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O Serasa Ensina, braço educacional do Serasa Consumidor, elaborou 
uma série de dicas para ajudar o consumidor a gerar renda na crise 
do Coronavirus, sobretudo para quem não tem emprego formal e não 
está trabalhando. Nas últimas semanas, o Brasil entrou em alerta. As 
recomendações da Organização Mundial da Saúde têm o objetivo de 
evitar que um número excessivo de pessoas seja infectado pelo novo 
Coronavirus, sendo a mais impactante o isolamento social da maior 
parte da população.    

Gerar renda durante a quarentena

Devido a pandemia causada pela Covid-19, muitas companhias 
aéreas estão cancelando seus voos. Trump decidiu fechar as fron-
teiras para alguns países, principalmente Europa e China, o que 
causa uma série de preocupações. A revista Time publicou que as 
empresas americanas se desvalorizaram em aproximadamente 12% 
e as bolsas de valores do mundo todo deixaram de movimentar 
trilhões de dólares nesses últimos dias. Entretanto, há uma série de 
fatos que estão destorcidos e outros que são reais e, vou expor as 
duas situações.   

Prejuízos à vista

Apesar de ser um período de maior preocupação para os alunos que 
em breve farão exames seletivos, muitas escolas continuam dando 
aulas por meio de plataformas on-line. Em Curitiba, os estudantes 
do terceirão do Colégio Marista Santa Maria continuam a rotina no 
mesmo horário, com aulas transmitidas ao vivo e fóruns de discussão. 
“Um cronograma de aulas é divulgado com antecedência, facilitando 
na organização dos estudos e na dinâmica de dúvidas”, explica o co-
ordenador do Ensino Médio da escola, Sandro Anselmo Coelho.   

Potencializar os estudos 
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Negócios em Pauta

Vagas em Aberto
Enquanto o índice de desemprego sobe em muitos seto-

res, algumas empresas seguem contratando. É o caso da 
fintech PagueVeloz, que desenvolve soluções de gestão 
financeira para verticais de negócios. A empresa, com 
matriz em Blumenau e unidade em São Paulo, decidiu 
manter as contratações programadas mesmo durante o 
período de isolamento social. Atualmente a PagueVeloz 
conta com cerca de 80 profissionais e segue com vagas 
em aberto tanto para as áreas de tecnologia quanto para o 
setor comercial. Intressados devem acessar o site (https://
www.pagueveloz.com.br/) e clicar na aba “Entrar pro Time”.  

  Leia a coluna completa na página 3
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Vagas para desenvolvedores

@A Lambda3 vai aumentar seu time e está com 28 vagas abertas para 
a contração de desenvolvedores. Por conta da pandemia, o processo 

seletivo será realizado via conferência on-line – o início do trabalho é 
no modelo home office. Para trabalhar na empresa, reconhecida pelo 
prêmio GPTW de 2019 como uma das melhores empresas de T.I. para 
se trabalhar no Brasil, alguns requisitos são necessários. “Além de exce-
lência técnica, entregar valor para os clientes que trabalham conosco é 
um esforço que exige constante sinergia entre toda a equipe. Buscamos 
novos desafios técnicos e, por isso, recrutamos pessoas que estejam 
dispostas a aprender em todos os momentos, sair das respectivas zonas 
de conforto e contribuir com times auto gerenciáveis”, explica o CEO 
da Lambda3, Victor Hugo Germano. Os interessados em participar do 
processo seletivo podem se candidatar por meio do site: [vagas.lambda3.
com.br.    Leia a coluna  completa na página 2
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EsTuDO CORONAVíRus E NEGóCIOs: As INFORMAçõEs NECEssáRIAs

A maioria dos 
especialistas da 
indústria de tecnologia 
(57%), transporte (69%), 
assistência médica 
(52%) e varejo (64%) 
consideram que a 
Inteligência Artificial 
(IA) é ainda mais euforia 
do que realidade no 
momento, com serviços 
financeiros (42%) sendo 
a exceção

Além disso, embora a 
confiança na preparação 

dos funcionários para a ado-
ção da IA seja mais elevada 
entre os líderes C-Level 
(79%), ela é muito menor 
entre os gerentes (38%). 

Estas são algumas das con-
clusões da pesquisa "Vivendo 
em um mundo de IA" (Living 
in an AI world, em inglês), con-
duzida pela KPMG com 751 
executivos norte-americanos 
atuantes em empresas de 
diferentes setores com conhe-
cimentos relacionados à IA. "A 
pesquisa nos ajuda a entender 
melhor aspectos problemá-
ticos, riscos emergentes e 
desafios das empresas. 

A inteligência artificial 
vem causando impactos 
relevantes no mercado. Na 
próxima década, espera-se 
que ela transforme ainda 
mais os negócios e propor-
cione benefícios tangíveis 

Inteligência artificial tem potencial 
inexplorado para transformar o mercado 
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para empresas, 
funcionários e 
consumidores", 
afirma Frank 
Meylan, sócio-lí-
der de AI, Cogni-
tive & Customer 
Experience da 
KPMG no Brasil. 

A pesquisa 
revelou ainda 
que a IA é uma 
promessa real, 
com oferta de benefícios 
substanciais para clientes e 
usuários finais, o que inclui 
benefícios futuros potencial-
mente transformacionais. 
Para atender às expectativas 
crescentes, no entanto, as 
empresas precisam ser mais 
agressivas no suporte à IA. 
Outra conclusão é que o setor 
de tecnologia está liderando 
esse processo, com mais da 

IA causará o maior impacto 
na inteligência do cliente e 
80% dizem que a IA já está 
aliviando problemas de aten-
dimento ao cliente. 

Se consideradas as respos-
tas dos entrevistados que 
atuam no setor de saúde, a 
ampla maioria (90%) acre-
dita que a tecnologia de IA 
melhorará a experiência do 
paciente e terá o maior im-
pacto no diagnóstico (47%), 
gerenciamento de registros 
eletrônicos de saúde (41%) 
e tarefas robóticas (40%). 
No transporte, 82% dos pro-
fissionais do setor acreditam 
que o governo deve estar en-
volvido na regulamentação 
da IA em certa medida e 77% 
acreditam que a IA é uma 
ameaça direta à segurança 
e à privacidade dos dados 
do consumidor (AI/KPMG).

metade (63%) 
dos entrevista-
dos relatando 
que a adoção 
da IA está en-
tre moderada e 
totalmente fun-
cional em suas 
organizações. 

No setor de 
serviços finan-
ceiros, a ampla 
maioria (85%) 

confia na capacidade da IA 
ajudar a resolver desafios 
relevantes, como detectar 
fraudes. Para os próximos 
cinco anos, 64% dos especia-
listas deste setor acreditam 
que os consumidores não 
dependerão mais dos bancos 
tradicionais para acessar 
dinheiro. No varejo, 56% dos 
entrevistados acreditam que, 
nos próximos dois anos, a 

DICAs DA HARVARD QuE GEsTOREs E 
EMPREsAs PRECIsAM APRENDER     Leia na página 6

Na próxima 
década, espera-
se que ela [IA]
transforme ainda 
mais os negócios 
e proporcione 
benefícios 
tangíveis para 
empresas, 
funcionários e 
consumidores

Período de carência 
Após ação civil pública ajuizada pela 

Defensoria Pública de SP, a Justiça 
concedeu liminar que determina a 
operadoras de planos de saúde a 
liberação imediata de cobertura para 
o atendimento e tratamento prescrito 
por médico, em favor de todos os seus 
segurados que sejam suspeitos ou 
portadores do Coronavírus, indepen-
dente do cumprimento do prazo de 
carência de 180 dias. A decisão garante 
internação sem limite de tempo aos 
segurados cujo contrato de plano de 
saúde abranja cobertura hospitalar.
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