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D - Informações Vazadas
Dentre os todos os vazamentos nos primeiros meses do ano, 40 milhões 
desses dados foram de empresas, isto é, CNPJs. Pensando nisso, a 
Axur, empresa líder em monitoramento de riscos digitais, lançou o 
(https://dadosexpostos.com.br/), site gratuito, simples e totalmente 
confiável, para consulta sobre os dados vazados de empresas. Apenas 
com o número do CNPJ, é possível consultar quais dos dados foram 
expostos e o que fazer em cada caso. Foi desenvolvido por uma 
equipe de mais de vinte especialistas em segurança digital da Axur 
dentro das mais rigorosas regras de compliance, a fim de preservar 
as empresas vítimas e evitar que elas caiam em novas fraudes ao 
tentar saber se tiveram seus dados vazados. Outras informações: 
(https://axur.com/pt/).

E - Acelerando o Crescimento
A Sencinet, empresa integradora de telecomunicações e serviços 
em nuvem que oferece redes gerenciadas em toda a América Latina, 
está contratando profissionais para a área de vendas até o final de 
abril. Ao todo, são 60 vagas, sendo 25 no Brasil, 16 na Colômbia, 
13 no México e 6 na Argentina, onde a empresa busca um diretor 
de vendas. As oportunidades abrangem cargos como diretores co-
merciais, gerentes de vendas, gerentes de contas, engenheiros de 
vendas, gerentes de produtos, profissionais de desenvolvimento de 
vendas além de pessoal de administração de vendas. É necessário 
formação e ou experiência na área. Inscrições e mais informações: 
(https://sencinet.com/).

F - Salvando Restaurantes
A Band estreia a terceira temporada do programa Pesadelo na Co-
zinha na próxima terça-feira (30), às 22h45. Ao todo, serão quatro 
episódios inéditos que foram gravados no início de 2020, antes da 
pandemia. A atração mostra Erick Jacquin fazendo de tudo para 
salvar restaurantes que estão à beira do colapso. Durante a atração, 
o chef aponta as falhas, sugere possíveis soluções para que os em-
preendimentos voltem a dar lucro e, muitas vezes, acaba entrando 
em conflito com donos e funcionários que se mostram resistentes às 
mudanças. “É muito difícil resolver tudo sozinho, sem ninguém para 
abrir nossos olhos. Muitas vezes, não queremos enxergar os erros, por 
isso é importante saber o momento de parar, sentar e assumir que 
é hora de tomar uma atitude”, diz o francês. Saiba mais em (www.
band.com.br/pesadelonacozinha). 

A - Produção da Mizuno
A Vulcabras, maior gestora de marcas de artigos esportivos do país, 
anuncia o início da produção de Mizuno no Brasil, marca japonesa de 
calçados de alta performance, que tem um portfólio de produtos pen-
sados no detalhe para todos os perfis de atleta, com grande destaque 
para a corrida. O tempo recorde das adaptações e aprovações da matriz 
do Japão mostram o nível elevado da indústria calçadista brasileira e a 
sofisticação tecnológica da empresa. Toda a operação está sendo realizada 
na fábrica da Vulcabras de Horizonte/CE, que conta com um moderno 
parque fabril, onde a empresa iniciou a produção dos modelos Jet 4, 
EZ Flex 2, Invictus, Frontier 12, Mirai 3, Dynasty 3 e Titan. Até o fim 
deste ano, irá produzir 34 modelos da Mizuno no país. Mais informações: 
(www.mizuno.com.br). 

B - Segmento Multifamily
A Conti Organization obteve a 11ª colocação no ranking anual das cem 
empresas privadas que mais crescem na região metropolitana de Dallas-
Fort Worth, no Texas. Fundada em 2008 pelo empresário brasileiro 
Carlos Vaz, CEO da companhia, a Conti atua no mercado imobiliário 
americano. As empresas listadas atuam em diferentes setores da eco-
nomia e são classificadas com base no crescimento percentual médio e 
em faturamento bruto dos últimos três anos. Especializada no segmento 
multifamily - pouco conhecido no Brasil, mas tradicional no mercado 
imobiliário americano -, a Conti adquire e administra conjuntos residen-
ciais em que as unidades são oferecidas exclusivamente para aluguel, 
criando fundos de investimentos que bancam as aquisições. Saiba mais: 
(https://contiorg.com/).

C - Safra do Cambuci
Cerca de 200 produtores de Cambuci e outras espécies nativas da 
Mata Atlântica estão conectados ao Instituto AUÁ. São produtores 
de várias cidades do Estado, que integram o Bioma Mata Atlântica, 
como: Iporanga, Apiaí; São Miguel Arcanjo e Piedade; Juquitiba e São 
Lourenço da Serra; Embu-Guaçu; Parelheiros; Salesópolis, Paraibuna; 
Natividade da Serra; São Luiz do Paraitinga e Lagoinha e Pindamo-
nhagaba. Juntos, esses produtores têm capacidade produtiva de 
aproximadamente 200 toneladas de Cambuci. Na gastronomia, pode 
ser utilizado tanto na culinária doce como na salgada, em preparações 
como: sucos, cremes, sorvetes, pratos como ceviche, molhos para 
carnes, aves, drinks, marinados de suínos, peixes, entre outras pre-
parações culinárias. Outras informações: (http://institutoaua.org.br/).

G - Público Adulto
Os planos de assinatura estão mudando o hábito de consumo dos brasilei-
ros. Se antes eram as bebidas, maquiagens, cafés e até carros no topo da 
lista dos itens de desejo, hoje, ter acesso à uma foto ou vídeo exclusivo de 
uma atriz pornô se tornou artigo de luxo entre os brasileiros. Desde que o 
inocente “manda nudes” virou moda entre os mais ousados usuários das 
redes sociais, ter rentabilidade tirando a roupa e enviando para pessoas 
dispostas a pagar pelo clique virou opção de trabalho para pelo menos 5 
mil brasileiros. Os números são do site OnlyFans, que surgiu na Inglaterra 
em 2016, mas ganhou o mundo no ano passado, no boom da quarentena. 

H - Novas Parcerias
A AnnA - plataforma conversacional desenvolvida para construção de so-
luções de TI - está buscando novos parceiros para aumentar a capilaridade 
da ferramenta em todo o país. Criada pela W5 Solutions, é uma plataforma 
de automação de serviços digitais integrada à aplicativos conversacionais, 
como WhatsApp, Telegram e Messenger. Com o Programa Canais de Venda, 
a ferramenta busca encontrar empresas que desenvolvam e/ou vendam 
soluções de TI e queiram expandir seus negócios, agregando a AnnA ao 
seu portfólio. A ferramenta ainda possui uma política comercial flexível, 
podendo ser vendida para qualquer tipo de empresa e em qualquer região 
do Brasil. Além disso, as empresas parceiras passam a ter uma fonte de 
renda recorrentete. Mais informações: (http://anna.center/). 

I - Design & Comunicação 
A École Intuit Lab, escola de origem francesa, lança no Brasil o curso de 
atualização Design & Comunicação - Atualização Profissional da École Intuit 
Lab, cujo diferencial são conteúdos e experiências construídos com uma visão 
holística e multicultural. A formação traz ao profissional brasileiro uma visão 
de mercado construída ao longo de 20 anos de existência da instituição com 
campus na França (Paris e Aix-en-Provence) e na Índia (Mumbai e Calcutá) 
e uma rede de parcerias com 18 universidades e cerca de mil empresas e 
agências na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina. Outros dife-
renciais foram pensados para adequar esta edição às limitações impostas pela 
pandemia, tanto de deslocamento quanto financeiras. O programa está em: 
(https://ecole-intuit-lab.com.br/program/atual-prof-design-e-comunicacao/). 
Inscrições: (https://processoseletivo.ecole-intuit-lab.com.br/).

J - Mercado Financeiro
O TradeMap, maior hub do mercado financeiro brasileiro, e a Pearson, 
maior empresa de aprendizagem do mundo, estão juntos para demo-
cratizar o conhecimento do mercado financeiro e formar cada vez mais 
novos investidores. A parceria, que terá como foco a criação de conteúdos 
especializados para desmistificar o universo de informações do mercado 
de investimento, estreia no dia 18 de março, com o lançamento do curso 
Investindo na Prática. O conteúdo foi pensado para todos os públicos, 
principalmente para quem está iniciando no mundo dos investimentos e 
deseja se fundamentar com conteúdo direto e objetivo. Está disponível 
gratuitamente no no link (https://pearsonnext.com.br/trademap/trade-
map/investindo-na-pratica). As aulas ficarão disponíveis por três meses.

Togados 
e guilhotinados 

Em junho de 2013, 
milhões de brasileiros 
foram às ruas em luta 
contra todo o sistema 
político

Era um dos grandes 
gritos entoados pe-
las gargantas de um 

povo que se virou contra 
seu poder representativo. 
Diferentemente de junho de 
1789, quando os franceses do 
Terceiro Estado criaram uma 
Assembleia Nacional, nenhu-
ma instituição foi erguida 
na tentativa de transformar 
a democracia brasileira. O 
Brasil não tem sua Revolução. 
No entanto, em comum, o 
sentimento de rebeldia e re-
volta desnudou tanto o poder 
do Rei Sol, quanto o partido 
da estrela. 

Assim como na França, a 
liderança nacional não caiu 
de imediato. Se a Bastilha 
inaugurou uma Revolução, a 
Avenida Paulista revelou uma 
generalizada insatisfação. 

Nos dois casos, diversos 
foram os debates do poder 
central em reformar as ins-
tituições e procurar acalmar 
os ânimos dos revoltosos. 
Tentativas em vão. Em 1793, 
Luis XVI foi executado. Em 
2016, Dilma Rousseff sofreu 
o segundo impeachment da 
Nova República. 

No seio dessas duas revol-
tas, lideranças do meio jurídi-
co ascenderam como grande 
esperança na construção de 
um novo homem, uma nova 
política, um novo mundo. 

Miximilien de Robespierre 
e Sérgio Fernando Moro, 
ambos formados em Direito, 
lideraram dois importantes 
processos na luta contra a 
corrupção em seus países.

Eleito deputado pelo Ter-
ceiro Estado, em 1789, 
Robespierre logo ganhou 
grande espaço na política 
revolucionária francesa, sen-
do responsável por organizar 
diversas sentenças contra 
membros do Antigo Regime. 

Sergio Moro, valendo-se 
da fragilidade do sistema 
político brasileiro, autori-
zou o início da maior luta 
anticorrupção da história da 
República brasileira. Literal 
e metaforicamente, cabeças 
rolaram. O sentimento de es-

perança alastrou-se por toda 
a França e por todo o Brasil. 
Proporcionalmente, estamos 
falando das duas maiores ma-
nifestações sociais da história 
desses dois países. 

Na liderança desses dois 
processos, uma visão de liber-
dade acabaria sendo eclipsa-
da por uma desilusão com a 
verdade. Após sentenciar e 
executar diversos oponentes, 
Robespierre juntou-se aos 
seus inimigos no panteão da 
guilhotina. Alçado ao posto 
de incorruptível, o revolu-
cionário francês acreditou 
ser possível endeusar sua 
liderança secular. 

Transformado pelos brasi-
leiros em liderança de maior 
prestígio nacional, Sérgio 
Moro também acreditou ser 
possível transformar a toga 
em manto sagrado. Sua es-
colha como superministro da 
Justiça do governo Boslona-
ro, no entanto, acabaria com 
um pronunciamento bombás-
tico pela manhã, e já superado 
no período da tarde. Seu fim 
político acabaria essa semana 
com a sentença de suspeição 
de seus julgamentos contra o 
ex-presidente Lula. 

Diante de tamanhas as-
censões, prestígios e breves 
decadências, uma nova-velha 
lição nos roga a História: 
independentemente da re-
volução ou revolta, a solução 
de nossos problemas não virá 
dos tribunais. Togados são 
concursados, não eleitos. 

Ademais, cientes de que o 
bonapartismo também não 
costuma nos levar a um cami-
nho iluminado, registramos a 
prudência e o pragmatismo 
do pensador Edmund Burke 
ao analisar o processo revo-
lucionário francês no calor do 
momento: “Quando homens 
de posição sacrificam todas 
as ideias de dignidade a uma 
ambição sem um objetivo 
nítido e trabalham com ins-
trumentos inferiores para fins 
baixos, toda a composição 
torna-se baixa e vil”. 

A Lava-Jato foi guilhoti-
nada. 

(*) - É doutor em História, 
professor de História do Colégio 

Presbiteriano Mackenzie Brasília. 
Membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas Psicossociais sobre 

o Desenvolvimento Humano e 
Intelectuais e Política nas Américas 

(Unesp/Franca).

Victor Missiato (*)

Programa de 
redução de jornada 
e salário será 
renovado

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que o governo 
vai reeditar o programa que 
permite a redução de jorna-
das e salários ou suspensão 
do contrato de trabalho. O 
Benefício Emergencial para 
Preservação do Emprego e 
da Renda (BEm), como foi 
batizado o programa, vigo-
rou até o final do ano passado 
e, segundo o governo, ajudou 
a preservar cerca de 10,2 
milhões de empregos e mais 
de 1,5 milhão de empresas.

Bolsonaro também afir-
mou que o Pronampe deverá 
atender o setor de bares e 
restaurantes, um dos que 
mais têm sido afetados pela 
crise. O Pronampe foi criado 
em maio do ano passado para 
auxiliar financeiramente os 
pequenos negócios e, ao 
mesmo tempo, manter em-
pregos durante a pandemia 
da Covid-19. As duas medi-
das se somam à retomada 
do Auxílio Emergencial 
que dessa vez deve atender 
cerca de 45,6 milhões de 
famílias ao custo de R$ 43 
bilhões (ABr).

Desde 2008 que o faturamento do varejo com a Páscoa não é tão 
pequeno como esse que a gente está esperando.

A data deve movimentar 
no varejo do país R$ 
1,62 bilhão. “Se con-

firmada essa expectativa, vai 
ser o menor faturamento em 
13 anos. Desde 2008 que o 
faturamento do varejo com 
a Páscoa não é tão pequeno 
como esse que a gente está 
esperando”, disse o econo-
mista senior da CNC, Fabio 
Bentes. 

As estatísticas mostram 
que o movimento de vendas 
da Páscoa é crescente ano a 
ano até 2019, com pequenas 
oscilações, e despenca em 
2020. O faturamento caiu 
de R$ 2,33 bilhões, em 2019, 
para R$ 1,66 bilhão, no ano 
seguinte. A variação do 
dólar, que subiu 23% entre 
a Páscoa de 2020 e a deste 
ano, explica a expectativa 
negativa para o período, 
que é considerado a sexta 

A medida objetiva garantir a segurança dosd funcionários 
como parte do esforço de reduzir o impacto da pandemia.

As montadoras Nissan e 
Toyota anunciaram a sus-
pensão de suas atividades 
no Brasil por causa do 
agravamento da transmis-
são da Covid-19. Segundo 
o Ministério da Saúde, o 
país tem mais de 300 mil 
vítimas da doença confir-
madas. A Mercedes-Benz 
e a Volkswagen já haviam 
anunciado paralisação das 
atividades. 

Em nota, a Nissan infor-
mou que decidiu adotar fé-
rias coletivas no Complexo 
Industrial de Resende, no 
Rio de Janeiro, no período 
de 26 de março a 9 de abril, 
retomando a produção no 
dia 12. Segundo a empresa, 
a medida tem como objetivo 
“garantir a segurança de 
seus funcionários como 
parte do esforço de reduzir 
o impacto da pandemia, 
adaptar a empresa ao ce-
nário atual dos desafios 
enfrentados pelo setor 
automotivo e garantir a 
continuidade do negócio”. 

A Toyota informou que, 
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Páscoa deve ter retração das 
vendas no varejo, diz CNC

A expectativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) para a Páscoa é de queda nas vendas de 2,2%, 
em comparação à mesma data do ano passado, que foi considerada muito ruim, com retração de 28,7%

mais para itens não essen-
ciais como esses”.

Com isso, a importação de 
chocolates, por exemplo, 
somou 3 mil toneladas em 
2021, a menor quantidade 
desde 2013. 

O mesmo aconteceu com 
o bacalhau, cuja importação 
totalizou 2,2 mil toneladas, 
menor patamar desde 2009, 
segundo a CNC. O economis-
ta comentou que “o varejo 
não apostou na Páscoa deste 
ano porque percebia que a 
situação da economia e as 
conjunções de consumo não 
iam bem. Isso explica a opção 
por não importar, em vez de 
promover reajuste de preços 
muito acima da média”. A 
previsão da CNC para o 
carro-chefe da Páscoa, que 
são os chocolates, é de alta 
no preço de 7%, de modo 
geral (ABr).

data comemorativa mais 
importante para o comércio 
varejista, depois do Natal, 
Dia das Mães, Dia dos País, 
Dia das Crianças e Black 
Friday.

“O dólar ficou 23% mais 
caro”. E como a Páscoa en-
volve produtos importados 
ou insumos importados, 

significa que ou o varejo 
importava esses produtos e 
aumentava o preço, ou não 
importava, argumentou Fa-
bio Bentes. “E a opção que 
o varejo fez foi reduzir as 
importações este ano, por-
que o consumidor brasileiro 
não aguenta um aumento 
expressivo de preços, ainda 

Com agravamento da pandemia, 
Nissan e Toyota suspendem atividades

a partir desta segunda-feira 
(29), as quatro fábricas loca-
lizadas em São Bernardo do 
Campo, Indaiatuba, Sorocaba 
e Porto Feliz, todas em São 
Paulo, irão parar por até dez 
dias corridos. “A medida tem 
como objetivo contribuir com 
a redução da circulação de 
pessoas no momento mais 
crítico da pandemia no país, 
além de atender a antecipação 
de feriados por parte de au-
toridades em algumas dessas 
regiões”, informou em nota. 

As atividades, portanto, 
serão retomadas no dia 6 
de abril em Indaiatuba e no 
dia 5 nas demais. A Toyota 
tem 5,6 mil trabalhadores 
no Brasil. A média móvel 
de mortes no Brasil atingiu 
o maior patamar desde o 
início da pandemia, com 
mais de 15,5 mil registros 
na semana epidemiológica 
iniciada em 14 de março, 
segundo dados do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) (ABr).


