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D - Intercâmbio Internacional
Realizar um intercâmbio internacional em tempos de pandemia parece não 
ser uma boa ideia. Mas e se o intercâmbio for 100% online?E melhor ainda, 
sem nenhum custo para os participantes? Esse é o novo desafio da Missão 
Digital na Estônia, que conta com o apoio do Serpro, que selecionará 50 
startups brasileiras para, durante cinco dias, participarem de encontros 
online e ao vivo para descobrir como abrir e gerir uma empresa na Europa 
com “imposto zero”, como expandir uma startup até a União Européia, 
saber como a Estônia se tornou o país mais digital do mundo. A Missão 
acontece entre os próximos dias 21 e 25, mas as inscrições terminam nesta 
sexta-feira (4). O formulário de inscrição deverá ser preenchido por meio 
do site (http://estoniahub.com.br/missao-digital-pdi/).

E - Melhores Softwares
A empresa de tecnologia vhsys ganhou o Prêmio Kmaleon 2020 como o melhor 
software de gestão (ERP) para micro e pequenas empresas. O resultado é 
baseado exclusivamente nas opiniões dos clientes. A nota da vhsys ficou em 
92.0. Essa é a primeira edição do prêmio idealizado pela empresa Kmaleon, 
uma plataforma de reputação de softwares que capta reviews dos usuários 
e as transforma em uma nota. O Score Kmaleon é o primeiro do mercado 
brasileiro a considerar como critério de decisão apenas as avaliações dos 
clientes das ferramentas. A vhsys é uma empresa paranaense de tecnologia 
que desenvolve sistema de gestão empresarial descomplicado para micro e 
pequenas empresas de todo o Brasil. Mais informações: (https://vhsys.com.br).

F - Profissão Online
O Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América 
Latina, lança dez cursos de profissão online. O objetivo é atender aos 
alunos durante o período de isolamento social e oferecer a oportunidade 
de uma “guinada profissional” para alunos de outros estados e até mesmo 
de outros países. A modalidade traz flexibilidade ao aprendizado. O aluno 
pode acessar o curso de qualquer lugar e tem uma grande vantagem 
das aulas serem ao vivo, sendo possível a interação com os professores 
e colegas. Entre os cursos, estão profissões em expansão durante a 
pandemia, como Design de interiores e Decoração de Ambientes. Para 
saber mais sobre os cursos, acesse: (centroeuropeu.com.br/portal/). 

G - Desafio Universitário
A Stone, empresa de tecnologia de pagamentos financeiros e de soluções 
para PMEs, lança a Stone Investment Competition, uma competição para 

A - As Mais Admiradas
No próximo dia 22, às 20h,acontece a 11ª edição do evento de premia-
ção do Ranking IBEVAR-FIA, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, em parceria com a FIA. 
Pela primeira, a cerimônia será online. O Ranking elege as empresas 
mais representativas do varejo nacional em três dimensões diferentes: 
Faturamento (mede a presença no mercado de consumo); Eficiência 
(considera as mais produtivas em cada segmento, a partir da combinação 
do número de lojas e do pessoal empregado na geração de vendas); e 
Imagem (que revela as empresas mais admiradas pelos consumidores, 
apontadas a partir de um amplo levantamento nas redes sociais). Os 
dados coletados são examinados com recursos avançados de análise 
estatística e semântica. Inscrições grauitas no site: : (http://www.ibevar.
org.br/ranking-2020/).

B - Indústria Agroalimentar
Entre os próximos dias 8 e 9, acontece a “The foodEshow”, a primeira 
feira boutique internacional de alimentação em formato virtual, que ob-
jetiva promover oportunidades de conexão de empresários da indústria 
agroalimentar de mais de 60 países. São esperados 200 expositores e 
3.000 participantes, entre compradores, importadores, prestadores de 
serviços, agências governamentais, organizações que promovem e apóiam 
inovações e profissionais de marketing do setor. Reuniões virtuais com 
compradores importantes, seminários online e sessões ao vivo sobre 
novas tendências da indústria agroalimentar, exposições virtuais e um 
blog profissional que apresenta as últimas notícias do setor. Informações 
e inscrições: (www.thefoodeshow.com).

C - Tema do Desenvolvimento
As inscrições para o Prêmio ‘ABDE-BID de Artigos 2020’ foram pror-
rogadas até o próximo dia 13. O concurso vai reconhecer os melhores 
trabalhos ligados ao tema dos desafios para o desenvolvimento nacional, 
além de iniciativas voltadas à Covid-19. Os vencedores poderão receber 
prêmios entre R$ 4 mil e R$ 8 mil ou um curso, de acordo com a cate-
goria da premiação. O concurso incentiva a produção e a divulgação de 
trabalhos relevantes voltados ao tema do desenvolvimento, estimulando 
a aproximação entre academia, órgãos públicos, privados e instituições 
do Sistema Nacional de Fomento. Mais informações e inscrições no site 
(http://abde.org.br/). A divulgação dos vencedores será realizada em 5 
de outubro e a entrega do prêmio no dia 9 de novembro. 

universitários interessados em finanças e investimentos com prêmio de 
até R$30 mil em educação. No desafio, os times de estudantes represen-
tam investidores, com objetivo de avaliar e escolher uma startup real, 
pré-selecionada pela Stone, em uma experiência completa e interativa 
de um Venture Capital. Interessados devem se reunir em times de 3 a 
5 estudantes para realizarem a inscrição e a primeira etapa do desafio 
até o próximo dia 11,  pelo link (http://www2.stone.com.br/stone-in-
vestment-competition/). 

H - Transferências Instantâneas
Já imaginou fazer uma transferência em poucos minutos para pessoas que 
tenham conta em um banco diferente do seu, a qualquer hora do dia e 
em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados? 
E poder fazer isso utilizando as contas que você já tem em diferentes 
bancos? É o que possibilita a nova solução do aplicativo Guiabolso. A 
nova funcionalidade de transferência é a primeira do mercado a permitir 
transferências entre pessoas físicas de bancos diferentes de maneira 
instantânea, gratuita: as transferências podem ser realizadas 24 horas por 
dia e 7 dias por semana. Para isso, o usuário irá usar suas atuais contas 
bancárias para transferir pelo app do Guiabolso, de forma simples e rápida 
para qualquer pessoa. Saiba mais em: (https://www.guiabolso.com.br/).

I - Mercado da Música
Desde o ano passado, a Associação Brasileira da Música Independente 
(ABMI) promove o GiRo Digital. O evento, que em 2019 percorreu algumas 
cidades do país, objetiva  oferecer oficinas de capacitação para plataformas 
digitais voltadas para profissionais da música. Neste ano, em função da 
pandemia da COVID-19, o GiRo Digital ABMI 2020 será online e contará 
com palestrantes e parceiros institucionais das quatro cidade-sede virtuais: 
São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Rio. A primeira etapa acontece em 
15 de setembro e está aberta a participantes de todo o país. “O mercado 
da música segue se renovando, e acompanhar essas mudanças pode ser 
bastante desafiador para músicos e profissionais independentes”, comenta 
Marcelo Cabanas, Diretor Executivo da ABMI. Para mais informações: 
(https://www.sympla.com.br/giro-digital-abmi--sao-paulo__939313). 

J - Mulheres do Brasil 
Uma parceria entre o Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo e 
o Grupo Mulheres do Brasil apresenta o evento “Empoderamento Empre-
sarial Feminino”, uma franquia brasileira da iniciativa Power - Providing 
Opportunities for Women’s Economic Rise, que possibilita às mulheres 
identificar oportunidades e desenvolver estratégias competitivas em 
setores emergentes, tradicionalmente ocupados por homens tanto nos 
EUA, como no exterior. Entre os próximos dias 8 e 11,  palestrantes e 
empresárias de sucesso reúnem-se em um webinário para transmitir suas 
experiências que irão inspirar e impulsionar os negócios de empreende-
doras brasileiras. O tema central será:  “Empreendedorismo Feminino”, 
com enfoque em Finanças, Vendas, Marketing Digital e Comunicação. 
Inscrições: (https://empoderamentofeminino.org.br/).

Pandemia e crise: o que 
acontece com a moda?

A moda é considerada 
um dispositivo social e 
uma forma específica 
de mudança 

O modo como coorde-
namos e usamos as 
roupas e acessórios 

permite uma comunicação 
pessoal, uma demonstração 
da nossa própria identidade. 
A autoimagem é considerada 
como um valor pessoal im-
portante nessa construção, 
escolhemos nossos produtos 
para refletir quem realmente 
somos. 

Além disso, usamos nossas 
roupas e acessórios para per-
tencer a certos grupos sociais 
ou nos distinguir dos outros 
no local em que estamos. En-
tão, pode-se dizer que a moda 
é responsável por transmitir 
significados, relacionados 
com os sistemas de valores de 
dimensão social. É por meio 
dela que nos expressamos 
em busca de individualização, 
singularidade e diferenciação 
no decorrer do consumo de 
um produto novo, um objeto 
que é fundamental para a 
dinâmica da moda. 

Dito isso, estamos passan-
do pela pandemia que alas-
trou-se em diversos países 
e fez com que a dinâmica 
da economia, da moda e do 
mundo se modificasse. O 
comportamento humano mu-
dou. As reuniões de trabalho, 
as compras, as aulas etc. Os 
ambientes em que agora es-
tamos são todos online. Uma 
revolução digital rápida. 

Logo nos vêm diversas 
perguntas em mente: Como 
fica a construção da imagem 
pessoal por meio da moda e 
que tanto mostra da identida-
de do indivíduo? E distinção 
social por meio da compra e 
uso de objetos novos que são 
fundamentais para a moda? 
E o que nós vamos querer 
comprar? E a produção de 
novos produtos? Como fica 
essa cadeia da moda? Será 
que a dinâmica da moda vai 
ter que mudar? 

Diversos questionamentos 
ainda sem resposta, que nos 
deixam inquietos. 

A revolução digital veio 
para ficar. É por meio das 
redes sociais que podemos 
mostrar para os outros quem 
somos e até mesmo quem 
desejamos ser. E o consumo 

nos posiciona diante dessa 
sociedade, agora ainda mais 
digital. 

A indústria da moda terá 
que rever os seus processos 
da produção até a venda para 
o consumidor final. Mas e o 
porquê de tudo isso? 

Nos anos 2000, a China e 
a Índia, entre outros países, 
invadiram e dominaram nos-
sos processos de produção, 
tanto de tecido quanto de 
roupas e acessórios. Logo, 
fábricas de tecidos e confec-
ções fecharam suas portas 
no Brasil. Então, chega 2020 
e tudo muda outra vez. Não 
podemos mais importar. 

Como vamos ter produtos 
novos para vender se as fá-
bricas brasileiras que sobre-
viveram não suportam tanta 
demanda? Será que surgirão 
novas? Será que acontecerá 
uma valorização da mão de 
obra brasileira? Será que 
vai chegar o momento em 
que vamos valorizar o que é 
nacional, sustentável e feito 
pelo pequeno produtor? 

Pensando no problema 
de saúde, será que vamos 
nos sentir seguros ao provar 
uma roupa ou um acessório 
que recebemos em casa ou 
até mesmo na loja? Como 
lidar com tudo isso em meio 
a algo que não podemos 
controlar? Já existem teci-
dos desenvolvidos por nós, 
brasileiros, que bloqueiam a 
transmissão de vírus e bacté-
rias para os usuários. Mas não 
são todos os tecidos que têm 
essa propriedade. E quanto 
isso custará, de fato, para o 
consumidor final? 

Uma coisa é certa: o varejo 
de moda tende a ser cada vez 
mais digital e multicanal. As 
marcas de moda precisam 
olhar para o público não só 
como consumidores, mas 
como pessoas apaixonadas 
e defensoras das marcas. 
Oferecer um tratamento 
humanizado, individualizado 
deixa de ser um diferencial 
e passa a ser indispensável. 
Não somos apenas mais um 
cliente. 

Somos apaixonados pela 
moda e queremos dizer para 
a sociedade quem nós somos 
por meio dos produtos e ima-
gem que as marcas oferecem. 

(*) - Pós em Moda e Criação na 
Faculdade Santa Marcelina, é docente 

nos cursos de Negócios da Moda 
e Design de Moda da Universidade 

Anhembi Morumbi.

Ana Julia Büttner (*)

Apesar de refletirem os estragos que a pandemia no 
novo Coronavírus provocou na economia nacional, os 
números do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados 
na terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) não deixam dúvidas sobre a 
importância da construção civil para a retomada do 
país. Enquanto a economia nacional caiu 9,7% no 2º 
trimestre, a construção civil caiu 5,7%.

“Sentimos os efeitos da crise, assim como todos 
os outros setores, mas a retração menos intensa em 
relação ao conjunto da economia demonstra nosso 
esforço em manter as atividades”, afirma o presiden-
te da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), José Carlos Martins. Os dados do emprego 
formal mostram que o setor está acelerando o seu 
processo de recuperação. “Em julho, abrimos quase 
42 mil novos postos de trabalho, número suficiente 
para recompor as perdas do primeiro semestre e 
ainda gerar resultado positivo”, diz.

Martins ressalta, no entanto, que o mercado 
informal perdeu um milhão de ocupações no 2º 
trimestre. “Os números não deixam dúvidas da 
importância do mercado de trabalho formal para 
a manutenção do nosso setor.  Por isso, estamos 
tão otimistas com a previsão de um aumento 
substancial nos lançamentos de imóveis no 2º 
semestre, pois isso significa mais contratações e 

Em julho, foram abertos quase 42 mil novos postos de trabalho, 
recompondo as perdas do primeiro semestre.
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A nova ediçãodo Ranking mostra que as grandes e médias 
empresas tiveram em 2019 mais um ano de resiliência e expansão.

iS
to

ck
/s

av
ar

ej
o.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

De acordo com a sexta 
edição do ranking 
“300 Maiores Em-

presas do Varejo Brasileiro”, 
desenvolvido pela SBVC 
(Sociedade Brasileira de Va-
rejo e Consumo), a expansão 
das maiores empresas do 
setor foi de 9,9% em 2019, 
praticamente o dobro da 
alta de 5% do varejo como 
um todo.

Fruto de um profundo 
trabalho de pesquisa, coleta 
de dados e análise realizado 
pela SBVC com apoio téc-
nico da BTR-Educação e 
Consultoria, Varese Retail, 
Centro de Estudo e Pesquisa 
do Varejo (CEPEV/USP) e 
Käfer Content Studio, a nova 
edição do Ranking mostra 
que as grandes e médias 
empresas tiveram em 2019 
mais um ano de resiliência 
e expansão. Diante de um 
cenário econômico que não 
estimulava crescimento ace-
lerado, as empresas que sou-

Maiores do varejo brasileiro 
crescem muito acima do PIB
Em mais um ano de crescimento lento da economia, as maiores empresas do varejo brasileiro superaram 
as expectativas e aumentaram sua participação de mercado

presas de varejo do Brasil 
mantiveram sua trajetória 
de crescimento e ganho de 
participação de mercado”, 
afirma Alberto Serrentino, 
fundador da Varese Retail e 
vice-presidente e conselhei-
ro da SBVC. “A agenda de 
produtividade e eficiência, 
iniciada em 2015/2016, vem 
sendo mantida e continua 
gerando resultados”, com-
pleta.

Outro ponto importante 
levantado pelo Ranking é a 
transformação digital. Pela 
primeira vez, a maioria das 
300 maiores empresas está 
online: são 162 empresas 
com e-commerce em opera-
ção. Em todos os segmentos 
do Ranking, pelo menos 60% 
das empresas listadas têm 
operação online. O estudo 
está disponível para downlo-
ad no link: (http://sbvc.com.
br/ranking-300-maiores-em-
presas-do-varejo-brasilei-
ro-sbvc-2020) - (AI/SBVC).

beram inovar conseguiram 
aproveitar as oportunidades. 

A nova edição do Ranking 
mostra as 300 maiores em-
presas do varejo brasileiro 
tiveram em 2019 um fatura-
mento bruto de R$ 703,239 
bilhões. O Carrefour lidera 
a lista, com um faturamento 
bruto de R$ 62,22 bilhões), 
seguido pelo Grupo Pão de 

Açúcar (R$ 61,54 bilhões), 
Via Varejo, Grupo BIG e 
Magazine Luiza. O top five 
do varejo brasileiro somou 
R$ 205,415 bilhões no ano 
passado, ou 29,21% do fa-
turamento das 300 maiores.

“Apesar da economia bra-
sileira não ter conseguido 
retomar o crescimento sus-
tentável, as maiores em-

PIB reforça importância da construção 
civil para a retomada da economia

mais emprego. É assim que vamos ajudar o Brasil 
a sair desta crise”.

“A continuidade das atividades do setor, mesmo 
durante a pandemia, a baixa taxa de juros, o incre-
mento do financiamento imobiliário com recursos da 
caderneta de poupança e o programa ‘Casa Verde e 
Amarela’ são alguns dos fatores que alimentam as 
estimativas mais otimistas para a construção”, refor-
ça a economista do Banco de Dados da CBIC, Ieda 
Vasconcelos (AI/CBIC).


