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D - Tecnologia e Marketing
Com dois milhões de atendimentos realizados ano passado, a Conexa Saú-
de, player de saúde digital e maior plataforma de telemedicina da América 
Latina, está com 60 vagas em aberto para suportar seu crescimento. As 
oportunidades são para as áreas de Tecnologia, Operações & Marketing, para 
trabalhar no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A companhia busca 
profissionais com forte senso de equipe, com muita energia e que prezem 
pela troca de conhecimentos, que gostem de um ambiente diverso e que 
estejam dispostas a crescer junto com a empresa. Mais informações sobre as 
vagas abertas e candidatura, basta acessar: (https://conexasaude.gupy.io/). 

E - Semana do Consumidor
Até o próximo dia 21, a Total Express, empresa privada com o portfólio lo-
gístico mais completo do país, promove a campanha ‘Semana do Consumidor 
Total’ com foco no pequeno e-commerce. A transportadora vai aproveitar 
esta semana para oferecer 10% de desconto na primeira fatura do cliente 
e-TOTAL e acelerar as vendas pequeno e médio e-commerce com o melhor 
custo-benefício em solução de frete do mercado. É a solução para os pequenos 
lojistas que precisam de um parceiro na gestão das entregas e necessitam que 
seus produtos cheguem de maneira rápida nos seus clientes. Com capilaridade 
que cobre 100% do território nacional, tem capacidade de entregar 500 mil 
encomendas/dia. Saiba mais em: (https://totalexpress.com.br/).

F - Vagas Diversas
O Construtivo, companhia de Tecnologia da Informação com DNA de 
Engenharia, está com vagas abertas para profissionais especializados em 
programação, arquitetura, engenharia, suporte e vendas. Programadores: 
full stack pleno e os pré-requisitos são conhecimentos em HTML, CSS, 
Javascript, Java e banco de dados;  Engenheiros e Arquitetos: para a área 
comercial, com conhecimento de modelagem e interesse em trabalhar com 
ferramentas de gerenciamento em BIM Comercial; Suporte: habilidades como 
capacidade de aprendizado, facilidade com tecnologia, comprometimento 
com qualidade e números, além de espírito de equipe. Para se candidatar, 
basta enviar currículo para o e-mail (curriculos@construtivo.com). 

G - Controle Biométrico
Pela primeira vez no país, o Governo Federal testa o embarque aéreo 100% 
digital, com uso de reconhecimento facial sem a apresentação do cartão de 
embarque pelos passageiros. O aeroporto escolhido é o Santos Dumont, no 

A - Cuidadores de Idosos
Apesar de não serem considerados grupo de risco, os cuidadores 
de idosos também estão suscetíveis a contrair a COVID-19. Visando 
a proteção do cuidador de idoso, a Universidade São Judas realiza 
gratuitamente um “Curso Livre de Capacitação para Cuidadores de 
Idosas e Idosos”. As aulas serão online (através do “Google Meet”) e 
realizadas quinzenalmente, todas as quartas-feiras, das 18h às 19h30, 
a contar do próximo dia 17 (quarta-feira). Além do curso contar com 
profissionais do Programa da Pós-Graduação em Ciências do Enve-
lhecimento da USJ, também contará com profissionais da área da 
saúde como psicólogos e médicos, que trarão assuntos relacionados 
ao trabalho do cuidador. Inscrições e mais informações: (http://meet.
google.com/mbd-hbwh-njw).

B - Cursos Técnicos 
A formação técnica, de menor duração e mais alinhada ao mercado 
de trabalho que o ensino superior tradicional, foi a opção de milhares 
de brasileiros que buscaram se qualificar em 2020. O Senai registrou 
166.786 matrículas em cursos técnicos e 223.133 em cursos de qualifi-
cação profissional voltados para as necessidades da indústria, que hoje 
emprega 9,7 milhões de pessoas - ou 20,4% do total de empregos formais 
do país. Os cursos técnicos têm duração de no mínimo 800 horas, ou 
um ano, podendo chegar a três anos; e o aluno deve estar cursando ou 
ter concluído o ensino médio. Por preparar o indivíduo para o exercício 
de uma profissão, é muito procurado pelos jovens, de 16 a 23 anos, que 
representaram 50,8% (84.770) das matrículas em 2020. Saiba mais em: 
(https://www.mundosenai.com.br/profissoes/).

C - Entre as cinquenta Melhores
De acordo com o ranking Times Higher Education (revista britânica 
voltada à área de ensino superior), divulgado na segunda-feira (9), a 
Unicamp encontra-se entre as cinquenta melhores universidades dos 
países com economia emergente. Mais de 600 universidades foram 
avaliadas. Na América Latina, a Unicamp ocupa a segunda posição e a 
USP a primeira. Entre as dez primeiras colocadas do Brasil, nove são 
instituições de ensino superior públicas. No ranking das economias 
emergentes de 2021, 606 instituições de 48 países foram classificadas. 
“Estamos entre as top 50. É um feito importante que mostra a posição 
de destaque da Unicamp e das universidades paulistas no Brasil e na 
América Latina”, avalia o reitor da Unicamp, Marcelo Knobel. 

Rio. Para embarcar sem o uso de papel, o passageiro precisa fazer o check-in 
no balcão da companhia aérea. Lá ele recebe, no celular, uma mensagem 
de texto solicitando autorização para a coleta de uma foto. Com o consen-
timento do viajante, a imagem é conferida com a que já existe nas bases 
de dados governamentais. Havendo a validação, o passageiro fica liberado 
para ingressar na sala de embarque e na aeronave por meio dos pontos de 
controle biométrico, que fazem a identificação com o uso de câmeras, dis-
pensando a apresentação de documento com foto e de cartão de embarque.

H - Moradia como Serviço
As pessoas não querem mais ter a posse, mas a experiência, o serviço, e 
a liberdade de mudar de endereço  de acordo com o momento de vida. 
Assim como os diversos aplicativos de assinatura voltados para transporte 
e delivery, a moradia como serviço é uma tendência que tem ganhado 
cada vez mais força, uma vez que muitos não cultivam o sonho da casa 
própria e preferem uma assinatura mensal.  Não por acaso, o investidor 
da Housi é um fundo de investimentos californiano - o primeiro a inves-
tir na Netflix. A startup chegou para cumprir esse papel no mercado 
imobiliário, oferecendo uma plataforma para locação 100% digital e sem 
burocracia, com imóveis mobiliados e diversos serviços agregados. O 
interessado em alugar uma casa, por um dia, uma semana ou até um 
ano, só precisa acessar o site (https://housi.com/) e selecionar o imóvel, 

I - Vagas de Estágio
A XP iniciou o seu programa de estágio para a contratação de sessenta 
estagiários em diversas áreas da empresa. As inscrições, que vão até o 
dia 19, são direcionadas a pessoas que estejam matriculadas em curso de 
graduação de instituição de ensino superior, com previsão de formatura 
em 2022 ou 2023. Os candidatos precisam ter disponibilidade de 30h se-
manais para o estágio, estar aptos a começar em maio  próximo, e podem 
residir em qualquer lugar do país, já que as oportunidades são remotas e 
seguem o programa #XPdeQualquerLugar. Trata-se do primeiro programa 
de estágio lançado pela companhia. Informações detalhadas sobre como 
se inscrever no programa e para acompanhar outras vagas anunciadas 
podem ser encontradas (https://www.xpinc.com/carreiras/#/).

J -  Olimpíada de Matemática
A Unicamp abriu as inscrições para a 37ª edição da Olimpíada de Ma-
temática da Unicamp (OMU). Neste ano incorpora algumas mudanças 
feitas com sucesso em 2020: uma competição em equipes e totalmente 
online, com o objetivo de facilitar a participação de alunos de todo o 
Brasil durante a pandemia. Com uma proposta original e que se difere 
de outras competições, para participar é preciso formar equipes com 
três estudantes dos 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental ou todos os 
anos do Ensino Médio, além de um professor de matemática. O projeto 
é aberto para escolas públicas e particulares. O objetivo é que os par-
ticipantes discutam e busquem soluções conjuntas para os problemas 
apresentados. Ao todo, a competição está dividida em três fases e todas as 
questões são dissertativas. Inscrições: (www.olimpiada.ime.unicamp.br).

Revenue-Share: crescimento 
com cobrança atrelada às 

receitas mensais

Você sabe o que é 
revenue-share? Esse 
é um termo em inglês 
que pode ser traduzido 
por compartilhamento 
de receita

O conceito é novo mas 
já está sendo utilizado 
em negócios online 

nos EUA e Europa, e o ter-
mo é associado com uma 
porcentagem das receitas 
futuras do cliente. Com o 
mercado online em alta, já 
existem fintechs e fundos 
internacionais que trabalham 
com esse modelo, disponibi-
lizando uma linha de crédito 
onde o repagamento é feito 
com uma porcentagem das 
receitas futuras do cliente, 
ou seja, usando o modelo de 
revenue-share. 

Isso é porque para as star-
tups e para as pequenas e 
médias empresas, esse tipo 
de financiamento oferece a 
flexibilidade que eles preci-
sam para crescer sem medo 
de ficar inadimplente por 
ter um mês mais devagar do 
que o esperado. De acordo 
com a 9ª edição da pesquisa 
“O Impacto da Pandemia 
de Coronavírus”, elaborada 
pelo Sebrae em parceria com 
a FGV, 70% das pequenas 
empresas começaram a 
vender por canais digitais, 
como WhatsApp, Instagram 
e Facebook, que são as prin-
cipais plataformas usadas 
pelos pequenos negócios 
brasileiros para se manter 
no mercado. 

Segundo dados do Sebrae, 
as micros, pequenas e médias 
empresas somam mais de 
11,5 milhões de negócios no 
país. Mas qual o benefício 
que o financiamento revenue
-share apresenta de fato para 
uma empresa? Tudo tem re-
lação com o equity. Uma das 
principais coisas que aprendi 
até agora é o quão pouco 
alguns empreendedores 
entendem o custo de equity 
(patrimônio líquido de uma 
empresa) em comparação ao 
custo de dívida. 

A maioria dos empreende-
dores entende que a diluição 
implica uma diminuição em 
sua participação acionária e, 
normalmente, em seu poder 
de voto, o que se torna muito 

caro em usar equity sobre a 
dívida. Porém, vou ilustrar 
com um exemplo simples, 
o impacto que pode ter um 
financiamento de equity: 

Suponha que você precisa 
investir R$ 2 milhões em 
mídia digital nos próximos 12 
meses e precisa de dinheiro 
para fazer isso. Se você 
captar esses R$ 2 milhões 
usando dinheiro de fundos 
de venture capital (equity), 
com uma avaliação após a 
captação de R$10 milhões, 
você está desistindo de 20% 
do seu negócio (diluição). 

Supondo que você nunca 
mais capte dinheiro, e que 
você venda sua empresa 
por R$ 100 milhões alguns 
anos depois, em vez de 
obter R$100 milhões, você 
só obterá R$ 80 milhões. 
Basicamente, você pagou R$ 
20 milhões para investir R$ 
2 milhões em mídia digital. 
Esse é o alto custo de equity! 

Com um capital não dilu-
tivo que pode ser pago no 
mesmo ritmo de crescimento 
da sua empresa, como é o 
revenue-share, os empreen-
dedores se sentem seguros 
com esse modelo de finan-
ciamento, pois ele será pago 
conforme o crescimento da 
própria empresa. Esse é o 
novo modelo que está sendo 
buscado por muitas startups 
e PMEs na América Latina 
pela sua forma acessível, 
rápida e imparcial de finan-
ciamento para campanhas de 
marketing digital. 

Dessa forma, o empreen-
dedor não tem que penhorar 
sua casa, se afogar em dívidas 
em cartões de crédito, ou 
mais importante ainda, não 
abrir mão do seu equity para 
investir no seu marketing 
digital. Embora o custo do 
equity não seja um custo tão 
visível onde você tem que 
pagar em dinheiro mês a mês, 
como acontece com a dívida, 
ele tem um custo real e muito 
caro (exemplo acima). 

Por isso, o modelo de reve-
nue-share é uma excelente 
alternativa com benefícios 
concretos para que as empre-
sas cresçam seus negócios 
sem ou com pouca diluição. 

(*) - É cofundador e CEO da 
Divibank, fintech de financiamento 

de marketing digital para PMEs e 
startups (https://divibank.co/pt/).

Jaime Taboada (*)

Os supermercados registraram 
alta de 12% nas vendas de janeiro 
em comparação com o mesmo mês 
de 2020, segundo balanço divulgado 
hoje (11) pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). Para 
o vice-presidente Administrativo 
da entidade, Marcio Milan, com as 
restrições impostas a outros setores 
do comércio devido à pandemia da 
Covid-19, os supermercados acabam 
suprindo as necessidades dos consu-
midores, o que impulsiona as vendas. 

“Com as restrições de funcionamen-
to de muitos estabelecimentos pelo 
Brasil, o setor, por ser essencial, foi 
uma opção na compra de diversos 
itens”, enfatizou Milan.

Nas vendas para a Páscoa, a asso-
ciação espera um crescimento de até 
15% em relação ao ano passado. De 
acordo com Milan, em 2021 os super-
mercados estão mais preparados para 
lidar com a pandemia, especialmente 
na logística de vendas pela internet. 

“Em 2020 fomos pegos de surpresa 
com a chegada da pandemia e do iso-
lamento social bem próximos da Pás-
coa. Este ano o setor se preparou para 
as vendas em período mais remoto, e 
conta ainda com uma força maior do 
e-commerce, que ganhou mais clien-

O agronegócio ampliou de 20,5% para 26,6% sua participação 
no PIB total do país no ano passado.

Com o resultado, o 
agronegócio ampliou 
para 26,6% sua parti-

cipação no PIB total do país 
no ano passado. Em 2019, 
este percentual foi de 20,5%.

Todos os segmentos da 
cadeia produtiva do agro-
negócio brasileiro, no geral, 
tiveram alta em 2020, com 
destaque para o setor pri-
mário (56,59%), seguido 
por agrosserviços (20,93%), 
agroindústria (8,72%) e in-
sumos (6,72%). O desempe-
nho do PIB do agronegócio 
reflete a evolução da renda 
real do setor, em que são 
consideradas as variações 
tanto de volume quanto de 
preços reais.

Tanto a cadeia produtiva 
da agricultura (24,2%) quan-
to da pecuária (24,56%) ti-
veram expansão expressiva 
em 2020. Na parte agrícola, 

Vendas do comércio 
recuaram 0,2% 

O volume de vendas do comércio 
varejista recuou 0,2% na passagem 
de dezembro de 2020 para janeiro. 
Essa foi a terceira queda consecutiva 
do indicador, que já havia caído 6,2% 
na passagem de novembro para de-
zembro. O dado é da Pesquisa Mensal 
do Comércio, divulgada na sexta-fei-
ra (12) pelo IBGE. O varejo também 
teve quedas de 0,3% na comparação 
com janeiro do ano passado e de 
2,2% na média móvel trimestral. No 
acumulado de 12 meses, no entanto, 
o comércio teve alta de 1%.

A receita nominal cresceu 0,7% 
na comparação com dezembro, 
8,7% em relação a janeiro de 2020 e 
6,3% no acumulado de 12 meses. Na 
comparação de janeiro com dezem-
bro, o volume de vendas registrou 
queda em cinco das oito atividades 
pesquisadas, com destaque para 
livros, jornais, revistas e papelaria 
(-26,5%). 

Três segmentos tiveram alta em 
janeiro, na comparação com o mês 
anterior: outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (8,3%), artigos far-
macêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos (2,6%) 
e equipamentos e material para es-
critório, informática e comunicação 
(2,2%) (ABr).

op
re

se
nt

er
ur

al
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

PIB do agronegócio teve crescimento 
recorde de 24,31% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 2,06% em dezembro e fechou o ano de 2020 com 
uma expansão recorde de 24,31%, na comparação com 2019, segundo comunicado da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea)

apesar do crescimento de 
20% da produção no mesmo 
período diante do momento 
desfavorável de preços. O 
uso intenso de venda an-
tecipada de grãos também 
contribuiu para que a maior 
parte dos produtores não se 
beneficiasse com a forte alta 
dos preços ao longo de 2020, 
além da elevação dos custos 
de produção.

Em relação ao ramo pecu-
ário, a elevação dos preços 
das proteínas animais em 
relação a 2019 e a expansão 
da produção e do abate de 
suínos e aves e da oferta 
de ovos e leite refletiram o 
resultado do ano passado 
no PIB. Mas o forte aumen-
to nos custos de produção 
afetou negativamente as 
margens dentro da porteira 
e na agroindústria -  Fonte: 
Redação SCI.

destaque para o movimento 
de alta de preços e o aumento 
da produção, com safra re-
corde de grãos e crescimento 
na oferta de café, cana-de
-açúcar e cacau. Entretanto, 
CNA e Cepea ressaltam que, 
apesar do resultado recorde 

do PIB no ano passado, a ca-
deia produtiva agrícola ainda 
se recupera de um cenário 
adverso de anos anteriores. 

No setor primário (ativi-
dade dentro da porteira), 
por exemplo, a renda real 
recuou 20% de 2017 a 2019, 

Supermercados registraram 
alta de 12% nas vendas de janeiro

tes durante a pandemia”, ressaltou. 
Os supermercados acreditam em boas 
vendas principalmente dos chocolates 
com menor valor agregado, como as 
caixas de bombom que, segundo as 
expectativas do setor, devem ter uma 
alta de 12,9% nas vendas deste ano. 

Para as barras e tabletes de choco-
late é esperado um aumento de 11,8% 
na comercialização em comparação 
à Páscoa de 2020, e em relação aos 
ovos de chocolate de até 200 gramas, 
é prevista uma alta de 9,4%. Neste 
ano, a Abras estima que as vendas dos 
supermercados devem ser 4,5% maio-
res do que ao longo de 2020 (ABr).

Nas vendas para a Páscoa, a associação 
espera um crescimento de até 15% em 

relação ao ano passado.
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