antecipação de recebíveis, 
especialmente a de dupli-
catas e crédito de cartões, 
consolidou-se como uma das 
modalidades mais efetivas 
para concessão de crédito 
no Brasil. 

A antecipação de recebí-
veis permite que as empresas 
vendam a prazo ou parce-
lado, mas recebam à vista. 
É um produto de crédito 
mais simples e mais rápido 
de ser acessado. No último 
ano, mais de 1/3 do volume 
de crédito distribuído pelo 
sistema financeiro foi via 
antecipação, o que é mais 
do que os bancos conseguem 
aprovar em capital de giro. 
No caso dos recebíveis do 
cartão de crédito, a anteci-
pação vai ficar melhor, para 
os empresários. 

A partir do dia 7 de junho 
entra em vigor a regulamen-
tação do Banco Central que 
determina que os recebíveis 
de cartões precisarão ser re-
gistrados em uma infraestru-
tura do mercado financeiro 
denominada câmara regis-
tradora, que são empresas 
de tecnologia - licenciadas e 
reguladas pelo BC - criadas 
para garantir a unicidade e 
a disponibilidade dos ativos 
financeiros que estão sendo 
negociados no mercado. 

O registro dos recebíveis 
de cartão de crédito garante 

para o mercado que aquela 
carteira de recebíveis de 
cartão tem lastro, e que ela 
ainda não foi vendida para 
terceiro. É, portanto, uma 
infraestrutura do mercado 
financeiro para reduzir a 
fraude e diminuir o risco 
em operações de crédito. 
Da forma como é hoje, os 
empresários só podem ne-
gociar a antecipação dos 
recebíveis dos cartões com 
as adquirentes, ou seja, com 
as donas das maquininhas. 
Sem poder levar a carteira 
para outros compradores, os 
empresários ficam sem a pos-
sibilidade de barganha para 
negociar taxas melhores. 

Após fazer o registro da sua 
carteira de crédito de cartões 
em uma câmara registradora, 
o empresário poderá nego-
ciar os recebíveis dos cartões 
com múltiplos credores, ou 
usar estes recebíveis como 
garantia em operações de 
crédito. A competição pela 
compra dos direitos creditó-
rios vai destravar mais e me-
lhores condições de crédito 
para varejistas, indústrias e 
prestadores de serviço no 
país, inclusive aqueles de 
pequeno e médio porte. 

No Brasil, por ano, R$ 2,3 
trilhões são vendidos através 
de cartões; e esse volume 
aumenta com a digitalização 
da economia. Em 2020, se-
gundo dados do BC, o volume 
de antecipação de faturas de 
cartão no sistema financei-
ro somou  R$ 200 bilhões. 
Existe um espaço de cresci-
mento enorme, com mais e 
melhores negociações, com 
a entrada de novos credores 
que poderão adquirir essas 
carteiras, devemos obser-
var melhoria nas condições 
negociadas em favor dos 
empresários. 

O uso destes recebíveis 
de cartões registrados como 
garantia de operações de 
crédito e financiamento de-
verá ocasionar um destrava-
mento no volume de crédito 
disponível para as empresas 
pequenas e médias. 

(*) - É fundador e CEO da Grafeno, 
fintech que oferece contas digitais e 

infraestrutura de registros eletrônicos 
para empresas e credores (https://

www.grafeno.digital/). 

Paulo David (*)

A Sondagem Industrial, 
pesquisa da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), mostra que o índice 
de evolução do número 
de empregados ficou em 
51,3 pontos em janeiro. 
Foi a primeira vez, em dez 
anos de pesquisa, que as 
contratações superaram as 
demissões no primeiro mês 
do ano. Com isso, o empre-
go industrial acumula sete 
meses consecutivos de alta. 
Esse indicador varia de 0 a 
100, sendo 50 pontos a linha 
de corte que separa a alta 
da queda no emprego.

De acordo com o gerente 
de Análise Econômica da 
CNI, Marcelo Azevedo, 
as contratações refletem 
a rápida recuperação da 
indústria no segundo se-
mestre do ano passado. A 
Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) ficou em 
69%, o maior percentual 
para o mês desde 2014. A 
produção industrial seguiu 
o movimento típico do iní-
cio de ano, desacelerou e 
caiu em relação a dezem-
bro de 2020. O índice de 
evolução da produção ficou 
em 48,2 pontos, abaixo da 

Apesar da pandemia, as expectativas para a economia seguem 
otimistas.

O indicador chegou a 78 pontos, 
em uma escala de zero a 200 pontos.

Com essa alta, que foi 
a primeira depois de 
quatro perdas conse-

cutivas, o indicador chegou 
a 78 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. 

Segundo a pesquisado-
ra da FGV Viviane Seda 
Bittencourt, a melhoria da 
confiança em fevereiro pode 
estar vinculada ao início 
da campanha de vacinação 
contra a Covid-19 e a pos-
sibilidade de pagamento de 
novas parcelas do auxílio 
emergencial.

“Os níveis de confiança, 
no entanto, continuam bai-
xos e a sustentação de uma 

Prévia da 
inflação oficial 
fica em 0,48% 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), que mede a 
prévia da inflação oficial do 
país, registrou taxa de 0,48% 
em fevereiro. O índice ficou 
abaixo do 0,78% observado 
em janeiro deste ano mas 
acima do 0,22% de fevereiro 
do ano passado. Os dados 
foram divulgados ontem 
(24) pelo IBGE. O IPCA-15 
acumula taxas de inflação de 
1,26% no ano e de 4,57% no 
período de 12 meses.

A taxa da prévia de feve-
reiro foi influenciada princi-
palmente pelos transportes, 
que registraram inflação 
de 1,11%, devido à alta de 
preços de itens como a ga-
solina (3,52%), óleo diesel 
(2,89%), etanol (2,36%) 
e gás veicular (0,61%). Os 
gastos com educação tive-
ram alta de 2,39% e também 
tiveram impacto importante 
na prévia da inflação de 
fevereiro. 

Os alimentos, com inflação 
de 0,56%, foram outro grupo 
com impacto importante na 
inflação. Por outro lado, o 
grupo de despesas de habi-
tação teve deflação (queda 
de preços) de 0,74%, princi-
palmente devido à queda nas 
tarifas de energia elétrica 
(-4,24%). Outro grupo com 
deflação foi comunicação 
(-0,09%) (ABr).
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Confiança do consumidor sobe 
em fevereiro, segundo FGV

O Índice de Confiança do Consumidor, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 2,2 
pontos na passagem de janeiro para fevereiro

de trabalho.
Que vem se tornando algo 

difícil no primeiro semestre 
de 2021, considerando-se 
a grande dificuldade que 
será novamente enfrentada 
pelas empresas do setor de 
serviços, segmento que mais 
emprega no país”. A alta da 
confiança do consumidor 
foi puxada pelo Índice de 
Expectativas, que mede o 
otimismo em relação ao fu-
turo e que subiu 2,7 pontos, 
para 84,8 pontos. O Índice de 
Situação Atual, que mede a 
confiança no presente, au-
mentou 1,4 ponto e chegou 
a 69,5 pontos (ABr).

tendência de alta dependerá 
de fatores como a velocidade 
da vacinação, da evolução 

dos números da pandemia 
no Brasil e, principalmente, 
da recuperação do mercado 

Emprego cresce na indústria pelo 
sétimo mês seguido

linha divisória de 50 pon-
tos, o que revela queda na 
produção. 

“A queda na atividade 
industrial foi mais forte 
na passagem de 2020 para 
janeiro de 2021 do que nos 
três anos anteriores. No 
entanto, a produção dos úl-
timos meses do ano passado 
também esteve mais aque-
cida. O que percebemos é 
que, mesmo com a queda, 
a produção se mantém em 
nível relativamente ele-
vado, o que explica a alta 
do emprego em janeiro”, 
explica Marcelo. Os esto-
ques estão abaixo do que 
as empresas planejavam, 

mas a queda foi menos 
intensa em janeiro do que 
nos meses anteriores, e 
a distância entre o nível 
de estoque desejado e o 
estoque efetivo diminui. 

Como a situação ainda 
não se normalizou, esse 
fato indica que, possivel-
mente, os empresários 
estão planejando trabalhar 
com nível de estoque mais 
baixo do que no passado. 
As expectativas para a 
economia seguem otimis-
tas. Foram consultadas 
1.804 empresas, sendo 437 
grandes, 618 médias e 746 
pequenas, entre 1º e 12 de 
fevereiro (Fonte: AI/CNI).

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


