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D - Turismo e Eventos
Acaba de ser lançada a plataforma Bureau Mundo voltada para ações e 
eventos digitais de turismo e outros segmentos. Com o apoio da revista 
Viajar Pelo Mundo e do portal Lugares Pelo Mundo, ela nasce como um 
espaço virtual, que pode ser aproveitado por consumidores, profissio-
nais de turismo e empresários. Ao conectar pessoas com propósitos, 
cria sinergia e cooperação entre empresas, associações e destinos com 
seus diferentes públicos, incentivando o networking. É uma vitrine para 
que as organizações possam comunicar suas campanhas, lançar cursos 
sobre seus produtos e serviços, produzir canais personalizados e outros 
materiais institucionais, além de organizar eventos totalmente digitais. 
Saiba mais em (www.bureaumundo.com). 

E - Retomada dos Negócios
A Sky.One anuncia nova websérie para ajudar as empresas no processo 
de retomada dos negócios. Intitulada “2ª Temporada 2020”, a iniciativa 
discute temas importantes adaptados ao contexto de cada segmento de 
mercado, como Financeiro, Educação, Saúde, Logística, entre outros. 
A ideia é apresentar ferramentas, técnicas, conteúdos e recursos para 
contribuir com o processo de adaptação das empresas ao chamado novo 
normal. Os primeiros seis episódios serão divulgados nas redes sociais 
da Sky.One, sendo que a inscrição é gratuita em (https://skyone.elore.
com.br).

F - Enfermagem Pediátrica 
A UFSCar prorrogou o prazo para inscrições no I Curso de Especialização 
em Enfermagem Pediátrica. A oportunidade é voltada para enfermeiros 
que atuam ou pretendem atuar na área. A turma terá início no dia 1º 
agosto, em aula online. As primeiras disciplinas serão realizadas a dis-
tância e as atividades presenciais começarão em 2021. Com abordagem 
inovadora e humanística, o curso visa o aprofundamento de conheci-
mentos teórico-práticos em Enfermagem Pediátrica, seja na atenção 
primária, ambulatorial ou hospitalar, e abordará temas emergentes na 
saúde da criança, como adoecimento mental e cuidados paliativos. Mais 
informações (https://bit.ly/3eyYfUG).

A - Prevenção e Convivência
O Centro Universitário Internacional Uninter e a biomédica Aline 
Ruiz, em parceria com o Instituto Wilson Picler, lançaram o curso 
gratuito ‘‘Boas práticas em domicílio – Prevenção e convivência com 
a Covid-19’’. O intuito é orientar a sociedade para que o combate ao 
vírus seja ainda maior e mais eficaz. O curso mostra como devemos 
agir neste período e, o mais importante, como lidar com pessoas que 
estão infectadas dentro de casa. Mostra também, como proteger os 
indivíduos do grupo de risco, garantindo que mesmo que um dos 
moradores tenha que sair, que exista um cuidado especial para não 
contaminar os demais. Para saber mais basta acessar o link (https://
www.uninter.com/extensao/gratuitos/). 

B - Retorno ao Trabalho
A Associação Brasileira de Recursos Humanos desenvolveu o e-book 
“Boas Práticas para Retorno ao Trabalho”. O material visa ser uma fon-
te de referência e apoio para as empresas que buscam soluções para 
adaptação ao cenário pós-pandemia, desde iniciativas relacionadas ao 
protocolo de segurança até estratégias de engajamento de pessoas. 
Nesse novo cenário, profissionais de RH devem se preparar para lidar 
com situações previsíveis ou não, e contar com estratégias para engajar 
colaboradores independentemente do meio. Disponível para download 
no site (https://www.abrhbrasil.org.br/cms/formulario-e-book/).

C - Networking e Negócios
Estão abertas as inscrições para o Empretec Summit Brasil 2020, 
evento do Sebrae que vai reunir especialistas renomados do mercado 
para abordar temas como inovação, liderança, empreendedorismo, 
comunicação, produtividade no trabalho, desafios e oportunidades no 
novo cenário trazido pela pandemia. Alguns nomes já confirmados são:-
Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, Gustavo Ziller, co-fundador da 
Kili Ventures e Jaqueline Weigel, futurista e humanista; Erika Linhares, 
líder do movimento #nomimimi, entre outros. A expectativa é reunir 
6 mil participantes no evento que é 100% online e interativo e será 
realizado entre os dias 18 e 20 de agosto. Informações e inscrição pelo 
site: (http://oferta.sebraemg.com.br/empretec-summit).

G - Setor de Festas 
A pandemia fez o mercado de festas sociais e eventos parar. Um primei-
ro semestre com centenas de eventos adiados e cancelados. Com isso, 
milhares de profissionais autônomos, freelancers que dependiam desses 
eventos, ficaram, desde março, sem renda alguma e sem perspectivas 
para o segundo semestre. Assim nasceu o projeto ‘ComerAmorAção’, que 
visa arrecadar fundos para garantir que todos os cadastrados recebam, 
mensalmente, cesta básica e produtos essenciais de higiene. Na lista 
estão garçons, copeiras, floristas, profissionais de limpeza, técnicos de 
som, luz, assistentes de montagem, carregadores, produtores, bartenders, 
seguranças, manobristas e tantos outros que diariamente trabalham para 
realizar eventos. Saiba mais e colabore em: (www.comeramoracao.com.br).

H - Liberdade e Democracia 
Jorge Paulo Lemann, Yvonne Cagle, Jefferey Tucker, Hernan Kazah... O 
que esses nomes têm em comum? Além de serem referências em suas 
respectivas áreas de atuação, todos são presenças confirmadas no 7º 
Fórum de Liberdade e Democracia, evento promovido pelo Instituto de 
Formação de Líderes de São Paulo que acontece nos próximos dias 1º, 
2 e 3 de setembro. Pela primeira vez, o evento será realizado de forma 
totalmente virtual, ao custo simbólico de R$ 17,76 —referência ao ano 
de independência dos Estados Unidos. Para adquirir o ingresso e para 
mais informações, acesse: (https://www.forumsp.org/).

I - Polo Moveleiro
Industriais, fornecedores, lojistas, representantes comerciais e entidades 
de classe do setor moveleiro receberam um comunicado sobre a estrutura 
que está sendo planejada para a Movelpar 2021 – Feira de Móveis, Ele-
tro e Decoração, em Arapongas/PR, polo moveleiro nacional. O evento, 
de 25 a 28 de janeiro, vai marcar o reinício das feiras do setor depois 
de um ano de eventos adiados ou cancelados. Os modelos de estandes 
serão abertos e arejados, baseados em orientações e regras estipuladas 
pela saúde pública. A ordem é reinventar o mercado e adicionar novas 
possibilidades. Saiba mais: (http://movelpar.com.br).

J - Programa de Estágio 
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens 
do Brasil, acaba de abrir inscrições para o seu Programa de Estágio.  As 
inscrições e todo o processo devem ser realizados através da plataforma 
(eureca.me), em “Oportunidades Abertas”, “Estágio Klabin 2020 - 2a 
edição, ou pelo link: (https://oportunidades.eureca.me/#!/op/estagio-kla-
bin-2020-2). Podem se inscrever estudantes universitários de diversas áreas 
(Engenharia, Psicologia, RH, Pedagogia, Comunicação, Dados, Estatística, 
Matemática, Computação, TI, Administração e outras), com formação 
entre agosto/2021 a agosto/2022, cursando a partir do penúltimo ano.

5G: uma revolução na vida urbana 
e nos novos modelos de negócios 

Antes da pandemia da 
Covid-19, o mundo já 
estava orientado a uma 
ótica voltada à adoção da 
Transformação Digital, 
mas com uma velocidade 
menor.

É fato que a crise de 
saúde pública mundial 
acelerou o processo de 

digitalização. Mas, o potencial 
de novos negócios gerados em 
decorrência do Coronavírus só 
vai ganhar força com um novo 
padrão de internet: o 5G. Po-
demos dizer que a tecnologia 
de quinta geração suportará, 
com velocidade, as inovações 
e novidades trazidas, mudan-
do, definitivamente, o nosso 
modo de pensar em novas 
tecnologias. 

O 5G como padrão para 
internet móvel irá mudar com-
pletamente o que vivemos nas 
etapas anteriores. No passado, 
o 2G permitiu o envio de SMS 
e e-mails sem a necessidade de 
um computador. Já o 3G ende-
reçou o compartilhamento de 
fotos e vídeos. E, em seguida, 
o 4G - geração que vivemos até 
hoje - possibilitou um ganho 
de velocidade sem preceden-
tes, permitindo a realização 
de atividades on-line e, ou, 
o download de arquivos com 
agilidade. 

Já a tecnologia de quinta 
geração (5G), que possui uma 
velocidade considerada 20 ve-
zes maior que o 4G, permitirá 
uma sociedade ultra conectada, 
fomentando diretamente novos 
modelos de negócios e permitin-
do estabelecer uma nova relação 
entre a tecnologia e as pessoas. 

Graças à sua característica 
técnica, que vai além das fun-
ções tradicionais de telefonia e 
conexão móvel, a principal van-
tagem do 5G será sustentar o 
uso exponencial de tecnologias 
como IoT (do inglês, Internet 
das Coisas), Realidade Virtual 
e Inteligência Artificial e, com 
isso, possibilitar o desenvol-
vimento das Smart Cities e 
da oferta de serviços com um 
milhão de equipamentos co-
nectados por metro quadrados, 
menos de 10 milissegundos 
de latência, entre outras no-
vidades. 

Com a sociedade mais conec-
tada, o 5G fomentará, sobretu-
do, a melhoria da qualidade de 
vida urbana com casas conecta-
das, carros autônomos, drones 
para serviços de entregas, de-
livery automatizado enquanto 
acelerador de atividades que 
podem ser desenvolvidas em 
casa, melhor qualidade de 
vídeo para serviços de aten-
dimento a partir de qualquer 

localidade, gerenciamento de 
tráfego e segurança em tempo 
real e uso massivo de inteli-
gência artificial para acelerar 
análises dos dados e traçar 
decisões e ou, tendências de 
comportamento, entre outros. 

O 5G é a premissa para que, 
de fato, as Smart Cities saiam 
do papel. Como podemos ima-
ginar, por exemplo, eliminar o 
congestionamento de tráfego, 
se a troca de dados entre os 
agentes móveis é congestiona-
da? Como os carros autodirigi-
dos, outra inovação esperada 
para o futuro, podem trocar 
informações em tempo real 
entre si ou entre dispositivos 
móveis de pedestres, evitando 
possíveis colisões? 

Enquanto em alguns países 
da Ásia, Europa e cidades dos 
Estados Unidos a internet 5G já 
está sendo implantada, no Bra-
sil o tema segue em discussão. 
A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) prevê o 
leilão das redes 5G para o final 
de 2020, prazo que tem gerado 
expectativas e confiança de que 
a tecnologia não vai demorar 
a se estabelecer no Brasil. Em 
contrapartida, o Annual Inter-
net Report de 2020, publicado 
pela Cisco, projeta que o Brasil 
deve chegar a 2023 com apenas 
6% das conexões com 5G. 

Mesmo com a prevalência 
do 4G, o primeiro passo já foi 
dado - a proposta para o edital 
de leilão da nova frequência. 
Somado a isso, a partir de 
agora, as prestadoras de tele-
fonia poderão implantar redes 
com a tecnologia 5G utilizando 
equipamentos que operam nas 
faixas que elas já utilizam (4G, 
3G, 2G e TDMS) desde que os 
produtos atendam aos requi-
sitos publicados pela Anatel. 

A propósito, todas as grandes 
operadoras de telecomunica-
ções do Brasil já têm cidades 
de teste com cobertura 5G e os 
relatórios dos resultados alcan-
çados até agora são realmente 
contundentes. 

A consciência de que esta 
nova geração irá possibilitar, 
definitivamente, a melhoria da 
relação entre as cidades e as 
pessoas, além da aceleração da 
adoção de soluções inovadoras 
e disruptivas, servindo como 
uma fonte de inspiração para 
novos e inimagináveis modelos 
de negócio, representa uma 
alternativa muito importante, 
se não a mais esperada, para su-
portar os avanços tecnológicos 
obtidos com a Transformação 
Digital. Uma nova revolução 
tecnológica está começando! 

(*) - É sales director da Engineering, 
companhia global de Tecnologia 

da Informação e consultoria 
especializada em Transformação 

Digital (www.engdb.com.br).

Michele Liguoro (*)

O trabalho em casa foi 
estratégia adotada por 46% 
das empresas durante a 
pandemia, segundo a Pes-
quisa Gestão de Pessoas na 
Crise da Covid-19. O estudo 
elaborado pela Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA) coletou dados de 139 
pequenas, médias e grandes 
empresas que atuam em 
todo o Brasil. O percentual 
foi maior no ramo de ser-
viços hospitalares (53%) e 
na indústria (47%). Entre 
as grandes empresas, o ín-
dice das que colocaram os 
funcionários em regime de 
home office ficou em 55% e 
em 31%, entre as pequenas. 

Cerca de (33%) adotou um 
sistema parcial de trabalho 
em casa, valendo apenas 
em alguns dias da semana 
e, 41% dos funcionários das 
empresas foram colocados 
em regime de home office, 
quase todos os que teriam 
a possibilidade de trabalhar 
a distância, que somavam 
46% do total dos quadros. 
No setor de comércio e ser-
viços, 57,5% dos empregados 
passaram para o teletrabalho, 
nas pequenas empresas o 
percentual ficou em 52%.

Outra estratégia que teve 
destaque entre as empresas 
foi a antecipação de férias, 
adotada por 46% das compa-

Segundo pesquisa, 67% tiveram 
dificuldades no início do teletrabalho.
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Após quatro meses em 
queda, o índice volta 
a apresentar cresci-

mento em médias móveis 
trimestrais, de 65,7 pontos 
para 76,3 pontos. “A con-
fiança da indústria de trans-
formação segue avançando 
impulsionada pela diminui-
ção do pessimismo para os 
próximos três meses. Porém, 
o grau de insatisfação com o 
momento presente perma-
nece elevado. 

Nesse mês, chama a aten-
ção a recuperação dos indi-
cadores de produção pre-
vista e emprego previsto 
sugerindo novamente que, 
na opinião dos empresários, 
o terceiro trimestre tende a 
ser melhor do que o anterior. 
Contudo, o baixo patamar 
do indicador de tendência 
dos negócios reflete cautela 
em relação à velocidade e 

Na opinião dos empresários, o terceiro trimestre tende a ser 
melhor do que o anterior.
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Fifa 
disponibiliza 
US$ 1,5 bi 
para ajudar 
futebol

A Fifa anunciou ontem 
(29) que disponibilizou US$ 
1,5 bilhão para ajudar as 
federações e confederações 
membros com os prejuízos 
causados pela pandemia. 
Segundo a entidade, a quan-
tia será repassada por meio 
de um sistema de doações 
e empréstimos combinados. 
Eles acontecerão sob rígidos 
requisitos de conformidade.

Cada federação membro 
da Fifa se beneficiará de 
uma doação de US$ 1 milhão 
para incentivar a retomada 
das atividades e outros US$ 
500 mil que serão destinados 
para o futebol feminino. 
Além disso, a Fifa realizará 
empréstimos sem juros de 
até US$ 5 milhões para as 
suas 211 associações e seis 
confederações membros 
para aliviar o impacto cau-
sado pela Covid-19.

O plano de ajuda foi apro-
vado em junho pelo Conselho 
Executivo da Fifa.

O presidente da Fifa, Gian-
ni Infantino, afirmou que 
“este plano é um exemplo 
de solidariedade e compro-
misso do futebol em tempos 
sem precedentes” (ANSA).

Projeção de recuperação de produção 
aumenta confiança da indústria

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV cresceu 12,2 pontos em julho, alcançado 89,8 pontos, a 
segunda maior variação positiva da série histórica

9,9 pontos, para 89,1 pontos, 
ambos ainda se mantêm em 
nível abaixo de março. Nos 
últimos três meses, o IE re-
cuperou aproximadamente 
78% das perdas observadas 
em março e abril, enquanto 
o ISA apenas 65%. 

Entre os indicadores que 
compõem o IE, produção 
prevista e emprego previsto 
variaram 16,1 pontos e 16,5 
pontos respectivamente, 
para 99,0 pontos e 93,0 
pontos, recuperando grande 
parte da perda observada em 
março e abril (99% e 81%). 
Em compensação, o indica-
dor que mede o otimismo dos 
empresários com a evolução 
do ambiente de negócios nos 
seis meses seguintes avan-
çou 9,6 pontos, para 80,1 
pontos, e recuperou apenas 
46% das perdas no mesmo 
período (AI/FGV).

consistência da recuperação 
dada incerteza ainda muito 
elevada”, comenta Renata de 
Mello Franco, economista do 
FGV IBRE. 

Em julho, 18 dos 19 seg-
mentos industriais pesquisa-
dos tiveram aumento da con-
fiança. O resultado decorre 

de melhor avaliação dos 
empresários em relação ao 
momento e, principalmente, 
a diminuição do pessimismo 
para os próximos três e seis 
meses. O Índice de Expecta-
tivas subiu 14,3 pontos, para 
90,5 pontos enquanto o Índi-
ce de Situação Atual cresceu 

Home office foi adotado por 
46% das empresas na pandemia

nhias, com maior adesão das 
grandes (51%) e do setor de 
serviços hospitalares (80%). A 
redução da carga de trabalho 
com redução de salário foi 
usada por 23% das empresas e 
12% disseram que tiveram que 
demitir durante a pandemia.

O estudo aponta que 67% 
das companhias relataram 
dificuldades em implantar o 
sistema de home office.

A familiaridade com as 
ferramentas de comunicação 
foi apontada como obstáculo 
por 34% das empresas, assim 
como o comportamento dos 
funcionários ao acessarem os 
ambientes virtuais (34%). A 
atuação das áreas de tecnolo-
gia da informação foi um ponto 
levantado como dificuldade 
por 28% das empresas. Poucas 
empresas ofereceram suporte 

material aos funcionários 
para implantação do tele-
trabalho: 9% ajudaram nos 
custos de internet e 7%, nos 
custos com telefone.

Apesar das dificuldades, 
50% das empresas disseram 
que a experiência com o 
teletrabalho superou as ex-
pectativas e 44% afirmam que 
o resultado ficou dentro do 
esperado. No entanto, pouco 
mais de um terço (36%) disse 
que não pretende manter o 
trabalho a distância após o 
fim da pandemia. Um per-
centual semelhante (34%) 
tem a intenção de continuar 
com o teletrabalho para até 
25% do quadro. O restante 
(29%) quer manter o home 
office para pelo menos 50% 
do quadro ou até todos os 
funcionários (ABr).


