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foi tomada devido às incertezas sobre a realização de eventos de 
grande porte no cenário atual e também para preservar a segurança 
e saúde dos expositores, colaboradores e do público do setor. É o 
maior encontro de empresas das indústrias de construção modular, 
containers marítimos, módulos habitáveis, steel e wood frame, cross 
laminated timber (CLT) e demais sistemas construtivos feitos fora 
do canteiro de obras e de forma. Os detalhes sobre a edição de 2021 
serão informados em breve.

E - Acesso à Tecnologia 
Já estão abertas as inscrições para o “DNA Sebraetec”, evento online 
e gratuito que vai debater o acesso à tecnologia e inovação para pe-
quenas empresas na era digital. Iniciativa do Sebrae que oferece uma 
rede de prestadores de serviços tecnológicos para as micro e pequenas 
empresas em todo o país. A programação acontece no próximo dia 29 
e as inscrições podem ser feitas em: (sympla.com.br/dna-sebraetec-
--consultores-em-inovacao-na-era-digital__902846). Serão realizadas 
palestras e debates, com oito painéis temáticos que vão abordar di-
versos temas, entre eles a importância dos serviços tecnológicos para 
superação da crise.  

F - Bolsas de Estudo
A State Universty of New York oferece bolsas de estudo para seus cursos 
de 3 semanas, em julho de 2021 ou janeiro de 2022, oferecidos nos campi 
de New Paltz e Albany. A oportunidade foi desenvolvida em parceria com 
a escola de negócios IBS Americas, responsável pelo processo seletivo e 
pela coordenação dos cursos. A bolsa é aplicável a 4 cursos: Marketing 
& Value Management, Competitive Project Management, Corporate 
Financial Management e Strategic Thinking. Mais informações: (https://
suny.ibs-americas.com/). É possível contatar a equipe pelo e-mail (info@
ibs-americas.com).  

G - Cestas X Viagens
A agência Estação Férias Viagens e Turismo viu na retomada dos ne-
gócios uma oportunidade para ajudar o próximo. O projeto solidário 
“Rota de Boas Ações” consiste na doação de uma cesta de alimentos 
a instituições e comunidades carentes a cada compra realizada, seja 
de pacotes, reserva de hotel, passagem de avião ou de cruzeiro, tanto 

A - Campanha de Vacinação 
Hoje (22), a Estação Santa Cruz do Metrô recebe, das 10h às 16h, a campanha 
de vacinação contra a gripe e sarampo. A vacina da Influenza, que previne 
a gripe, será direcionada para todas as faixas etárias, a partir de 6 meses. 
Já a Tríplice Viral, contra sarampo, rubéola e caxumba, deve imunizar a 
população com idade entre 1 a 3 anos e 15 a 49 anos, independentemente 
da situação vacinal. Para a imunização de bebês de 6 a 11 meses e crianças/
adolescentes entre 3 e 14 anos, a vacina será aplicada de acordo com a 
situação vacinal. Por isso, é importante apresentar a carteirinha de vaci-
nação para que o profissional de saúde avalie se é o caso de aplicar a dose. 

B - Urbanismo Social
Estão abertas as inscrições para a Pós-graduação em Urbanismo Social 
- Gestão Urbana, Políticas Públicas e Sociedade, novo curso do Insper. A 
iniciativa cria uma plataforma interdisciplinar para o aprendizado, pesquisa 
e inovação sobre as cidades, propondo a capacitação de profissionais aptos a 
trabalhar na qualificação dos territórios de vulnerabilidade social. Por meio 
do apoio do Itaú Cultural, serão concedidas bolsas de estudo integrais a 
estudantes de todo o Brasil, com possibilidade de participação de alunos sem 
a escolaridade mínima exigida, os quais receberão certificado de conclusão 
em curso de extensão. Inscrições e mais informações: (www.insper.edu.br).

C - Mediação e Arbitragem
Projeto iniciado em outubro de 2016, a Câmara Brasileira de Mediação e 
Arbitragem Empresarial, da Associação Comercial de São Paulo, tem aju-
dado diversos empresários a resolverem conflitos empresariais, sejam de 
natureza jurídica ou contratual, sem a necessidade de iniciar um processo 
na Justiça, propriamente dita, algo que costuma consumir tempo e dinheiro. 
É uma alternativa para pequenos, médios ou grandes empreendedores, na 
solução de conflitos, inclusive em disputas trabalhistas, por meio da me-
diação, e contando agora com audiências online, chegando a resolver 92% 
dos casos em até 30 dias. Saiba mais em: (https://acsp.com.br/servicos/s/
cbmae-camara-brasileira-de-mediacao-e-arbitragem-empresarial).

D - Construção Modular
Devido a pandemia, à Expo Container City, maior evento de Cons-
trução Offsite do país, foi adiada para junho de 2021. A decisão 

para destinos nacionais quanto internacionais. A entrega das cestas, 
com 20 itens da alimentação básica, visa atender às necessidades dos 
acolhidos pelo Projeto Alimento para Todos, promovido pelo Rotary 
Club de Barueri Alphaville na Comunidade Flamenguinho, localizada 
na cidade de Osasco. Se uma família de cinco pessoas for viajar, por 
exemplo, eles terão direito a doar cinco cestas básicas. Saiba mais em: 
(www.efviagens.com.br). 

H - Capacidade de Reinvenção 
No coração do Vale do Rio do Peixe, no Meio-Oeste de Santa Catarina, 
a cidade de Pinheiro Preto é referência em produção de vinhos da 
região. Próxima de completar 90 anos, a Vinhos Duelo harmoniza 
a longevidade com uma constante capacidade de reinvenção. A 
indústria familiar, fundada em 1932, diversificou seu portfólio ao 
se especializar na fabricação de coquetéis alcoólicos, elaborados 
a partir de destilados,  fermentados, sucos e extratos naturais, fa-
zendo com que  seus produtos ganhassem espaço no estado de São 
Paulo e chegassem até o Mercosul, concentrando 80% da demanda 
e enriquecendo uma trajetória que começou em um carro de boi e 
movida por um jovem com espírito empreendedor. Saiba mais em: 
(www.vinhosduelo.com.br). 

I - Mulheres Empreendedoras 
Pesquisa Global de Empreendedorismo realizada com 9.000 mulheres 
em 15 países, incluindo 500 brasileiras, constatou que a maioria delas 
(72%) quer abrir seus próprios negócios, sendo que 50% delas ainda não 
têm negócios e 22% têm um, mas gostariam de abrir outro. A principal 
motivação apontada para iniciar um negócio foi “se tornar minha própria 
chefe” (61%), percentual que foi um pouco maior no Brasil, com 63%. 
Os resultados também mostram que, globalmente, 43% das mulheres 
entrevistadas adiaram a ideia de ter filhos porque pensaram que isso 
afetaria negativamente sua carreira. Já por aqui, este número sobe para 
51%. A pesquisa foi encomendada pela Herbalife Nutrition, conduzida 
pela OnePoll entre março e abril deste ano.  

J - Contratação a Distância 
Para ajudar as empresas de pequeno porte que não têm um departa-
mento de RH, a Wyser acaba de laçar o e-book “Guia para otimizar os 
seus processos seletivos em tempos de Covid-19”. Gratuita, a publi-
cação reúne as mais importantes práticas que devem ser adotadas na 
hora de fazer uma seleção e contratação a distância. Aborda desde o 
cálculo que envolve a contratação de um profissional até os passos para 
atrair talentos e os passos para realizar uma entrevista com candidato, 
avaliando pontos importantes como competências técnicas (formação 
acadêmica, especialização, conhecimento) e comportamentais (valores, 
hábitos e atitudes). Pode ser acessado no link: (https://br.gigroup.com/
guia-para-otimizar-processos-seletivos).  

Equilíbrio em tempos 
de incerteza

Vivemos tempos 
de disruptura... 
agora para valer. 
Várias mudanças 
que há algum tempo 
já vinham sendo 
cogitadas viraram a 
nova realidade

E pode ser que isso não 
seja ruim (ruim é o 
motivo que nos levou 

a isso). Temos agora uma 
excelente oportunidade 
para pensar e implementar, 
da maneira que for possível, 
assuntos como home office, 
semana de 4 dias, vínculos 
de trabalho, equidade de 
responsabilidade na gestão 
das atividades domésticas 
e, agora mais do que nunca, 
uma equipe diversa, ágil 
e flexível que faz toda a 
diferença.

Em tempos de incerteza, 
o modelo antigo nos reme-
tia ao básico e os projetos 
mais sofisticados perdiam 
prioridade ficando para 
tempos melhores e mais 
estáveis. A novidade talvez 
seja que provavelmente 
não voltaremos iguais dessa 
experiência. 

Ela tem potencial para ser 
realmente transformadora 
e um sinal disso será como 
as empresas irão lidar com 
essa crise: ficar com o mo-
delo antigo e conhecido ou 
aproveitar para repensar 
seus times já considerando 
que a nova realidade pede 
inovação e flexibilidade. 
O que não acontece em 
times pouco diversos e 
mergulhados nos mesmos 
vieses inconscientes que 
nos trouxeram até aqui. 

Vamos ter que continu-
ar avançando em temas 
como o teto de vidro, o 
degrau quebrado, a busca 
de equidade de gênero 
na liderança, em nossos 
próprios comportamentos 
autosabotadores e agora, 
mais do que nunca, ad-
ministrando nossa saúde 
física e mental para dar 
conta de tudo isso. Não 
sabemos quanto tempo 
estaremos nessa realidade. 

Logo, cuidarmos de nós 
mesmas é fundamental 

para podermos, como líde-
res, também cuidarmos de 
nossos times, estarmos co-
nectadas com nossos pares 
e influenciar a organização 
na tomada de decisões 
nesse momento que requer 
razão e sensibilidade (di-
ferenciais femininos) em 
total sintonia. 

Em tempos de home of-
fice “obrigatório”, com os 
negócios mudando rapida-
mente devido à pandemia 
da Covid-19, o desafio agora 
é como acolher nosso time, 
apoiá-los com recursos 
tecnológicos e preparação 
em temas, como planeja-
mento, gerenciamento do 
tempo e delegação, além 
de desenvolver a distância 
as habilidades para o tele-
trabalho. 

Autoconfiança, foco, pla-
nejamento e uma boa dose 
de execução são compe-
tências que nos ajudarão 
em nossa atuação como 
líderes, mães, filhas de ido-
sos, companheiras, amigas 
etc. Nesse momento, nossa 
rede está bastante reduzi-
da o que é uma excelente 
oportunidade de nos livrar-
mos do perfeccionismo, um 
comportamento autosabo-
tador que desafia muitas de 
nós há algum tempo.

A medida em que a cul-
tura de trabalho se mistura 
com a vida pessoal, enquan-
to líderes aprendemos a 
olhar o outro por completo, 
entendendo suas angús-
tias, dificuldades e habili-
dades. O momento pede 
muita empatia. Percebem 
que pode abrir uma janela 
para tornar a liderança mais 
inclusiva?

A emergência do mo-
mento pode fazer um ca-
minho longo em busca de 
mudança de mindset, se 
tornar bem mais curto. A 
boa notícia é que algumas 
empresas já começam a dar 
os primeiros passos nesses 
tempos de incerteza e arris-
co dizer que terão sucesso 
num futuro próximo. 

Afinal, tudo é uma ques-
tão de timing e equilíbrio.

 
(*) - É Gerente de Desenvolvimento 

de Talentos e Diversidade da 
Consultoria LHH.

Mara Turolla (*)

O Indicador Movimento 
do Comércio, que acom-
panha o desempenho 

das vendas no varejo em todo 
o Brasil, avançou 12,6% em 
junho na comparação mensal 
dessazonalizada, de acordo com 
dados apurados pela Boa Vista. 
Na avaliação acumulada em 12 
meses, o indicador apresenta 
retração de 3,3%. No acumu-
lado do ano houve queda de 
8,5% contra o mesmo período 
do ano passado. Já em relação 
ao mesmo mês de 2019, o varejo 
recuou 5,5%.

Após o indicador registrar 
queda acentuada em abril, os 
resultados de maio e junho 
recuperam parte dessa perda 
e somam dois avanços mensais 
consecutivos, refletindo leve re-
ação do varejo com as medidas 
de estímulo aos empresários e 
consumidores no combate à 
crise provocada pela pandemia 
do novo Coronavírus. Ademais, 

Após o indicador registrar queda acentuada em abril, os 
resultados de maio e junho recuperam parte dessa perda.
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A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), medida 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), acumu-
lou a quarta retração mensal 
consecutiva em julho (-4%), 
atingindo o menor nível 
desde o início da realização 
da pesquisa, em janeiro de 
2010 (66,1 pontos). No com-
parativo anual, o indicador 
também registrou o quarto 
recuo seguido (-26,4%). O 
índice está abaixo do nível 
de satisfação (100 pontos) 
desde abril de 2015.

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
“em um momento de con-
tenção da renda, aumenta-
se o risco de inadimplência 
das famílias”. “Esse efeito 
restringiu o mercado fi-
nanceiro”, chamando a 
atenção para a necessidade 
de medidas mais efetivas 
que deem fôlego tanto para 
as empresas como para os 
consumidores. Os dados 
relativos ao acesso ao crédi-
to corroboram sua análise. 
Além de mais uma queda 
mensal (-5,2%) – a terceira 
consecutiva –, o indicador 
apresentou recuo na base 
comparativa anual (-2,5%), 
o que não acontecia desde 
abril de 2017. O item fechou 
julho com 82,7 pontos, o me-

O consumo das famílias é 
precavido devido às incertezas 

econômicas e seus efeitos no 
longo prazo.
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Sancionada lei que 
permite retorno de 
sorteios na TV

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, com vetos, a lei que 
permite a recriação de sorteio 
de prêmios ao público em emis-
soras de televisão no país, que 
estavam proibidos desde o final 
dos anos 90. O texto  estabelece 
regras acerca da distribuição 
gratuita de prêmios mediante 
sorteio, vale-brinde, concurso 
ou operação assemelhada, 
realizada por concessionárias. 
Também autoriza a distribui-
ção de brindes por meio de 
concurso por organizações 
da sociedade civil da área de 
educação, saúde, cultura, as-
sistência social, entre outros.

Pela nova legislação, a dis-
tribuição de prêmios poderá 
ocorrer não só via telefone, mas 
por outros meios eletrônicos, 
como sites e aplicativos. Os 
sorteios não poderão ser feitos 
por bingos ou por operações 
de jogos de azar. Também fi-
caram proibidas a distribuição 
ou conversão dos prêmios em 
dinheiro. Os prêmios também 
não poderão ser distribuídos 
por organizações com inte-
resse político-partidário ou 
eleitorais.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, neste período de crise 
econômica, a lei representa 
uma alternativa importante 
para as emissoras de televisão 
aberta, uma vez que torna o 
mercado mais competitivo 
com impactos para a economia 
e geração de emprego (ABr).

Movimento do Comércio subiu 
12,6% em junho, diz Boa Vista

Dadas as adversidades provocadas pela chegada do novo vírus, espera-se que o movimento do 
comércio siga bastante fragilizado ao longo de 2020

alta de 39,7% em junho após 
já ter registrado alta de 34,9% 
no mês anterior, descontados 
os efeitos sazonais. Já nos 
dados sem ajuste sazonal, o 
segmento se aprofundou ain-
da mais no campo negativo e 
recuou 14,2% no acumulado 
12 meses.

A atividade de “Supermer-
cados, Alimentos e Bebidas” 
registrou variação de -1,1% no 
mês na série dessazonalizada. 
Na série sem ajuste, a variação 
acumulada em 12 meses foi de 
2,1% em relação ao ano ante-
rior. Já a categoria de “Tecidos, 
Vestuários e Calçados” cresceu 
2,4% no mês, expurgados os 
efeitos sazonais. Nos dados acu-
mulados dos últimos 12 meses 
houve alta de 5,8%. Por fim, o 
segmento de “Combustíveis e 
Lubrificantes” apresentou re-
tração de 1,5% em junho.  

Fonte: (AI/boavistascpc.
com).

dadas as adversidades provoca-
das pela chegada do novo vírus, 
espera-se que o movimento do 
comércio siga bastante fragili-
zado ao longo de 2020. 

Portanto, apesar do aumen-
to na base mensal, melhores 

resultados ainda dependerão 
da flexibilização das medidas 
de isolamento e do desempe-
nho dos principais setores da 
atividade. Na análise mensal, 
o segmento de “Móveis e Ele-
trodomésticos” apresentou 

Intenção de consumo das famílias 
atinge o menor nível da história

no longo prazo”, destaca a 
economista da CNC respon-
sável pelo estudo, Catarina 
Carneiro da Silva.

Os indicadores referentes 
ao mercado de trabalho se-
guem mostrando um cenário 
desfavorável. A parcela de 
brasileiros que se sentem 
menos seguros com o seu 
emprego renovou o recorde 
do mês passado (32,6%) e 
atingiu, em julho, o nível mais 
elevado da série (33,7%). O 
subíndice Emprego Atual 
registrou seu quarto resul-
tado negativo seguido no 
comparativo mensal (-3,6%) 
e a maior retração da série 
na base comparativa anual 
(-26,2%), caindo, ainda, ao 
menor nível histórico (85,1 
pontos).

De acordo com Catarina 
Carneiro da Silva, os dados 
de julho da ICF reforçam que 
o mercado de trabalho foi 
significativamente afetado 
pela crise provocada pelo 
surto da Covid-19, refletindo 
um aumento dos níveis de 
desemprego no País. “Essa 
insatisfação com emprego 
e renda já está impactando 
as perspectivas em relação 
ao futuro profissional para 
os próximos seis meses”, 
afirma a economista da CNC 
(Gecom/CNC).

nor patamar desde novembro 
de 2018.

Com relação aos níveis de 
consumo, 62,6% das famílias 
consideraram que consumi-
ram menos em julho de 2020 
do que em igual período do 
ano passado – o maior per-
centual desde novembro de 
2016. O indicador foi o que 
apresentou a maior queda 
mensal (-6,8%), atingindo 
49,4 pontos – pior resultado 
também desde novembro de 
2016. Na comparação com 
julho de 2019, a variação foi 
de -30,2%. “Este resultado, 
o quinto negativo seguido, 
está ancorado em um com-
portamento de consumo 
mais precavido das famílias, 
em função das incertezas 
econômicas e seus efeitos 


