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O McKinsey Global Institute (MGI) realiza pesquisas sobre os im-
pactos da pandemia do novo Coronavírus nos empregos e profissões. 
Segundo os estudos, a Europa vinha apresentando os melhores resul-
tados de emprego e renda até a chegada da doença. No atual contexto 
pandêmico, a queda de emprego e renda local varia entre 18% e 30%, 
com maior incidência em atividades que exigem habilidades físicas e 
manuais, impactando diretamente os trabalhadores menos instruídos, 
jovens e homens que podem ter suas funções substituídas pela auto-
mação. Estes têm maior probabilidade de perder o emprego.   

Profissões do futuro

Após mais de quatro meses de isolamento social devido à pandemia, 
começa o retorno às atividades. Um desses segmentos que está reto-
mando o funcionamento reúne as empresas relacionadas à atividade 
de beleza. Pensando nas particularidades dos negócios da Beleza, 
um dos mais diretamente atingidos pelas medidas de prevenção ao 
novo Coronavírus, o Sebrae formulou Orientações para Reabertura, 
que têm como referência as orientações de instituições nacionais e 
internacionais de saúde.   

Salões de Beleza precisam se reinventar
Nesse período conturbado que o Brasil se encontra, ainda sofrendo 

o impacto de um crescimento gradual do Coronavírus, campanhas 
oficiais de conscientização, propagandas governamentais, autoridades 
médicas e veículos de imprensa compartilham uma característica 
central em suas abordagens de comunicação: o indivíduo. Qualquer 
iniciativa adotada, medida implementada e ação conduzida no âmbito 
social tem como objetivo máximo preservar o maior número possível 
de vidas.   

O papel do líder na pandemia
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Negócios em Pauta

Busca por Documentos
Criada para unificar e simplificar a obtenção de docu-

mentos, a Qualquer Doc assume a busca por qualquer 
documento, em qualquer lugar do país. O documento soli-
citado é enviado pelos Correios para a casa do requerente 
com rapidez. A  empresa, que oferta a produção de provas 
judiciais, pesquisa patrimonial para execução e penhora, 
certidões, consultas, serviços e documentos diversos, tem 
também a pesquisa cartorária (RI, RTD, RCPN, RCPJ, 
Tabelião, Tabelionatos e Junta Comercial) em sua cartela 
de serviços. Saiba mais: (www.qualquerdoc.com.br).    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Como aumentar a participação de mulheres na 
liderança de empresas de tecnologia

@Estudos demonstram a pequena participação de mulheres 
em cargos de liderança de diferentes setores e na área da 

tecnologia não é diferente. Diante do desafio, surgiu a ideia de 
fazer um painel do ABII Live Talks em que duas convidadas 
vão discutir o tema explorando barreiras, facilitadores e como 
todos podem colaborar para mudar este cenário. E ainda, o 
ganho das organizações e do ecossistema de tecnologia com 
a diversidade. Para o painel "Liderança Feminina na Tecnolo-
gia", que ocorre nesta amanhã, às 17 horas, foram convidadas 
Jordana Arruda, que é Customer Success na Pollux e partici-
pante do Industry4Her 2020; e Cristiane Iata, que é doutora no 
tema liderança feminina em empresas de tecnologia, mestre 
em engenharia mecânica e engenheira eletricista. O evento é 
gratuito e será transmitido ao vivo pelo YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=4gmsKJdGdy0).   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Após a emergência do 
novo Coronavírus, o setor 
de moda questiona a 
necessidade de repensar 
os ritmos e as temporadas 
de desfiles

Nas últimas semanas, vá-
rias marcas, estilistas e 

diretores haviam comunicado 
horários e métodos de suas 
próximas apresentações. 
No entanto, algumas grifes, 
como a Chanel, não estão 
dispostas a desistir de seis 
desfiles anuais. 

O italiano Giorgio Armani 
foi o primeiro a lidar com a 
dura realidade da mudança 
imposta pelo distanciamen-
to social e, portanto, com a 
impossibilidade de organizar 
eventos para o público. A grife 
que leva o mesmo nome do 
estilista italiano sabiamente 
deu o pontapé inicial nos 
desfiles "a portas fechadas", 
ao apresentar sua coleção 
em Milão, além de adiar o que 
ocorreria em abril, em Dubai, 
para novembro. 

Com isso, Armani soube que 
prefere um maior distancia-
mento de tempo e de número 
de suas coleções anuais. 
Alessandro Michele, da Gucci, 
chegou à mesma conclusão. 
"Nos reuniremos apenas duas 
vezes por ano para compar-
tilhar os capítulos de uma 
nova história. Serão capítulos 
desiguais, impertinentes e 
profundamente livres. Eles 
serão escritos através da 
mistura de regras e gêneros, 

Qual será o futuro dos desfiles de moda 
pós-pandemia?
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de novos espaços, códigos 
de linguagem e plataformas 
de comunicação", escreveu 
o estilista em sua conta no 
Instagram. 

Já a marca Valentino apre-
sentará suas peças de alto cos-
tura em julho, além de fazer 
um desfile digital em Paris, em 
setembro. Enquanto isso, a 
Pitti Immagine adiou todos os 
eventos 'físicos' para homens 
e crianças para janeiro de 
2021. Milão, Paris e Londres 
anunciaram semanas de moda 
on-line, a última foi realiza-
da em junho. A Semana de 
Moda Alemã deixará Berlim 
e passará a ser realizada em 
Frankfurt, a partir do verão 
de 2021, como desejava o 
Grupo Premium, que desde 
2007 organiza dois eventos 
por ano, no verão e no inverno.

"Mesmo aqui a semana de 
moda e seu formato terão que 
ser repensados", disse a chefe 
do Grupo Premium, Anita 
Tillmann. A apresentação do 
novo plano será realizada no 
outono. A Chanel, porém, não 

marcado pela capacidade de 
entregar novos produtos às 
boutiques a cada dois meses 
e nos sentimos confortáveis 
com essa cadência. Cada cole-
ção é bastante rápida e focada 
em um tópico, esse tipo de 
narrativa é desenvolvido seis 
vezes por ano", acrescentou 
Pavlovski.

Desta forma, para a Chanel, 
luxo é sinônimo de moda rápi-
da, e por isso, o representante 
da grife confirma a presença 
na semana de moda de Paris. 
A coleção Cruise 2021 estava 
prevista para ser lançada no 
dia 7 de maio em Capri, mas 
o compromisso foi cancelado 
devido à pandemia. A maison 
e sua diretora criativa Virginie 
Viardeles estavam trabalhan-
do na coleção há meses, o 
que levou o desfile ter muita 
aprovação nas mídias sociais 
e poucas críticas ao ser apre-
sentado em vídeo.

"Inicialmente, eu tinha Capri 
em mente, onde o show acon-
teceria, mas no final não acon-
teceu por causa do bloqueio. 
Então tivemos que nos adap-
tar: não apenas decidimos usar 
tecidos que já tínhamos feito, 
mas a coleção, de maneira mais 
geral, evoluiu para uma viagem 
ao Mediterrâneo: as ilhas, o 
cheiro de eucalipto, os tons 
rosados das buganvílias, um 
fascínio livre e descontraído, 
inspirado nas lendárias atrizes 
dos anos 60, quando passavam 
férias na Riviera Francesa e na 
França", finalizou.

Patrizia Vacalebri/ANSA

A semana de moda 
e seu formato terão 
que ser repensados

renunciou ao seu número de 
desfiles anuais, e já transmitiu 
o vídeo de sua nova coleção 
Cruise. A grife confirmou sua 
agenda, incluindo seis desfiles 
de moda por ano, entre pré-
-coleções e alta costura. 

"Não sei se o número certo 
é dois ou seis, depende. Es-
tamos à frente no cálculo do 
nosso impacto ambiental e, de 
tempos em tempos, estamos 
progredindo em nossa abor-
dagem. Acreditamos que é 
importante fazer os desfiles, 
ainda precisamos ter liberda-
de criativa para nos expressar 
o tempo todo", afirmou o 
presidente da Chanel, Bruno 
Pavlovski. 

A Chanel foi uma das primei-
ras a acreditar nos desfiles de 
pré-coleção, começando há 
20 anos. "O desfile representa 
o início da história. O ritmo é 

NOVOS FORMATOS

PRODuTORES 
COM INDICAçõES 
GEOGRáFICAS 
uSAM 
PLATAFORMAS 
DIGITAIS PARA 
ExPANDIR VENDAS
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Fome avança
Um relatório da FAO, divulgado 

ontem (13), mostrou que mais de 
690 milhões de pessoas vivenciaram 
a falta de comida e a desnutrição de 
maneira crônica em 2019. O número 
é 10 milhões a mais do que 2018 e 
cerca de 60 milhões a mais em um 
período de cinco anos. O cenário 
é ainda mais preocupante para 
este ano, já que o avanço do novo 
Coronavírus no mundo pode fazer 
com que 132 milhões de pessoas 
passem fome em 2020 (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/produtores-com-indicacoes-geograficas-usam-plataformas-digitais-para-expandir-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-07-2020/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saloes-de-beleza-precisam-se-reinventar-e-adotar-novas-praticas/
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