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D - Piores Resultados
Com a maior parte dos estabelecimentos de portas fechadas durante o 
mês de abril, a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado 
de São Paulo registrou baixa de -22,8%, e a Pesquisa Conjuntural de 
Serviços do município de São Paulo apresentou retração de -33,4%. 
O faturamento do comércio atingiu R$ 46,7 bilhões no mês, R$ -13,8 
bilhões abaixo do valor apurado em abril de 2019. Já o setor de serviços 
alcançou R$ 29 bilhões, R$ -14,6 bilhões a menos, se comparado ao 
mesmo período do ano passado. A maior perda de suas séries históricas, 
iniciadas respectivamente em 2008 e 2010. Em 100 dias de quarentena, 
a FecomercioSP estima que houve queda de -21,9%, ou seja, um prejuízo 
de R$ 43,7 bilhões ao comércio varejista.

E - Sustentabilidade Empresarial
Empresa pioneira em levar a agenda de sustentabilidade para as empre-
sas no Brasil, o Grupo Report anuncia o lançamento de três unidades 
de negócio: a rpt.com, voltada para a comunicação empresarial; a rpt.
estratégia, focada em consultoria para planejamento e estratégia de 
negócios; e a rpt.sustentabilidade, especializada em relatórios corpora-
tivos e gestão de indicadores de desempenho. Com essas três frentes de 
atuação, o Grupo Report reforça sua contribuição para a transformação 
dos negócios por meio da sustentabilidade, oferecendo serviços de 
comunicação de resultados, estratégia de negócios, estratégia digital, 
design, comunicação interna, assessoria de imprensa e relações públicas. 
Saiba mais em:(www.reportsustentabilidade.com.br).

F - Pagamentos para MEIs
Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 
cerca de 82% dos comerciantes têm intenção de utilizar aplicativos e QR 
Codes até o próximo ano. Neste cenário, o mercado de pagamentos vem 
se preparando para aceitar os QR Codes como um método de pagamento. 
Em parceria com o PicPay, a maior carteira digital do Brasil com mais de 
20 milhões de usuários e 2,5 milhões de estabelecimentos cadastrados, a 
Juno, fintech que oferece uma solução completa para emissão de cobranças 
e recebimento de pagamentos para MEIs, e-commerces, marketplaces, 
empresas de qualquer tamanho e, também, para pessoas físicas, agora 
disponibiliza o QR Code como mais um método de pagamento para os 
seus usuários. Mais informações em: (https://www.juno.com.br/).

A - Programa de Trainee
O Delivery Center, empresa que promove multicanalidade ao integrar 
lojistas físicos, marketplaces e shoppings, acaba de anunciar a primeira 
edição do seu programa de trainee. As vagas são para a cidade de São 
Paulo, com foco nas áreas de logística, operações, comercial e finanças. 
Com duração de doze meses, promove a aceleração de carreira e os 
trainees que apresentarem as melhores performances em suas funções, 
terão a oportunidade de assumir um cargo de gestão em seis meses. É 
destinado aos profissionais recém formados ou que estejam cursando o 
último ano da graduação e são desejáveis inglês avançado e experiên-
cias em estágios ou summer jobs. Inscrições: (https://www.bettha.com/
vagas/1275-programa-de-trainee-delivery-center). 

B - Dinheiro com Segurança
A Prosegur Cash, unidade de negócio responsável pelos serviços de Lo-
gística de Valores do Grupo Prosegur, traz uma novidade para o pequeno 
e médio empreendedor: o “Cash Today”. Uma solução de depósito D0 (no 
mesmo dia) para o varejista, com taxas administrativas mais atraentes 
do que as tradicionais oferecidas pelas empresas de cartões. A solução 
é voltada para os varejistas que buscam redução de custo na gestão dos 
meios de pagamento, com taxas que podem chegar a 0,45% dependendo 
do montante depositado, inferiores às taxas praticadas pelos cartões. 
O serviço consiste em oferecer uma solução completa para gestão do 
dinheiro, desde o depósito via Smart Cash, até o crédito e a coleta do 
numerário. Informações: (www.prosegur.com.br).

C - Escola de Negócios
Com toda experiência da sala de aula para o ambiente digital, a Saint 
Paul Escola de Negócios anuncia abertura das inscrições para seus 
cursos de férias 100% digitais e ao vivo. A escola, com longa tradição 
em cursos de educação executiva na área de finanças, continua sendo 
procurada para aprimoramento das habilidades para a tomada de de-
cisões financeiras principalmente nos programas Finanças Para Pro-
fissionais Não Financeiros, Operador, Valuation e Investment Banking. 
No entanto, a escola percebeu uma procura acima de 50% da média do 
demais cursos de férias devido a Formação no Mercado de Derivativos 
Agrícolas, desenhado pela B3 Educação, com a curadoria da Saint Paul. 
Mais informações: (https://saintpaul.com.br/).

G  - Engenharia Urbana 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar está 
com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em seu curso 
de mestrado em 2021. As vagas são distribuídas nas áreas de Urbanis-
mo, Saneamento e Geotecnia. Trabalhados como eixos estruturantes, o 
planejamento urbano, o saneamento, os transportes e a geotecnia são 
vistos de forma integrada às áreas de meio ambiente, habitação social e 
geoprocessamento. Todas as informações sobre inscrições, documentos 
necessários e etapas da seleção devem ser conferidas no edital, disponível 
no site (www.ppgeu.ufscar.br).

H - Contas em Dia 
O Grupo H, fintech especialista em crédito consignado para funcionários 
de empresas privadas, lança o projeto “Contas em Dia”. O programa  dis-
ponibiliza de forma gratuita uma equipe de educadores financeiros que 
ajudarão colaboradores que perderam o emprego durante a pandemia 
a ter uma melhor relação com seu dinheiro. O projeto objetiva auxiliar 
quem precisa de ajuda para organizar as contas, ajustar os gastos para 
se manter no azul. Para quem quiser participar, deve acessar o site (ht-
tps://conteudo.somosh.com.br/programa-contas-em-dia) e preencher o 
formulário com algumas informações prévias. Depois disso, a empresa 
entrará em contato para iniciar o auxílio.  

I - Espírito Público
Estão abertas as inscrições para o Prêmio Espírito Público. Servi-
dores e profissionais do setor público vão poder concorrer em seis 
áreas: Educação, Gestão de Pessoas, Governo Digital, Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança Pública. Podem concorrer ao prêmio profissio-
nais públicos de todos os estados do país que tenham, no mínimo, 
10 anos de atuação no setor, mesmo que não de modo consecutivo. 
Na categoria Saúde, as equipes inscritas devem ter, ao menos, cin-
co anos de atuação. É organizado pela Fundação Brava, Fundação 
Lemann Instituto Humanize e República.org. Inscrições: (https://
premioespiritopublico.org.br/).

J - Programa de Recompensas 
O Banco Safra acaba de lançar seu programa de recompensas dos 
cartões de crédito, o novo Safra Rewards. A novidade apresenta uma 
experiência única em uma plataforma própria, na qual os clientes, de 
forma exclusiva, podem resgatar produtos e serviços selecionados por 
uma curadoria rigorosa e que privilegia o bom gosto e a sofisticação de 
marcas do segmento luxo. Entre as recompensas estão os melhores 
cruzeiros, hotéis ou spas. É também possível comprar obras de arte, 
bebidas, produtos de tecnologia e acessórios de primeira linha. Para 
realizar o resgate, basta acessar o aplicativo, buscar no menu superior 
pela parte de Cartões e, nela, clicar em Safra Rewards. 

O que Darwinismo, 
Covid-19 e Inovação 

têm em comum?

No século XIX, o 
naturalista Charles 
Darwin, depois 
de uma expedição 
de mais de 4 anos 
pelo hemisfério 
sul, desafiou o 
pensamento corrente 
com sua teoria da 
seleção natural 

A seleção natural, se-
gundo a teoria de 
Darwin, seria a res-

ponsável pela capacidade 
de adaptação dos seres 
vivos. No cenário altamente 
improvável da pandemia 
atual, podemos observar 
claramente a seleção na-
tural agindo no mundo 
corporativo. Nenhuma em-
presa estava minimamente 
preparada para o impacto 
desta crise, e mesmo assim 
tiveram que mandar a maio-
ria de seus colaboradores 
trabalhar de casa, come-
çaram a vender por canais 
digitais e estão lutando pela 
sobrevivência. 

Passado o terror apocalíp-
tico inicial, a transformação 
digital e políticas de home
-office nas empresas serão 
permanentes, mesmo nas 
empresas onde tradicio-
nalmente esses elementos 
não eram bem aceitos. Uma 
pesquisa da ISE Business 
School, afirma que 80% dos 
gestores disseram gostar 
da nova maneira de traba-
lhar. O “novo normal” da 
sociedade e suas mudanças 
de tendências, padrões de 
consumo vieram para ficar. 

Paradoxalmente o uso 
intenso de compras por 
canais digitais está acom-
panhada com a valorização 
do comércio local, do bairro. 
O cenário do “novo normal” 
deve estar no topo da lista 
das prioridades estratégi-
cas de todas as empresas 
e a grande pergunta que 
tenho me feito diariamente 
é “Como se preparar para o 
esse novo normal?”

O primeiro efeito nas em-
presas foi a redução de re-
cursos sejam esses recursos 
financeiros, matérias primas 
e recursos produtivos com 

funcionários desligados e 
aderindo aos programas de 
redução de jornada. Apesar 
de recursos reduzidos, 75% 
dos CEO’s responderam que 
vão acelerar a transforma-
ção tecnológica em suas 
empresas de acordo com 
Fortune 500. 

O ponto crucial aqui é a 
precisão de como usá-los. 
Ser data-driven e analítico 
é a melhor forma de tomar 
decisão baseada em fatos 
e cenários realistas. Recu-
perar a eficiência perdida 
introduzindo uma força de 
trabalho digital com RPA 
(robotic process automa-
tion) tem se mostrado o me-
lhor caminho para alcançar 
e superar a produtividade 
anterior à crise. 

A implementação de RPA 
pode começar por proces-
sos mais simples e com bai-
xo custo e crescer de forma 
conforme se o retorno de 
investimento for compro-
vado. Para entender onde 
investir e como controlar 
o resultado das ações que 
foram priorizadas é impor-
tante definir os indicadores 
estratégicos (KPI), manter 
uma única base de dados 
para toda a empresa e criar 
um painel de acompanha-
mento que seja atualizado 
frequentemente. 

Um BI (Business Intelli-
gence) bem estruturado é 
capaz de destacar riscos, 
tendência de melhora e 
acompanhar o atingimento 
das metas estabelecidas. 
Para criar novos produtos 
e serviços para o “novo nor-
mal” é importante entender 
o mercado, competidores e 
novas tecnologias para criar 
um caso de negócio com o 
nível de confiança mais alto. 

O monitoramento de múl-
tiplas fontes de dados, redes 
sociais com uma curadoria 
cuidadosa é o que torna a 
inteligência de mercado tão 
eficiente.

Não deixe sua empresa 
ser extinta pelo Darwinismo 
corporativo. 

(*) - Formado em Engenharia Elétrica 
pela Unicamp, com MBA na Business 

School São Paulo, é sócio fundador 
e CEO da auctus Inteligência 

Aumentada (https://auctus.ai/).

André Scher (*)

Em médias móveis 
trimestrais, o IAEmp 
recuou 8,6 pontos, 

para 46,4 pontos, mínimo da 
série histórica iniciada em 
2008. “Apesar da segunda 
alta consecutiva do IAEmp, 
o resultado ainda é o terceiro 
menor da série histórica e 
precisa ser interpretado com 
cautela. 

A melhora do indicador 
sugere uma diminuição do 
pessimismo sobre o mercado 
de trabalho nos próximos 
meses, e que o pior momento 
parece ter ficado para trás. 
Contudo, a alta incerteza 
sobre o controle da pande-
mia e sobre o formato dessa 
recuperação econômica 
ainda são fatores que cau-
sam preocupação e podem 
limitar a continuidade do 
movimento de recuperação 

A melhora do indicador sugere uma diminuição do pessimismo 
sobre o mercado de trabalho.
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A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) informou 
ontem (7) que, em maio, o setor 
de planos de saúde totalizou 
46.829.760 usuários na área de 
assistência médica e 25.373.475 
na segmentação exclusivamente 

odontológica em todo o Brasil. 
No geral, segundo a ANS, o setor 
manteve a tendência de estabili-
dade, “com pequenas oscilações 
em relação aos meses anteriores”.

Em maio de 2019, os benefi-
ciários de planos de assistência 

médica totalizaram 46.953.877 
e os de planos exclusivamente 
odontológicos, 24.394.496. Os 
números de beneficiários de 
planos de saúde relativos ao mês 
de maio estão disponíveis para 
consulta no portal da ANS (ABr).

Ipea mostra 
avanço de 28,2% 
nos investimentos 
em maio

O indicador econômico que 
mede o nível de investimentos 
teve crescimento de 28,2% 
em maio frente a abril deste 
ano, divulgou hoje (7), no 
Rio de Janeiro, o Instituto 
de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (Ipea). O resultado 
representa uma recuperação 
dos investimentos em relação 
às quedas verificadas nos dois 
meses anteriores, resultantes 
da crise provocada pela pan-
demia da Covid-19.

A Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF), como é 
chamado o indicador, mostra 
os investimentos no aumento 
da capacidade produtiva da 
economia e na reposição da 
depreciação do seu estoque 
de capital fixo.

Em maio, houve crescimen-
to de 68,7% nos investimentos 
em máquinas e equipamento 
frente a abril. A produção 
nacional desses bens avançou 
22%, enquanto a importação 
cresceu 145,6% no mesmo 
período.

A construção civil também 
apresentou resultado positivo 
em maio (14,1%). Na com-
paração com maio de 2019, a 
queda nos investimentos atin-
giu máquinas e equipamentos 
(-23,7%) e construção civil 
(-16%) (ABr).

Fabricantes comemoram ontem (7) 
o Dia Mundial do Chocolate.
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Indicadores mostram diminuição 
do pessimismo e cautela em junho
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) da FGV subiu 14,0 pontos em junho, para 56,7 pontos, 
recuperando no bimestre maio-junho 33% das perdas do bimestre março-abril

com o resultado positivo 
em junho, o indicador se 
mantém em patamar ele-
vado sugerindo que ainda 
não é possível imaginar um 
cenário de melhora na taxa 
de desemprego no curto 
prazo”, continua Tobler. 

Todos os sete componen-
tes do IAEmp subiram em 
junho, após chegarem ao 
fundo do poço em abril e 
acomodarem em maio. No 
mesmo período, a queda 
do ICD foi influenciada por 
todas as quatro classes de 
renda familiar. A maior con-
tribuição para o resultado 
foi dada pela classe familiar 
com renda entre R$ 2.100.00 
e R$ 4.800.00 e pela classe 
até R$ 2.100, cujo Emprego 
Local Atual variou positiva-
mente em 3,5 e 2,8 pontos 
na margem (AI/FGV).

dos empregos.”, afirma Ro-
dolpho Tobler, economista 
do FGV IBRE. 

O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD) caiu 
2,2 pontos em junho, para 
97,4 pontos, após avançar 

7,7 pontos de março a 
maio. Para o ICD, quanto 
menor o número, melhor 
o resultado. Em médias 
móveis trimestrais, houve 
aumento de 1,7 pontos 
para 98,5 pontos. “Mesmo 

Indústria de chocolate mantém 
otimismo, apesar da pandemia

o fechamento dos shoppings, a estratégia 
do setor foi se aliar aos supermercados que 
continuaram abertos, instalando quiosques 
para manter as vendas. 

ParaFonseca, o chocolate é um produto 
para todas as horas. Como as pessoas passa-
ram a ficar muito tempo em casa, em função 
do distanciamento social, ele disse que o 
consumo até aumentou. Destacou também 
que embora a pandemia tenha causado im-
pacto no setor, a indústria conseguiu manter 
os empregos e seguiu produzindo, colocou 
os funcionários dos escritórios trabalhando 
em casa e fez ajustes no que se refere às 
férias dos trabalhadores (ABr).

Planos de assistência médica: 46,8 milhões de usuários

A produção nacional de chocolates no 
ano passado, incluindo achocolatado em 
pó, atingiu 756 mil toneladas, com queda 
de 3,1% sobre 2018 (761 mil toneladas). 
Os números do primeiro trimestre de 2020, 
entretanto, ainda livres dos efeitos da Co-
vid-19, sinalizavam uma recuperação, com 
produção de 117,6 mil toneladas, alta de 
2,84% em comparação ao mesmo periodo 
do ano passado (120,9 mil toneladas).

Apesar do impacto negativo da pande-
mia, o presidente da Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Amendoim e 
Balas (Abicab), Ubiracy Fonseca, disse que 
há muitos motivos para se festejar o Dia 
Mundial do Chocolate, comemorado ontem 
(7). O Brasil é um dos maiores produtores 
de chocolate do mundo e exporta para 130 
países. “É um dia importante para o setor”.

Segundo Fonseca, as empresas procura-
ram se adaptar rapidamente à nova situação, 
com a adoção de canais online de vendas, 
procurando usar o sistema de delivery. Além 
disso, buscaram firmar parcerias para que o 
produto pudesse chegar nos pontos de venda 
da melhor forma possível. “A situação vai 
melhorar. Estamos otimistas”, disse. Com 


