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oferta de serviços online na plataforma para que as pessoas consigam 
contratar diversos serviços e também para que os profissionais encon-
trem alternativas na sua rotina de trabalho, como é o caso de psicólogos, 
nutricionistas, professores e até cabeleireiros que têm recebido uma alta 
demanda para serviços à domicílio. Por isso, a startup está em busca de 
profissionais qualificados dessas áreas para a oferta do serviço online 
por meio do app. Mais informações:  (www.getninjas.com.br).  

E - Temperatura por Biometria
A Montreal, uma das maiores empresas de TI do país, está lançando uma 
solução pioneira na área de saúde. Trata-se de um sistema de medição de 
temperatura corporal por meio de biometria. A tecnologia permite identi-
ficar, logo na entrada de um hospital ou no acesso a ambientes corporativos 
ou residenciais, se uma pessoa está com febre através da leitura de seus 
dados biométricos faciais. O sistema é capaz de medir a temperatura a até 
0,8m de distância e com precisão de 0,3°. O mPass Fever é uma importante 
ferramenta para evitar a contaminação por doenças infectocontagiosas e 
para garantir a segurança em locais de grande circulação, como fábricas, 
escritórios ou mesmo prédios residenciais (www.montreal.com.br).

F - Saúde Financeira
Neste momento de crise e isolamento social, as pequenas e médias empresas 
são as que mais sofrem. Pensando na saúde financeira das PMEs, a health 
tech Cuidas, que conecta médicos e enfermeiros de família a empresas, 
preparou um material de apoio para este momento de crise. O ebook é 
produzido pela Economista formada pela PUC-Campinas, especialista em 
Finanças Corporativas pela Unicamp e atualmente Head de Finanças na 
Cuidas, Gabriela Bertho. O conteúdo está disponível para download no 
link. (http://we.tl/t-cjQX6MxAUf). Neste cenário de incerteza, a Cuidas 
oferece por 30 dias alguns de seus serviços sem nenhum custo para PMEs 
de São Paulo, incluindo linhas de cuidado contínuo e telemedicina. 

G - Aulas Práticas
A Conta Azul, fintech de gestão B2B já impactou 4.700 empreendedores, 
para seus cursos que são online e 100% gratuitos e tem como objetivo 

A - Green Talents 2020
A competição realizada pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa 
da Alemanha, Green Talents, está com inscrições abertas. O prêmio obje-
tiva buscar jovens talentos da pesquisa. A iniciativa contempla 25 jovens. 
Os vencedores de vários países e de diferentes disciplinas científicas são 
reconhecidos pela capacidade inovadora de suas iniciativas para tornar a 
sociedade mais sustentável. Podem se inscrever estudantes de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, além de jovens profissionais com até três 
anos de experiência profissional, foco em desenvolvimento sustentável e 
excelente domínio do idioma inglês. Saiba mais em: (www.greentalents.de/).

B - Voo para Roma e Milão
Um voo comercial especial de São Paulo para as cidades de Roma e Milão 
será disponibilizado no próximo dia 14, pela companhia aérea Neos Air. 
Segundo a Embaixada da Itália em Brasília, o voo é para todos aqueles que 
têm permissão para a entrada no país europeu, no respeito às condições de 
“absoluta emergência e necessidade”. Os interessados devem preencher 
um formulário no site (https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/it/
ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/04/segnalazioni-per-agevolare-i-ri-
ent ri.html) e enviá-lo para o e-mail (consolare.brasilia@esteri.it).

C - Sobre a Pandemia  
A Wolters Kluwer, Health está ajudando o público se manter informa-
do sobre a Covid-19. A companhia está disponibilizando informações 
confiáveis por meio de um vídeo de fácil compreensão, intitulado: “En-
tendendo o Covid-19 e como manter-se seguro”. O material, elaborado 
usando como base a expertise em engajamento do paciente do progra-
ma Emmi®, está disponível para qualquer organização. A ideia é que 
médicos e hospitais possam compartilhar com seus pacientes, sabendo 
que o conteúdo é validado pela equipe editorial do UpToDate. Confime 
em: (https://bit.ly/2VIEjY0).

D - Profissionais Autônomos 
Com o intuito de auxiliar os prestadores de serviço, o GetNinjas, maior 
aplicativo de contratação de serviços da América Latina, intensificou a 

capacitar e donos de negócios e Contadores para enfrentarem a crise 
e saírem mais fortes. A ação faz parte do movimento #pequenagrande 
lançado pela fintech para minimizar os impactos nas pequenas empresas 
e nas empresas contábeis durante a crise provocada pela pandemia da 
Covid-19. As aulas práticas são online e divididas por módulos, com 
temáticas que abordam a importância do fluxo de caixa, redução de 
custos, empréstimos, linhas de créditos e oportunidades de mercado, 
entre outros. Confira a lista dos cursos e faça sua inscrição em: (www.
pequenagrande.com.br). 

H - Um Milhão de Copos  
Doar para hospitais do Paraná e de São Paulo um milhão de copos 
descartáveis de papel. Esse é o objetivo da ação promovida pela Ibema, 
produtora de papelcartão do país, em parceria com a BO Packaging, 
produtora de copos e potes de papel do Brasil. Juntas  pretendem não 
somente fornecer o copo –  de uso contínuo e indispensável no ambi-
ente hospitalar – mas também levar uma mensagem de fé e otimismo 
ao corpo clínico e aos pacientes que enfrentam esta situação. Nos copos 
de 180 ml serão impressos agradecimentos aos profissionais de saúde e 
também dicas de higiene, combate e prevenção ao Coronavírus (www.
ibema.com.br). 

I - Materiais Hidráulicos
Você precisa trocar a caixa d’água para garantir a qualidade da água 
consumida e contribuir para a saúde das pessoas com quem convive, 
porém não pode ir a uma loja física. A saída seria a compra pela internet, 
certo? Mas qual o tipo de produto é mais adequado às minhas neces-
sidades? O site H2O Solutions oferece atendimento especializado para 
quem quer adquirir caixa d’água, biodigestor, tanque, cisterna, torneira, 
filtro, purificador, refil e acessórios desse segmento. A loja proporciona 
uma experiência diferenciada, que vai desde o apoio para encontrar o 
produto ideal, negociação de preço e formas de pagamento, até a entrega 
no local da obra. Confira em: (www.h2osolutions.com.br).

J - Área de Vendas
O Instituto Mindset, consultoria de idiomas especializada no ensino de 
adultos, está com vagas de trabalho disponíveis. As oportunidades surgem 
devido ao lançamento do curso de inglês online da empresa, que está 
sendo oferecido para todo o Brasil. São 18 vagas, pessoa jurídica (PJ) e 
com atividades remotas, distribuídas entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
interior de São Paulo , DF, Paraná e Rio Grande do Sul. As oportunidades 
são para os cargos de Vendedor de Call Center, Vendedor de Multinível 
e Representante de Vendas. Interessados devem fazer o cadastro do seu 
currículo no site: (https://jobs.kenoby.com/institutomindset/).

Criatividade: 
o petróleo em época 

de crise

Seja inovador ou 
morra. A frase é forte, 
mas resume 
a realidade

Poucas empresas estão 
dispostas a realmen-
te correr o risco da 

inovação. Pular desse pe-
nhasco sem saber se vamos 
aprender a voar, exige co-
ragem e muitas mudanças 
na cultura corporativa. O 
mercado já vinha dando 
sinais sobre a necessidade 
de uma reinvenção. Mas, 
agora, tal demanda tornou-
se urgente: uma questão de 
sobrevivência e sem opção 
de escolha. 

Vivemos um momento 
crítico, passando por uma 
pandemia sem precedentes 
e uma recessão econômica 
iminente, nascida justa-
mente desse período de 
incertezas e de isolamento 
social. E como ficam as 
marcas nesse cenário? 
Não basta mais apenas 
“parecer”, é preciso ser 
real e transparente em um 
mundo em que os próprios 
clientes, ultraconectados 
e cercados de informação, 
são os vigilantes da verdade 
no discurso das suas marcas 
preferidas.

A receita é uma só: permi-
tir o erro e criar como se não 
houvesse nada a perder, 
mesmo quando se tem tudo 
a perder. E a grande chave 
para tal inovação está na 
grande “nova” habilidade 
do século: a CRIATIVIDA-
DE. 

Somos acostumados a 
ouvir que as pessoas que 
possuem este dom são 
seres “iluminados” e que 
a criatividade é restrita a 
poucos profissionais ou 
áreas de atuação. Um bem 
inatingível, mais difícil de 
achar do que Uber em dia 
de chuva, o novo “petróleo” 
do mercado corporativo. E, 
aí, sorte de quem descobrir 
onde está essa fonte. Mas 
e nós, meros mortais, será 
que não podemos ser cria-
tivos e inovadores? Essa é 
realmente uma caracterís-
tica restrita? 

Precisamos mudar nossa 
concepção. A criatividade 

está, de verdade, muito 
mais relacionada a pro-
cessos, repertório e com a 
nossa real capacidade de 
resolver problemas. E se 
tem uma coisa que o ser 
humano realmente sabe é 
resolver problemas.

De tal forma, a cadeia 
criativa, então, não estaria 
mais relacionada a pessoas 
“iluminadas” trancadas em 
uma sala criando coisas. As 
novas ideias, às quais tanto 
buscamos e das quais tanto 
precisamos, devem nascer 
da troca entre pessoas, do 
desapego, da agilidade de 
testar, do erro. Algo que po-
demos chamar de “coragem 
criativa”. Porém, grande 
parte das empresas ainda 
não está disposta a correr 
esses riscos. 

Os processos permane-
cem engessados, hierar-
quizados, mesmo quando 
a necessidade da mudança 
não é mais só uma opção. 
E como resolver esta ques-
tão e mergulhar de vez em 
métodos criativos e inova-
dores? Há três pilares que 
podem ajudar muito. O re-
pertório: ouvir o que todos 
têm a dizer, experiências 
diferentes e uma equipe 
multicultural garantem 
muitas visões. 

O olhar: entender real-
mente qual é o problema 
que precisa ser resolvido 
antes de dar qualquer pas-
so. Uma frase que gosto 
muito é “não são as respos-
tas que movem o mundo, 
são as perguntas”. E a co-
nexão: criar um ambiente 
físico e emocional que 
proporcione essa ligação 
entre os repertórios e as 
reais perguntas que preci-
sam de resposta.

E, assim, talvez seja 
possível superar os nos-
sos problemas, que neste 
momento parecem tão 
grandes e intransponí-
veis, como aquele chefão 
dos jogos de videogame, 
mas que também foi der-
rotado com a dose certa 
de estratégia, insistência 
e criatividade!

(*) - Publicitário, cofundador e diretor 
de criação da agência Batuca, 

é viciado em metáforas com futebol e 
apaixonado por pão com 

manteiga na chapa.

André Lima (*)

Apesar da pandemia do 
novo Coronavírus, o 
trabalho de abertura 

de mercado para os produtos 
agropecuários brasileiros 
continua trazendo bons re-
sultados para o país. Houve 
aumento das exportações 
para a Ásia, com destaque 
para a China.

A participação do agro no 
total das exportações pas-
sou de 18,7% em 2019 para 
22,9% em 2020. Os produtos 
que tiveram aumento no pe-
ríodo foram: soja (+ 29,9%, 
de US$ 8.968,3 milhões para  
US$ 11.653,7 milhões), algo-
dão em bruto (+ 69,5%, de 
US$ 659,2 milhões para US$ 
1.117,6 milhões), madeira 
em bruto (+ 28,9%, de US$ 
26,1 milhões para US$ 33,6 
milhões), mel natural (+ 
17,2%, de US$ 18,4 milhões 
para US$ 21,6 milhões), 

Houve aumento das exportações para a Ásia, 
com destaque para a China.

De acordo com a Con-
federação Nacional do 
Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), a 
crise provocada pelo novo 
Coronavírus vai acarretar 
uma queda histórica do vo-
lume de vendas no varejo, 
no Dia das Mães de 2020. 
Em comparação com o 
ano passado, a entidade 
estima um encolhimento 
de 59,2% no faturamen-
to real do setor na data, 
considerada o Natal do 
primeiro semestre pelo 
comércio e a segunda mais 
importante no calendário 
varejista brasileiro.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, ex-
plica por que a projeção 
de queda para o Dia das 
Mães ficou acima das per-
das estimadas para a Pás-
coa (-31,6%): “O Dia das 
Mães deste ano ocorrerá 
em meio ao fechamento 
de segmentos importan-
tes para a venda de produ-
tos voltados para a data, 
como vestuário, lojas de 
eletrodomésticos, móveis 
e eletroeletrônicos. Já a 
Páscoa tem como caracte-
rística a venda de produ-

Para alcançar melhores vendas no Dia das Mães, shoppings 
oferecem drive thru e promoções.
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Exportações do setor 
agropecuário registraram aumento
As vendas externas da agropecuária brasileira tiveram um crescimento de 17,5% pela média diária nos 
quatro primeiros meses do ano, comparando com igual período do ano anterior

Pandemia 
‘não será 
salvação’ para 
inadimplentes

Os efeitos negativos da 
pandemia para a economia 
e para empresas concessio-
nárias do setor de infraestru-
tura, não servirão de “tábua 
de salvação” para aquelas 
que, antes da pandemia, já 
estavam inadimplentes. A 
afirmação foi feita ontem 
(5) pelo ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, durante debate vir-
tual promovido pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Segundo ele, a pandemia 
não servirá de desculpa para 
promover o “reequilíbrio da 
ineficiência”.

“Pandemia é uma situação 
de força maior, mas não 
será a tábua de salvação das 
empresas que já estavam em 
vias de perder a concessão 
por estarem extremamente 
inadimplentes, com pro-
blemas para executar os 
contratos. Vamos verificar, 
caso a caso, cada situação 
de reequilíbrio econômico 
e financeiro. Já temos o 
ferramental para fazer esse 
reequilíbrio e estávamos 
atentos às concessionárias 
que já estavam em situação 
de inadimplência, doentes 
antes mesmo da pandemia”, 
disse o ministro (ABr).

e corrente de comércio 
de US$ 123,402 bilhões. 
Diferentemente do quadro 
mundial, o Brasil manteve 
sua balança praticamente 
estável.

As exportações brasileiras 
(de todos os setores) para 
a Ásia subiram 15,5% no 
primeiro quadrimestre do 
ano, na comparação com o 
mesmo período de 2020. O 
mercado asiático passou a 
representar 47,2% do total 
de nossas exportações. Ape-
sar do impacto da pandemia 
sobre a economia chinesa, as 
exportações brasileiras para 
a China cresceram 11,3% 
no período, com destaque 
para a soja (+ 28,5%), carne 
bovina fresca, refrigerada ou 
congelada (+ 85,9%), carne 
suína fresca refrigerada ou 
congelada (+153,5%) - (AI/
Mapa).

especiarias (+ 3,2%, de US$ 
85,7 milhões para US$ 88,5 
milhões).

No mês de abril, as expor-
tações brasileiras somaram 
US$ 18,312 bilhões e as 
importações, US$ 11,611 
bilhões, com saldo positi-

vo de US$ 6,702 bilhões e 
corrente de comércio de 
US$ 29,923 bilhões. No ano, 
as exportações totalizam 
US$ 67,833 bilhões e as 
importações, US$ 55,569 
bilhões, com saldo positi-
vo de US$ 12,264 bilhões 

Vendas no Dia das Mães devem 
encolher quase 60%

tos típicos em segmentos 
considerados essenciais, 
como supermercados, que 
permaneceram abertos 
desde o início do surto da 
Covid-19”.

O ramo de vestuário e 
calçados é o que apresen-
ta a maior expectativa de 
retração durante o Dia das 
Mães (-74,6%), seguido 
pelas lojas especializadas 
na venda de móveis e ele-
trodomésticos (-66,8%) e 
pelo segmento de artigos 
de informática e comuni-
cação (-62,5%). Segundo 
Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pela 

pesquisa, o comércio de-
verá registrar retração em 
todos os Estados durante 
a data. 

“São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais, 
que respondem por mais 
da metade das vendas 
voltadas para o Dia das 
Mães, tendem a registrar 
perdas de 58,7%, 47,4% e 
46,6%, respectivamente”, 
destaca. Em termos rela-
tivos, no entanto, no Nor-
deste, Ceará (-74,2%), 
Pernambuco (73,5%) e 
Bahia (66,2%) deverão 
registrar as maiores per-
das (Gecom/CNC).


