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D - Plataforma de Telemedicina
A VidaClass oferece para clínicas e médicos a sua plataforma de teleme-
dicina de forma gratuita, e com todos os recursos necessários para um 
atendimento adequado à população, em conformidade com os requisitos 
de segurança e proteção de dados. Além de ajudar a diminuir a sobre-
carga do sistema de saúde, a telemedicina desponta como alternativa de 
geração de renda para profissionais cujos consultórios tiveram queda no 
volume de pacientes. O programa estabelece contato do paciente com 
a equipe médica por telefone ou vídeo. As plataformas de atendimento 
virtual são um legado positivo da pandemia para a saúde. Outras infor-
mações: (www.vidaclass.com.br).

E - Subespecialidades da Oftalmologia 
O Instituto Penido Burnier, primeiro hospital oftalmológico do He-
misfério Sul que já atendeu 1,6 milhão pacientes desde sua fundação 
por João Penido Burnier em 1920, completa 100 anos na próxima 
segunda-feira, 1º  de junho. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz 
Neto, presidente do hospital, o aniversário vai ser comemorado com 
um webinar que acontece a partir das 20h, de 1º de junho. O evento 
online abrange as principais subespecialidades da Oftalmologia em sete 
estudos de casos desenvolvidos pela equipe médica do hospital, com a 
chancela de duas entidades internacionais: Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia (PAAO) e Conselho Internacional de Oftalmologia 
(ICO). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em: (https://
tinyurl.com/y8pnb2z9). 

F - Vagas para TI  
Com o comércio eletrônico aquecido e na contramão da crise onde em-
presas estão demitindo, algumas outras estão crescendo e continuam 
contratando. A startup Bling (https://www.bling.com.br/) - sistema de 
gestão em nuvem (ERP) - anuncia que está com 10 vagas abertas para 
seu escritório em Bento Gonçalves (RS). Das 10 vagas disponíveis, 5 são 
para desenvolvedor fullstack - que atuará tanto em Front-end quanto 
em Back-end. E as outras 5 para suporte técnico. O processo de seleção 
bem como todas as etapas e testes serão feitos online. Para se candidatar 
basta acessar o link: https://jobs.solides.com/bling). 

A - Imagem Profissional
A partir de segunda-feira (1), a Fundação Paulistana, entidade vinculada 
à Secretaria do Trabalho da PrefeituraSP, disponibilizará no Portal do 
Cate as lives do Elabora, programa de capacitação na inserção de jovens 
e adultos no mercado de trabalho. Gratuitas, as transmissões darão 
orientações de como se destacar em processos seletivos e entrevistas de 
emprego. Ministrada pelos oficineiros do Elabora, os encontros virtuais 
acontecerão semanalmente, sempre das 8h às 10h. Para participar, o 
interessado deve criar uma conta no Portal do Cate, pelo endereço: 
(www.cate.prefeitura.sp.gov.br). Após, basta seguir as instruções da 
plataforma para ingressar na sala virtual. 

B - Alimentação para Crianças
A multinacional americana General Mills - dona das marcas Yoki, Kitano, 
Häagen-Dazs, Mais Vita, Betty Crocker e Carolina - anuncia o aporte de 
R$ 9,6 milhões, por meio de ações de sua fundação filantrópica e com 
doações de produtos, para auxiliar instituições e ONGs que estejam 
atuando com programas para minimizar os danos causados pela pan-
demia da Covid-19 no Brasil. As iniciativas visam garantir alimentação 
para crianças de escolas públicas, das cidades onde a empresa possui 
unidades fabris, e levar auxílio imediato em regiões mais afetadas por 
questões sociais. A companhia contará com o apoio do Instituto Melhores 
Dias e o Ação da Cidadania, que possuem alcance nacional. 

C - Qualificação Profissional
Para gerar novas oportunidades de emprego por meio da qualificação, 
o Grupo Carrefour Brasil fechou parceria com a Digital Innovation One 
- ecossistema open education em desenvolvimento de software - e irá 
oferecer programas de treinamento gratuitos voltados aos interessados 
em melhorar a sua capacitação profissional. Ao todo, serão 25 mil vagas 
em todo o país. Os alunos vão poder conhecer todas as tecnologias usadas 
pela companhia ao longo do curso. Um desses bootcamps (programas de 
treinamento) será organizado pela própria rede, que pretende promo-
ver o impacto social ao patrocinar essas aulas por meio do estímulo ao 
desenvolvimento profissional e da inclusão digital. Inscrições: (https://
digitalinnovation.one/bootcamps/backend-developer-carrefour).

G - Programa de Estágio 
As inscrições para o Programa de Estágio da Boehringer Ingelheim, uma 
das 20 principais farmacêuticas do mundo, estão abertas. Estudantes 
dos cursos de Administração, Comunicação, Contabilidade, Econo-
mia, Engenharias, Farmácia, Bioquímica, Secretariado, Enfermagem, 
Comércio Exterior, Relações Internacionais, Marketing, Publicidade 
& Propaganda, Química e Veterinária, têm até o dia 14 de junho para 
realizarem suas inscrições. Para participar do processo, os candidatos 
devem estar matriculados em cursos universitários com a disponibili-
dade acadêmica de dois anos para estágio. Inscrições em: (https://www.
ciadeestagios.com.br/vagas/boehringer/).

H - Monografias em Finanças
O CFA Society Brazil decidiu prorrogar as inscrições para a 4ª edição do 
Prêmio de Monografias em Finanças em 2020. Os candidatos terão até 
o dia 15 de setembro para garantir a vaga na premiação que incentiva 
a inovação financeira e do mercado de capitais no Brasil, criando uma 
plataforma de divulgação de artigos e gerando um banco de ideias para 
fomentar o desenvolvimento do mercado financeiro nacional. Quatro 
temas foram propostos baseados nas principais exigências e tendências 
de mercado mundial. Quem possui graduação, pós-graduação, mestrado 
ou doutorado no Brasil e no exterior pode participar da competição. O 
regulamento está disponível em (www.cfasociety.org.br/premio). 

I - Baterias pela Internet
A marca de baterias Heliar, da empresa Clarios, mais que dobrou suas 
vendas on-line no mês de abril, comparado ao mês anterior, por meio do seu 
serviço de delivery Heliar Express. Para isso, investiu em uma estratégia 
comercial focada no digital, baseada em automação e posicionamento da 
marca nas ferramentas de busca, oferecendo ao consumidor uma opção 
rápida e inovadora para comprar um produto que era tradicionalmente 
adquirido em loja física. O sistema de entregas está disponível em 87 
cidades brasileiras e tem planos de se expandir para 200 municípios até 
o final de 2020. Para adquirir, basta acessar (www.heliarexpress.com.br). 

J - Vinho do Bem
A Associação Helena Piccardi de Andrade Silva (AHPAS), que oferece o 
serviço de transporte com qualidade e segurança e apoio sociofamiliar a 
crianças e adolescentes carentes em tratamento de câncer, realiza um 
leilão digital de vinhos, no dia 4 de junho, a partir das 20h. Composto 
por rótulos doados pela Evino e pela Adega Alentejana, o leilão contará 
com lotes de diferentes faixas de preço - os mais acessíveis, com lances 
a partir de R$ 96. Entre os destaques estão Château Cos D’Estournel 
Grand Cru Classé Saint-Estèphe AOC 2010 (lance inicial: R$ 2.300), doado 
pela Evino, e Tapada do Chaves Vinhas Velhas 2011 - Alentejo/Portugal 
(lance inicial: R$ 900). Saiba mais em: (http://www.rosanareis.com.br). 

Dia dos namorados na 
pandemia – o que fazer para 

vender mais?

O dia dos namorados, 
comemorado 
tradicionalmente no 
dia 12 de junho, será 
diferente em 2020, 
devido à pandemia

Isso não quer dizer que você 
não conseguirá vender. Quer 
dizer que será necessário se 

adaptar. Com criatividade e oti-
mismo, é possível obter ótimos 
resultados. Por isso, preparei 
6 dicas para que você consiga 
vender mais nessa data.

1) Pense em presentes 
que fujam do óbvio - Como 
estão em casa, muitas pessoas 
têm se aventurado em outras 
atividades, seja para resgatar um 
antigo hobby ou para se livrar do 
tédio. Por isso, você pode vender 
presentes que vão ao encontro 
dessa tendência. Que tal criar 
opções de presente do tipo DIY 
(Do it Yourself) para aqueles que 
gostam de artesanato e de fazer 
as coisas sozinho? 

Ou um kit de culinária, com 
os ingredientes e receita para 
preparação de um prato es-
pecial? Você pode até mesmo 
combinar seu presente com as 
transmissões ao vivo (lives) 
que irão acontecer no dia. O 
Nando Reis já anunciou que 
vai fazer uma live dia 12. Que 
tal acrescentar a letra dele ao 
presente e aproveitar a mesma 
divulgação? Vale até oferecer 
cursos online para casais que 
queiram se desenvolver juntos. 

2) Criar presentes para 
vários perfis de casais - Uma 
boa forma de aumentar seu 
ticket médio é ter várias opções 
de presentes para perfis de 
casais diferentes. Você pode, 
por exemplo, criar opções 
para os casais que estão sem 
se ver durante a quarentena, 
remetendo à saudade. Pode 
criar opções para o “crush” 
que ainda não se tornou real-
mente namorado, por falta de 
encontros. Pode criar opções 
para um amigo presentear 
outro, por estar “encalhado” 
na data. Quanto mais você se 
especializar em um nicho, mais 
vantagens poderá obter.

3) Faça parcerias estraté-
gicas - As parcerias são sempre 
uma boa forma de se destacar 
em datas especiais e, agora, 
elas serão importantes. Procure 
empresas com produtos que 
agreguem valor ao seu, como 
restaurantes, floriculturas, doce-
rias, ou algo mais inusitado, como 
lettering para enviar mensagens 
personalizadas. Ainda, caso você 
não tenha uma ótima estrutura 
logística, pense em parcerias 

para a entrega, garantindo que 
você não atrase nos prazos e 
decepcione seus clientes.

4) Invista em cartões e 
embalagens - A embalagem 
e o cartão são partes funda-
mentais de qualquer presente. 
Como muitas pessoas estão 
comprando pela internet, elas 
não conseguirão fazer um em-
brulho ou escrever um cartão 
como gostariam. Você pode 
se diferenciar exatamente 
nisso. Ao invés de entregar 
o produto em uma caixa de 
papelão comum, com a nota 
fiscal anexada, pense em em-
balagens bonitas e criativas, 
que realmente agreguem valor. 

Pense na possibilidade de 
escrever mensagens persona-
lizadas à mão, caso seu cliente 
não possa fazer isso antes de 
entregar o presente. Tenha 
ideias “instagramáveis”, que 
façam que as pessoas tenham 
vontade de postar o presente 
nas suas redes sociais. Assim, 
sua marca será ainda mais 
lembrada e reconhecida. 

5) Combine dia dos namo-
rados com festa junina - As 
festas juninas, tradicionais no 
Brasil no mês de junho tam-
bém serão prejudicadas pela 
pandemia, já que não é possível 
festejar em aglomerações. Que 
tal combinar as duas datas? 
Crie kits com produtos típicos 
de festa junina para presen-
tear. Faça novas versões do 
tradicional correio elegante 
para que as pessoas possam 
enviar recados de amor. Vale 
até pensar em levar as brin-
cadeiras para as crianças, no 
caso de casais que têm filhos. 

6) Não se esqueça do 
atendimento - Não adianta 
culpar a crise pela queda nas 
vendas se seu atendimento for 
ruim. Prepare-se e prepare sua 
equipe para saber tirar todas 
as dúvidas sobre o produto/
serviço. Tenha estoque sufi-
ciente ou garanta que consiga 
produzir rapidamente caso a 
demanda aumente. Atenda de 
forma ágil. Seja gentil. Lem-
bre-se que essa é uma data 
afetiva e que as pessoas estão 
mais sensíveis que o comum, 
então atenção personalizada e 
empatia farão toda a diferença.

A pandemia da Covid-19 está 
afetando os negócios em todo o 
país. Por isso, usar sua criativi-
dade em ideias simples, aprovei-
tando as datas comemorativas, 
pode ser uma ótima forma de 
aumentar suas vendas e garantir 
a sobrevivência do negócio.  Não 
perca essa oportunidade! 

 
(*) - É doutora em Administração pela 

UNB, professora e consultora.

Luciana Padovez Cualheta (*)

A população ocupada no agronegó-
cio se manteve praticamente estável 
na comparação entre os primeiros 
trimestres de 2019 e 2020, segundo 
pesquisas do Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada(Cepea), 
da Esalq/USP. O total no período foi 
de 17,97 milhões de pessoas, baixa, 
provavelmente não significativa esta-
tisticamente, de ligeiro 0,53% no pe-
ríodo. Dessa forma, a participação do 
agronegócio no mercado de trabalho 
brasileiro se manteve praticamente 
estável, passando de 19,66% para 
19,48% entre os primeiros trimestres 
de 2019 e 2020.

O número de ocupados aumentou 
nos segmentos industriais (insumos 
e agroindústria), mas diminuiu no 
segmento primário e ficou estável 
nos agrosserviços. Há uma tendência 
de queda no número de ocupados no 
agronegócio, influenciada pelo seg-
mento primário, que recuou 1,97% 
na comparação entre o primeiro tri-
mestre de 2020 e o mesmo período 
de 2019. Esse resultado “dentro da 
porteira” é reflexo da redução de 
2,75% (143 mil pessoas) nas ativi-
dades agrícolas, uma vez que houve 
apenas ligeira queda de 0,61% (18 

Esse fato reflte o processo de modernização 
da produção agropecuária.
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Influenciado pelos im-
pactos econômicos do 
novo Coronavírus, o in-

dicador chegou ao segundo 
resultado mensal negativo 
consecutivo. 

O índice caiu para 81,7 
pontos e atingiu o menor 
patamar desde novembro de 
2017, permanecendo abaixo 
do nível de satisfação (100 
pontos), onde se encontra 
desde 2015. Em relação a 
maio de 2019, a retração 
foi ainda maior: -13,7%, a 
queda mais acentuada desde 
agosto de 2016.

O indicador referente ao 
acesso ao crédito foi o úni-
co entre os subíndices que 
apresentou variação anual 
positiva (+5,4%). Com 93,5 
pontos, porém, o item regis-
trou queda no comparativo 
mensal (-1,8%), após quatro 
meses seguidos de alta. O 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destaca 
que, apesar da percepção 

O índice caiu para 81,7 pontos e atingiu o menor patamar desde 
novembro de 2017.
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Pandemia provoca a maior queda 
da história na intenção de consumo
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
registrou retração mensal de 13,1% em maio – a queda mais intensa desde o início da realização da 
pesquisa, em janeiro de 2010

série histórica, com queda 
mensal de 15,6% e anual de 
18,2%. “Os resultados trans-
parecem a incerteza das 
famílias em relação ao futuro 
profissional e representam a 
insegurança dos brasileiros 
com os próximos meses”, 
diz a economista da CNC 
responsável pelo estudo, 
Catarina Carneiro da Silva.

Influenciada pelo momen-
to atual dos indicadores 
econômicos e pelo pro-
longamento do período de 
isolamento, a maioria dos 
brasileiros também acredita 
que vai consumir menos nos 
próximos meses. A parcela 
de consumidores que acre-
ditam ser um mau momento 
para compra de duráveis, 
como eletrodomésticos, 
eletrônicos, carros e imóveis, 
atingiu 70,1%, percentual 
acima dos 60,7% observados 
no mês anterior e dos 61,5% 
aferidos em maio do último 
ano (Gecom/CNC).

das famílias em relação ao 
mercado de crédito conti-
nuar melhor do que no ano 
passado, os brasileiros já 
demonstram preocupação 
no curto prazo.

“As taxas de juros cada vez 
mais baixas, com um nível 
inflacionário controlado, 
impactaram favoravelmente 
a percepção de acesso ao 
crédito. Contudo, o risco 

de maior inadimplência em 
virtude da crise provocada 
pela pandemia da Covid-19 
contribuiu para a desacele-
ração do consumo”, afirma 
Tadros.

Os brasileiros nunca es-
tiveram tão pessimistas 
com relação à perspectiva 
profissional. Com 88,1 pon-
tos, o indicador atingiu em 
maio seu menor nível na 

População ocupada no 
agronegócio iniciou 2020 estável

Cresceram as 
compras com cartões 
no primeiro trimestre

Levantamento feito pela Associação 
Brasileira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs) mostrou 
que as compras pagas com cartões de 
crédito, débito e pré-pagos cresceram 
14,1% no primeiro trimestre de 2020, 
somando R$ 475,7 bilhões. O resultado 
indica uma leve desaceleração ante 
os semestres anteriores, atribuída 
ao início de quarentena e isolamento 
social no país devido à pandemia da 
Covid-19.

Foram movimentados R$ 297,7 
bilhões (+14,1%) com cartões de 
crédito, R$ 170,8 bilhões (+12,5%) 
com cartões de débito e R$ 7,1 bilhões 
(+78,9%) com cartões pré-pagos. Em 
quantidade, foram ao todo 5,8 bilhões 
de transações com cartões ao longo do 
primeiro trimestre, o que representa 
um crescimento de 15,3%  em relação 
ao mesmo período do ano passado.

As transações mais expressivas no 
início da quarentena foram registradas 
em serviços básicos, educação e saúde 
(+35,3%), varejo alimentício (+29,6%) 
e artigos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cosméticos 
(+21,8%). Na outra ponta, sofreram 
maior impacto setores como tecidos, 
vestuário e calçados (-20,5%) e turismo 
e entretenimento (-17,9%) (ABr).

mil pessoas) nas atividades pecuárias.
Em relação ao nível médio de ins-

trução, dados do Cepea mostram 
que houve redução do número de 
trabalhadores sem instrução ou com 
ensino fundamental e aumento do 
número de trabalhadores com ensino 
médio ou superior. Esses movimentos 
refletem, entre outros fatores, o pro-
cesso de modernização da produção 
agropecuária, que impõe o aumento 
gradativo da mão de obra qualificada, 
e uma mudança na composição da 
mão de obra do setor, com elevações 
de representatividade das ocupações 
industriais e de serviços em compa-
ração com as agropecuárias. (Fonte: 
Redação AI/SI).


