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D - ‘Assim Vivemos’ 
O Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência - o 
mais importante e longevo evento de cinema sobre o tema -, realiza uma 
edição online e gratuita com uma seleção especial de 14 filmes nacio-
nais e internacionais premiados e consagrados em edições anteriores, 
dois inéditos brasileiros e quatro debates relacionados aos temas das 
produções. A edição virtual será entre os dias 10 e 14 de abril no site 
(www.assimvivemos.com.br). Em todas as sessões serão disponibilizados 
recursos de acessibilidade como a audiodescrição e as legendas LSE 
(para surdos e ensurdecidos) e a tradução para LIBRAS. Será distribuído 
gratuitamente por e-mail material didático com sugestões de atividades 
para professores e profissionais da área. O evento é bienal e promove a 
reflexão sobre temas como preconceito, invisibilidade social, mobilidade, 
afeto, superação, autonomia, inclusão e acessibilidade. 

E - Dia da Tuberculose
Nesta quarta-feira (24) é comemorado o Dia Mundial da Tuberculose, uma 
das enfermidades mais antigas do mundo mas que ainda mata cerca de 
5 mil brasileiros todos os anos. Sintomas como tosse, febre persistente, 
dor no peito ao respirar, perda de peso, suor noturno e falta de ar podem 
ser indícios de tuberculose. Esses números preocupam as autoridades 
de saúde, que reforçam a importância do diagnóstico precoce para 
identificação do tratamento adequado, com grandes chances de cura. 
Em tempos de pandemia a atenção deve ser redobrada, uma vez que 
ambas as doenças afetam os pulmões. De acordo com o pneumologista 
Celso Padovesi, da Rede de Hospitais São Camilo, ao serem infectados 
pela Covid-19, pacientes com tuberculose podem sofrer formas mais 
graves da doença.

F - Ciência e Neurobiologia
A Eppendorf, empresa alemã de biotecnologia com foco em Life Science 
abriu as inscrições para a 19a edição do “Eppendorf & Science Prize for 
Neurobiology”, prêmio internacional de ciência e neurobiologia, con-
cedido anualmente a um jovem cientista pela pesquisa neurobiológica 
mais notável, baseada em métodos de biologia molecular e celular que 
tenha sido conduzida pelo profissional durante os últimos três anos. Este 
ano, o prêmio será de 25 mil dólares (aproximadamente R$125 mil ) ao 
vencedor e, tem como objetivo, encorajar e apoiar o trabalho de jovens 
neurobiologistas promissores, com idade até 35 anos. As inscrições 
vão até 15 de junho e estão abertas para cientistas de todo o mundo. 
Para participar, acesse: (https://corporate.eppendorf.com/de/company/
scientific-awards/global-award/). 

A - Meios de Pagamento
Realizado pela Abecs, a associação que representa o setor de meios 
eletrônicos de pagamento, o 14º CMEP – Congresso de Meios 
Eletrônicos de Pagamento ocorrerá entre os próximos dias 23 e 
25, a partir das 17h. Pela primeira vez online e gratuito, o evento 
reunirá as lideranças do setor, além das presenças do presidente da 
Abecs, Pedro Coutinho, e do presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Para ter acesso à programação, que contará também 
com mais de 20 painéis temáticos sobre a evolução do mercado 
de meios de pagamento, basta se cadastrar no site oficial: (www.
cmepabecs.com.br).

B - Empregos no Agro
O setor agropecuário começou o ano mantendo o bom resultado de 2020 
em relação à geração de empregos, com 32.986 novas vagas criadas em 
janeiro, o dobro de vagas criadas em relação ao mesmo mês de 2020 
(16.482), segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). A entidade apontou saldo positivo de 260.353 novos postos de 
trabalho criados no país em janeiro. O agro é responsável por 12,7% 
desse total, se tornando o setor que mais aumentou seu número de 
trabalhadores (2,05%). As atividades agropecuárias que mais contri-
buíram para o bom resultado de janeiro foram as frutas de lavoura 
permanente, com 12.960 postos. Em seguida a soja (9.194), bovinos 
(3.096) e florestas plantadas (1.022). Completam a lista o café (+895) 
e o cultivo de uva (+796).

C - Guia de Boas Práticas
Segundo a pesquisa global “Deliver the CX They Expect: Customer 
Experience Trends” da Acquia, 90% dos consumidores acreditam 
que as marcas estão errando o alvo em relação à experiência do 
cliente. Diante desse cenário, a Associação Brasileira Online to 
Offline se engajou com lideranças de empresas associadas no apoio 
e promoção do ‘Guia da Jornada do Cliente’. O projeto, que é uma 
realização da Plataforma INOVATIVOS, pertencente ao Grupo In-
novation Xperience, conta também com o apoio da FecomercioSP, 
e reuniu mais de 15 executivos das empresas que se destacam na 
gestão de Customer Experience. O objetivo é apresentar quais são 
as principais dificuldades em colocar o consumidor no centro das 
atenções em todas as áreas das empresas e as vantagens de ter uma 
estratégia de CX bem implementada nas empresas. Para conferir o 
Guia da Jornada do Cliente, acesse o conteúdo completo, acesse: 
(https://accounts.google.com/).

G - Tecnologia para ONGs
A Fundação 1Bi, apoiada pelo Grupo Movile, organiza a sexta edição do 
Potencialize, programa de voluntariado dos colaboradores das empresas 
do ecossistema Movile, para consultoria gratuita em gestão e tecnologia 
para ONGs. Criado em 2018, o programa será totalmente online e aceita 
inscrições de instituições sem fins lucrativos de todo o país. A iniciativa 
terá a duração de três semanas, de 12 de abril até 3 de maio. Nela, as 
organizações selecionadas se reúnem, de forma remota, com grupos de 
especialistas do Grupo Movile para solucionar um desafio do seu dia a 
dia. As inscrições para ONGs já estão abertas e podem ser realizadas até 
4 de abril: (https://www.fundacao1bi.com.br/potencialize). 

H - Investimentos Externos 
Para ajudar empreendedores de todo o Brasil a adquirir conhecimento de 
gestão e negócios, a WOW Aceleradora, maior aceleradora independente 
do país, em parceria com o Capital Empreendedor Sebrae, promove a 
5ª Jornada de Conteúdo Pré-Aceleração, que dará acesso gratuito a um 
conteúdo exclusivo até então disponível apenas para as startups acele-
radas. Em formato de webinar, a série de eventos traz especialistas em 
empreendedorismo e fundadores de startups que conseguiram aportes 
de diferentes categorias para compartilharem experiências e aprendiza-
dos na prática. Serão cinco encontros, sempre trazendo dicas práticas 
e aplicáveis para ajudar o empreendedor brasileiro a fazer sua startup 
decolar. As inscrições podem ser feitas em: (www.sequoialog.com.br).

I - Soluções de Transporte
A Sequoia Logística e Transportes S.A., maior operadora de logística de e-com-
merce do país, acaba de anunciar sua primeira aquisição LogTech. A empresa 
adquiriu a Frenet que oferece plataformas de soluções digitais de transporte 
para o mercado B2C. Atualmente a empresa está integrada com mais de 80 
plataformas de e-commerce e ERPs, com 14 mil sellers ativos conectados e 
mais de 60 milhões de cotações mensais. A aquisição permitirá que a Sequoia 
amplie sua capacidade de atendimento ao e-commerce, principalmente nos 
segmentos micro, pequenos e médios sellers, num mercado endereçável de 1 
milhão de empresas e vinculada à plataforma SFx (ship from store), lançada 
em novembro do ano passado, que oferece soluções integradas de coleta e 
entrega rápida de produtos, que beneficia desde o pequeno lojista às grandes 
redes de varejo (www.sequoialog.com.br).

J - Vagas Abertas 
O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia líder na América Latina, tem 
870 vagas abertas. As posições são para as empresas Movile, MovilePay, 
Sympla, Zoop, PlayKids e iFood, e profissionais de todas as regiões do 
Brasil podem se candidatar. Dentre as vagas, cerca de 380 são para a 
área de tecnologia, como engenharia de software, machine learning, 
data science, design e produto. Além das posições em tecnologia, há 
também oportunidades para profissionais que atuam em vendas, logística, 
marketing, recursos humanos, entre outras áreas. Todas elas são para 
home office por tempo indeterminado e grande parte das vagas terá a 
possibilidade de trabalho remoto definitivo. Todas as vagas podem ser 
encontradas no site: (https://www.movile.com.br/carreiras). 

Zonas Francas: o impulso 
econômico que falta para o Brasil

Já imaginou uma 
pequena área de 
produção industrial ser 
capaz de gerar riqueza 
para todo o país? 

No Brasil, a Zona Franca 
de Manaus pode ser 
vista como um grande 

exemplo de ambiente físico 
com incentivos econômicos, 
que se fosse replicado para 
outras regiões, poderia auxi-
liar positivamente no cenário 
econômico no qual vivemos.

Prova disso está nos dados 
divulgados pela Superinten-
dência da Zona Franca de 
Manaus – Suframa, no final 
de 2020. Em meio a toda ins-
tabilidade econômica causada 
pela pandemia, o polo faturou 
R$ 95,49 bilhões entre janeiro 
e outubro – um aumento de 
9,71% em relação ao mesmo 
período de 2019. 

O sucesso econômico que 
as zonas francas conquistam 
é devido ao seu sistema de 
funcionamento muito sim-
ples, mas altamente eficiente: 
incentivar a instalação de 
polos industriais na região, em 
troca da isenção dos principais 
tributos sobre consumo do 
país – o IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) e 
o ICMS (Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e 
de Comunicação).

Com tantos benefícios com-
provados, a grande questão é: 
por que não existem outras zo-
nas francas no Brasil? Existem 
várias respostas, mas acredito 
que a mais coerente está na 
lógica do regime tributário 
em arrecadar e não incenti-
var a geração de riquezas. A 
estratégia tributária brasileira 
para aumentar a arrecadação 
é aumentar a carga tributária, 
ao invés de incentivar o cres-
cimento econômico para que 
as novas riquezas geradas au-
mentem a arrecadação, mes-
mo com uma carga tributária 
menor que a atual. Esse tipo 
de atitude governamental tem 
apenas visão de curto prazo.

O grande problema da 
equação tributária utilizada 
no Brasil é que ela produz 
uma curva negativa ao invés 
de ser próspera, ou seja, o alto 
custo tributário não potencia-
liza o crescimento, mas sim o 

achatamento da economia. 
Isso porque a carga tributária 
eleva os preços e inviabiliza 
ou diminui o consumo pela 
população.

Em 2019, por exemplo, a 
carga tributária do país alcan-
çou seu patamar recorde de 
35,17% do PIB, segundo um 
estudo levantado pelos econo-
mistas José Roberto Afonso e 
Kleber Pacheco de Alves. 

O último pico registrado 
foi em 2008, no percentual 
de 34,64%. Precisamos ur-
gentemente de uma reforma 
tributária integral que altere 
de vez essa estratégia ne-
gativa para a economia. O 
caminho mais viável é por 
meio da redução da carga e a 
consequente diminuição dos 
preços de produtos e serviços, 
o que aumentará o consumo, 
gerando um ciclo virtuoso de 
arrecadação no país.

A criação de novas zonas 
francas seria uma ótima forma 
de estimular essa mudança e o 
impulso econômico que todo 
país necessita. Outro ponto da 
implementação da zona franca 
é o desenvolvimento regional 
ocasionado pela demanda de 
mão de obra especializada, 
bem como estrutura de ro-
dovias, hotéis, dentre outros. 
Além disso, as zonas francas 
incentivam ainda o investi-
mento estrangeiro no país, 
uma vez que a existência de 
legislação que incentiva os 
benefícios fiscais por período 
certo gera segurança jurídica e 
previsibilidade para possíveis 
investidores.

A criação de novas zonas 
francas pode contribuir – e 
muito – para melhorar a situ-
ação econômica do país. Para 
isso, contudo, é necessário 
que haja um alinhamento 
entre a União, Estados e Mu-
nicípios, tendo como premissa 
de curto prazo a diminuição da 
carga tributária pelos incen-
tivos fiscais. A longo prazo, 
elas contribuirão para um 
aumento da riqueza do país, 
e consequentemente, melhora 
no volume arrecadado.

Para a cultura política do 
Brasil pode parecer uma 
proposta ousada, no entanto, 
é a ordem tributária mais 
eficiente.

(*) - É especialista em Direito 
Tributário pelo IBET, APET e FGV com 

Extensão em Finanças pela Saint 
Paul e em Turnaround pelo Insper 

e Líder da área tributária do Marcos 
Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br).

Angelo Ambrizzi (*)

Este é o sétimo mês consecutivo em que os pequenos negócios 
lideraram a geração de postos de trabalho no país.

Os números constam 
de relatório elabora-
do pelo Sebrae, com 

base nos dados de janeiro do 
Caged. O resultado também 
é quase o dobro do número 
de empregados gerado pelo 
segmento no mesmo mês 
do ano passado. Este é o 
sétimo mês consecutivo em 
que os pequenos negócios 
lideraram a geração de pos-
tos de trabalho no país. O 
relatório mostra ainda que as 
médias e grandes empresas 
(MGE) também registraram 
saldo positivo na geração de 
empregos. 

Foram 668.257 admissões 
contra 626.653 desliga-
mentos, resultando em um 
saldo positivo de 41.604 
empregos. Esse número 
equivale a 15,9% do total 
de empregos gerados no 
Brasil. “Nos últimos seis 
meses, os pequenos negó-
cios apresentaram saldo 
total de 1,1 milhão de novos 
empregos contra 385,5 mil 
novos postos de trabalho 

A ANPD abriu procedimento para apurar vazamento.

Circula na internet uma suposta oferta para a compra 
de dados de 223 milhões de brasileiros. A Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) confirmou o in-
dício e informou que abriu procedimento para apuração 
do caso. A oferta dos dados foi noticiada na imprensa. 
A origem dos dados seria do serviço de atendimento 
à população do estado de São Paulo conhecido como 
Poupatempo, que reúne serviços de diferentes órgãos 
públicos do estado.

Em nota à Agência Brasil, a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados confirmou que está analisando o 
vazamento e que é sua responsabilidade a apuração 
de incidentes como esse, com a ajuda de órgãos como 
a Polícia Federal.

“Já se encontram em curso as apurações administra-
tivas devidas, de competência da ANPD, a fim de que 
seja apurada a ocorrência do vazamento, a origem, a 
forma em que teria se dado o possível vazamento, as 
medidas de contenção e de mitigação que devem ser 
adotadas em um plano de contingência, as possíveis 
consequências e os danos causados pela suposta vio-
lação, de forma a promover as orientações e eventuais 
responsabilizações dos envolvidos”, disse a ANPD em 
comunicado.
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Micro e pequenas empresas geraram 
75% dos empregos em janeiro

As micro e pequenas empresas (MPE) lideraram a geração de empregos em janeiro, criando aproximadamente 
195,6 mil vagas, o que corresponde a cerca de 75% do total de 260.353 empregos formais registrado no mês

gados, totalizando 36.037 
empregos. A Região Norte 
gerou 6.656 empregos, um 
saldo de 7,73 empregos por 
mil empregados e o Sudeste 
ficou com saldo de 7,09 a 
cada mil empregados, com 
67.957 empregos gerados 
no mês.

Em janeiro deste ano, as 
cinco unidades da Federa-
ção que proporcionalmente 
mais geraram empregos 
foram Mato Grosso, Goiás, 
Santa Catarina, Roraima e 
Rio Grande do Norte. Todos 
esses estados geraram pelo 
menos 17 novos empregos a 
cada mil postos de trabalho 
já existentes. Os estados que 
proporcionalmente menos 
geraram empregos foram 
São Paulo, Minas Gerais, 
Amapá, Rondônia, Rio de 
Janeiro e Amazonas. Com 
exceção do Amazonas, que 
apresentou saldo negativo, 
os demais geraram menos 
que sete novos empregos a 
cada mil postos de trabalho 
existentes (ABr).

criados pelos médios e 
grandes. No último mês de 
janeiro, os setores que mais 
contribuíram para os saldos 
positivos foram serviços, 
indústria de transformação 
e construção. Esses resul-
tados valem tanto para as 
MPE quanto para as MGE”, 
informou o Sebrae. 

O relatório mostra ainda 
que a divergência ocorreu 
no setor do comércio. En-
quanto as micro e pequenas 
apresentaram saldo positivo 

de 27,4 mil, as médias e gran-
des tiveram saldo negativo 
de 21,3 mil vagas. A Região 
Centro-Oeste apresentou o 
maior saldo - 17,26 novas 
vagas geradas a cada mil 
empregados, fechando ja-
neiro com 55.795 empregos. 
A Região Sul vem em se-
guida, com 14,24 empregos 
novos por mil empregados 
e fechando janeiro com 
55.795 empregos. Depois 
vem o Nordeste, com 11,68 
empregos a cada mil empre-

Dados de milhões de brasileiros são 
vendidos na internet

A Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo (Prodesp) negou qualquer vazamento de 
dados de qualquer terminal do serviço Poupatempo em 
nota à imprensa. “A Companhia adota rígidos controles 
e regras de acesso ao sistema de dados, que é monito-
rado 24 horas por dia em tempo real pelas equipes de 
TI. Em mais de cinco décadas, e de inúmeras tentativas 
diárias, nunca houve vazamento de dados na Prodesp”, 
disse (ABr).


