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D - Química Verde
A Unilever, umas das líderes mundiais em bens de consumo, vai 
substituir globalmente 100% do carbono derivado de combustíveis 
fósseis de seus produtos de limpeza e lavanderia por carbono obtido 
de fontes renováveis ou recicladas. Com investimento de 1 bilhão de 
euros em pesquisa e desenvolvimento, o programa visa transformar 
a pegada ambiental de suas marcas globais de limpeza e lavanderia 
como OMO, Brilhante, Cif, Sétima Geração, entre outras. Primeira 
iniciativa com esta magnitude, o “Futuro Limpo” vem ao encontro 
da ambição da companhia de zerar as emissões líquidas de seus 
produtos até 2039. 

E - Consórcio Digital
O Mycon, primeira fintech do Brasil a usar inteligência artificial para 
oferecer consórcio digital com a menor taxa, apresentou dados ex-
clusivos da sua operação e revelou que os bens com mais intenção 
de compra nessa quarentena pelos consorciados foram os imóveis 
com 55%; automóveis com 22%; motos com 15% e serviços, como 
construção, reformas, cirurgias estéticas e festas, com 8%. Outro 
dado importante mostra que 73% dos clientes possui menos de 35 
anos, mostrando que a empresa está conseguindo modernizar o 
produto “consórcio” e revelando que a geração Y vê cada vez mais o 
consórcio como alternativa de crédito mais barato, uma vez que não 
existe juros, como é o caso do financiamento tradicional. Saiba mais 
em: (www.mycon.com.br). 

F - MIT Hacking Medicine 
Estão abertas as inscrições para um dos maiores hackathons de saúde 
do mundo, o MIT Hacking Medicine Grand Hack 2020. Realizado pelo 
MIT Hacking Medicine, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), com patrocínio da Sanofi. O evento está recebendo inscrições 
de participantes todo o mundo e de qualquer área de estudo que tenha 
interesse em entrar em uma corrida contra o tempo para resolver 
desafios relacionados ao universo da saúde. Os selecionados serão 
incentivados a desenvolver a melhor e mais inovadora solução para 
diversas questões urgentes de saúde mundial. O evento acontece vir-
tualmente entre 2 e 4 de outubro. Inscrições em: (https://grandhack.
mit.edu/boston/participant-application/). 

A - O Melhor Piloto
A Netflix anunciou que está produzindo a primeira minissérie ficcional 
sobre a vida e carreira do famoso piloto Ayrton Senna (1960-1994), tri-
campeão mundial de Fórmula 1. Com produção da Gullane, em parceria 
com a família do brasileiro, o drama será dividido em oito episódios, 
em português e inglês, com estreia prevista para 2022. As gravações 
estão sendo feitas em locações internacionais e sets intimistas, como a 
casa onde Senna viveu sua infância em São Paulo, na qual os familiares 
autorizaram o acesso inédito da produtora. A história será iniciada a 
partir dos anos 1980, quando o jovem piloto decide deixar o Brasil e se 
mudar para a Inglaterra para disputar a Fórmula Ford 1600. A produ-
ção mostrará os dramas, superação e os bastidores da vida pessoal e 
profissional de Ayrton, inclusive o trágico acidente em Ímola, na Itália.

B - Trainee Global 2021
A Alpargatas, empresa brasileira de atuação global, dona das marcas 
Havaianas, Osklen e Mizuno, está recrutando 20 jovens talentos para a 
turma de Trainees de 2021. Serão 16 vagas para a sede em São Paulo, 
duas para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong 
Kong. O prazo para inscrições vai até 5 de outubro e, no Brasil, o salário 
é de R$ 7 mil. O objetivo do programa é buscar jovens com potencial de 
liderança ao redor do mundo, talentos que aprendem rápido e fazem 
acontecer, com mindset digital. Os candidatos devem ter graduação 
em qualquer curso de bacharelado com conclusão entre 2017 e 2020, 
falar inglês avançado e, no caso de ser um estrangeiro, possuir visto 
de moradia e trabalho no país ao qual se candidata. Inscrições no link: 
(http://alpargatas.grupociadetalentos.com.br/).

C - Teatro para Executivos 
Com um histórico de 12 anos na preparação de profissionais das mais dife-
rentes áreas, o curso Teatro para Executivos do Núcleo de Artes Cênicas do 
Teatro FAAP está com inscrições abertas para novas turmas. O programa 
apresenta ferramentas das artes cênicas para apoiar a comunicação e o 
contato interpessoal dos participantes. É dirigido a profissionais que dese-
jam aprimorar aptidões como trato com o público, improviso, capacidade 
de comunicação, criatividade, foco, controle das emoções e desenvoltura. 
Trabalha, ainda, técnicas que ajudam a melhor exercer suas funções e/ou 
negociações. As aulas serão presenciais, a partir de outubro. Informações: 
tel. (11) 3662-7232 / 7235 ou (teatro.cursos@faap.br).

G - Profissionais de TI
A Becomex - empresa de consultoria estratégica e tecnologia especializada 
nas áreas tributária e aduaneira - acaba de abrir um processo seletivo, 
que será realizado de forma online. Ao todo são 20 novas vagas, sendo 
15 em Joinville e 5 em Campinas para os cargos de desenvolvedor 
front-end, desenvolvedor back-end, analista de teste, analista de suporte 
e tech líder, na Becomex Lab - divisão de negócios focada na formação e 
desenvolvimento de profissionais de TI altamente capacitados, cultura 
humana, inovadora e integrada, e na geração de novas tecnologias. As 
vagas envolvem modelos mistos, parte presencial e parte remoto, podendo 
chegar a 100% home-office conforme a posição. Interessados podem se 
cadastrar no link (http://becomex.com.br/carreiras/). 

H - Benefícios para Jovens 
Com o objetivo de proporcionar um maior volume de negócios entre 
seus parceiros, e beneficiar os estudantes cadastrados em seu banco de 
dados, o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - lançou o clube 
de benefícios CIEE +. Assim, são oferecidos descontos exclusivos por 
empresas das áreas de Alimentação, Educação, Produtos e Serviços, 
Lazer, Bem-estar e saúde aos jovens cadastrados no CIEE. Atualmente, 
há mais de 200 empresas parceiras do clube, entre elas gigantes como 
Uber, Burger King e Sony. A iniciativa também fomenta o comércio local, 
principalmente neste contexto de crise econômica. Mais informações 
podem ser obtidas em: (https://portal.ciee.org.br/clubeciee/).

I - Seleção de Startups 
Que tal desenvolver um projeto de inovação, em modelo aberto, para uma 
grande empresa? Você, startup de base tecnológica, pode ter seu desejo 
atendido por meio do Programa de Empreendedorismo Industrial 2020 do 
Findeslab, o hub de inovação da indústria. O programa conecta desafios 
de grandes empresas a propostas de solução de startups. Ao todo serão 16 
desafios propostos por oito grandes empresas que acreditam na inovação 
aberta e no seu papel na promoção do empreendedorismo industrial. 
Inscrições e mais informações: (https://www.sympla.com.br/lancamento).

J - Design de Luminária 
Você sabia que simples ações de sustentabilidade e consumo consciente 
podem ajudar a salvar o planeta? É com esses ideais que a  Kian, empresa 
que oferece soluções em iluminação para o Varejo Alimentar, Home Center, 
além de todo o aparato em utensílios elétricos - promove o Concurso Decore 
Kian/1º Prêmio Design de Luminária Universitário voltado para estudantes 
ou recém formados em Arquitetura, Engenharia, Design, e áreas correla-
tas. Objetiva estimular a criação de um projeto que leve em consideração 
o uso consciente de materiais de iluminação levando em consideração o 
impacto ecológico e sustentável. Os participantes contarão com mentoria de 
especialistas e o vencedor leva o prêmio de R$ 5.000,00. Para se inscrever 
e ter acesso ao regulamento, é só acessar: (www.decorecomkian.com.br).

Marketing após 
pandemia: o que esperar?

O mundo que 
conhecíamos pré-
pandemia já não 
existe mais. As pessoas 
mudaram a forma de 
pensar e de consumir, e 
isso já está contribuindo 
para moldar o futuro do 
marketing

Neste momento de transi-
ção entre o marketing ha-
bitual, em que empresas 

realizavam ações físicas e digitais 
que se complementavam, para 
um cenário pós COVID-19, alguns 
movimentos e formas de trabalho 
começam a se consolidar em 
virtude do isolamento social. É 
fato que a quarentena mudou o 
comportamento do consumidor 
de modo substancial. 

Pesquisa recente da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo, 
por exemplo, revela que 61% 
dos consumidores que compram 
online aumentaram o volume de 
compras em mais de 50% durante 
o isolamento social. O que se viu 
foi a alta exponencial da demanda 
por conteúdo online como strea-
ming de vídeos, aplicativos, lei-
tura (tanto para diversão quanto 
para enriquecimento), podcasts, 
cursos de EAD e serviços de 
comunicação em geral. 

Ao trazer essa realidade para 
o setor de marketing, antes da 
pandemia e da instituição do 
isolamento social em todos os 
continentes, havia basicamente 
duas áreas de trabalho - o marke-
ting físico, responsável por todas 
ações que exigiam a presença 
de pessoas para fazer sentido, 
como eventos, mídia impressa, 
outdoors, malas diretas etc, e o 
marketing digital, com conteúdo 
virtual, mídias online, anúncios 
em portais, blogs, vídeos, gami-
ficação, aplicativos e toda inte-
ração por meio das telas como 
TV, tablet, celular e computador. 

Não que exista hoje uma ter-
ceira forma de marketing, mas 
o que percebemos atualmente 
é que estamos migrando para 
um mundo que tem optado pelo 
virtual, o que já sabíamos que em 
algum momento iria acontecer. 
Mas, como esperado, diante da 
evolução do distanciamento 
social, a realidade do digital, 
do consumo de conhecimento 
e de bens, foi intensificada e 
antecipada. 

Caminhamos para um contexto 
em que o relacionamento e as 
interações interpessoais serão 
cada vez mais digitais. Nem sem-
pre canadenses viajam aos EUA 
para um evento, ou um holandês 
para participar de uma reunião 
na Espanha, ou mesmo alguém 
que mora no Rio Grande do Sul 

vai a São Paulo por questões de 
trabalho. É fato que precisamos 
da presença física para uma 
reunião olho no olho ou para 
selar um novo negócio com um 
aperto de mãos. 

Todavia, com a experiência 
do confinamento durante a 
COVID-19, viu-se que interações 
podem sim dar certo e, por ve-
zes, substituir a necessidade da 
presença física. Esta realidade 
já existe, o que houve foi uma 
quebra de paradigma que irá 
se consolidar após a pandemia. 
Em linhas gerais, espera-se que 
a qualidade do digital compense 
a falta de interação física. 

No marketing, por exemplo, 
algumas ferramentas já têm 
mostrado o seu valor apesar 
de ainda não estarem sendo 
utilizadas de forma integral. 
Trata-se de tecnologias para a 
realização de “eventos virtuais” 
com várias horas de duração. 
Elas oferecem salas simultâneas 
para a exposição de conteúdos 
diferentes e proporcionam total 
imersão no evento realizado de 
forma online. Vale reforçar que 
a proposta de eventos virtuais se 
difere do webinar, o qual entrega 
conteúdo enxuto em um tempo 
curto de aproximadamente uma 
hora de duração. 

A aposta no marketing digital já 
acontece e deverá se fortalecer. 
Veja o processo de compra de 
um automóvel, por exemplo. O 
consumidor realiza buscas em 
sites confiáveis na internet, visita 
blogs, consome vídeos e imagens 
do veículo, ouve/assiste resenhas 
de influenciadores ou especialis-
tas, faz pesquisas, passa a seguir 
a empresa nas redes sociais, 
procura por referências de outros 
consumidores, e por último, vai 
à loja e faz um teste-drive. Ou 
seja, todo o início da jornada 
do consumidor já é realizado 
digitalmente. 

É certo haver muitas mudanças 
no futuro devido à COVID-19, 
contudo, é prematuro afirmar 
como será este mundo pós-pan-
demia. O que já podemos pre-
sumir é que o marketing (assim 
como muitas outras áreas) será 
muito mais digital do que antes, 
e que novas ferramentas serão 
apresentadas para este fim - 
talvez soluções que estivessem 
encubadas esperando o momen-
to propício. 

Não há como prever mudanças, 
a intensidade desse novo cenário 
mundial ou por quanto tempo 
isso permanecerá, mas é fato que 
o mundo está caminhando para 
ser ainda mais digital no campo 
das interações do que jamais foi. 

(*) - É diretor de marketing para 
as Américas da Siemens Digital 

Industries Software. 

Allyson Chiarini de Faria (*)

O número apurado no 
mês de agosto foi de 
22.825 novos CNPJs. 

Esta é a maior marca alcan-
çada desde 1998, de acordo 
com dados levantados pela 
Jucesp, responsável pelos 
registros mercantis. Essa 
foi a quarta alta seguida no 
número de abertura de em-
presas em São Paulo desde 
abril quando foi perceptível 
a desaceleração devido à 
pandemia. 

O número, também, é o 
maior no ano e supera o 
mês de julho, quando foram 
registradas 21.788 constitui-
ções. “Este é o resultado do 
empenho de todos os setores 
na retomada econômica. 
Estamos focados em gerar 
empregos e facilitar a criação 
de novos negócios. São essas 

A Jucesp dispensou o pagamento da tarifa para 
abertura de novas empresas no estado.
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Cerca de 1 milhão de pesso-
as voltou a buscar trabalho na 
segunda semana de agosto, de 
acordo com a Pnad Covid-19, 
do IBGE  responsável pela 
pesquisa, esse é um reflexo 
das flexibilizações do isola-
mento social. A população 
fora da força de trabalho, que 
não estava trabalhando nem 
procurava emprego, atingiu 
75,5 milhões de pessoas – na 
primeira semana do mês eram 
76,1 milhões.

Entre essas pessoas, cer-
ca de 27,1 milhões - 35,9% 
da população fora da força 
de trabalho - relataram que 
gostariam de trabalhar, um 
recuo ante a semana anterior 
quando o número era de 28,1 
milhões (36,9%). O resultado 
da segunda semana de agosto 
é estável na comparação à pri-
meira semana da pesquisa, en-
tre 3 a 9 de maio, quando 27,1 
milhões (35,5%) disseram que 
gostariam de trabalhar.

A pandemia ou a falta de 
trabalho no local onde vivem 
foram os motivos para que 
17,7 milhões dessas pessoas 
que gostariam de trabalhar 
não chegassem a procurar 
emprego - uma queda em 
relação à semana anterior, 
quando esse número tinha 
chegado a 18,3 milhões. A 
população ocupada foi esti-
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São Paulo bate recorde histórico de 
abertura de empresas no mês de agosto
O Governo de São Paulo, por meio da Junta Comercial do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, registrou recorde histórico de abertura de novas empresas no estado

do plano de retomada econô-
mica para impulsionar ainda 
mais o empreendedorismo 
e estimular a economia, 
atenuando os impactos na 
geração de emprego e renda 
decorrentes da pandemia do 
Coronavírus. “Os números 
são macros e positivos, pois 
refletem a força do estado de 
São Paulo em se reinventar 
para contornar as mazelas 
causadas pela pandemia. 
Isso denota a resiliência e 
força do empreendedorismo 
paulista para se reerguer 
mesmo diante do cenário 
no qual estamos vivendo”, 
ressaltou o presidente da 
JUCESP Walter Ihoshi. A 
iniciativa está disponível 
para todos os tipos jurídicos 
até o dia 23 de outubro (AI/
Jucesp). 

iniciativas que visam estimu-
lar novos empreendedores 
e a economia”, destaca a 
Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, Patricia Ellen. 
O mês de agosto, também, 

quebrou o recorde do ano 
em relação ao saldo líquido 
com 11.614 empresas.

A Jucesp dispensou o pa-
gamento da tarifa para aber-
tura de novas empresas no 
estado. A medida faz parte 

mada em 82,1 milhões, o que 
mostra estabilidade em relação 
ao período anterior, quando 
eram 81,6 milhões de pessoas. 
O número, entretanto, é menor 
que o registrado na primeira 
semana da pesquisa, de 3 a 9 
de maio, quando 83,9 milhões 
de pessoas estavam ocupadas.

A população ocupada e não 
afastada do trabalho ficou em 
75,1 milhões de pessoas, uma 
estabilidade se comparado à se-
mana anterior (74,7 milhões) e 
um crescimento na comparação 
com a semana de 3 a 9 de maio 
(63,9 milhões). Nesse grupo, 8,3 
milhões (11,1% da população 
ocupada e não afastada) traba-
lhavam remotamente - estabili-
dade ante a semana anterior em 
que havia 8,6 milhões (11,5%) 
em homeoffice. O nível de ocu-

pação alcançou 48,2% e ficou 
estável frente a semana ante-
rior (47,9%), mas em queda na 
comparação com a semana de 
3 a 9 de maio (49,4%).

Para a coordenadora da 
pesquisa, Maria Lúcia Vieira, 
houve um leve aumento tanto 
na população ocupada, como 
na desocupada e uma discreta 
diminuição da população fora 
da força de trabalho, o que 
representa, além da retomada 
das atividades econômicas, 
uma recuperação do emprego. 
“Mostrando sinais de recupera-
ção do mercado de trabalho, 
principalmente, quando a gente 
olha a população fora da força 
de trabalho, que também teve 
uma variação não significativa, 
mas negativa desse contingen-
te”, comentou (ABr).

O total de pessoas que estava trabalhando de forma informal 
chegou a 28 milhões.

Aumenta a produção 
na indústria elétrica 
e eletrônica 

A produção da indústria elétri-
ca e eletrônica cresceu 12,9% no 
mês de julho em relação ao mês 
imediatamente anterior, com 
ajuste sazonal, conforme dados 
do IBGE. Esse foi o terceiro 
incremento consecutivo após 
três quedas seguidas. Com isso, 
a produção da indústria elétrica 
e eletrônica retoma os patama-
res verificados no início do ano, 
antes da pandemia da Covid-19. 
Ao comparar com julho de 2019, 
observa-se elevação de 8,1%, 
com aumento de 9,1% na área 
eletrônica e incremento de 7,2% 
na área elétrica. 

“O nosso setor vem dando 
sinais claros de recuperação e 
os resultados mais favoráveis ve-
rificados nos últimos três meses 
sugerem uma franca retomada, 
com reposição de empregos, 
mas certa cautela é observada, 
afinal desconhecemos como esse 
fatídico vírus se comportará nos 
próximos meses”, diz o presiden-
te da Abinee, Humberto Barbato. 

Ele ressalta ainda que a 
indústria elétrica e eletrônica 
foi uma das primeiras a sentir 
os impactos do Coronavírus 
em sua atividade - quando o 
problema ainda estava concen-
trado apenas na China -, mas já 
apresenta maior consistência no 
processo de retomada dos níveis 
de produção. “Essa é uma prova 
de resiliência e dinamismo de 
um setor que vive de inovação”, 
ressalta (AI/Abinee).


