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D - Passatempos e Games 
O Dia da Criança é uma ótima oportunidade de criar novas brincadeiras 
e passatempos para os pequenos, especialmente se toda a família estiver 
junto. A Ford montou um site especial, o Ford Family Fun Hub, com 
atividades que vão desde desenhos de carros para colorir, ligar os pontos, 
labirintos e caça-erros, até instruções para montar um carro de papel e 
uma animação em “slow-motion”. Outra opção divertida são os games de 
corrida que permitem pilotar carros clássicos da Ford, como o Mustang 
e o GT, seja no PC ou em consoles como Playstation, Wii e Xbox. Para a 
versão em português, entr no site (http://www.fordfamilyfunhub.com/) e 
selecione a bandeira do Brasil no canto direito no alto da tela. Bom jogo!

E - Reconhecimento Facial 
Um projeto idealizado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra) em 
parceria com o Serpro, empresa de TI do Governo Federal, pretende 
tornar mais eficiente o processo de embarque nos aeroportos e mais 
seguras as viagens aéreas. Por meio da identificação biométrica, baseada 
no reconhecimento facial, o projeto ‘Embarque Seguro’ começou a ser 
testado desde a última quinta-feira (8), no Aeroporto Internacional de 
Florianópolis. Por enquanto, apenas voluntários vão testar a nova tecnolo-
gia. A intenção do Governo Federal é implantar o projeto paulatinamente 
nos principais aeroportos do país, quando a solução estiver aprovada.

F - Planejamento Financeiro
No contexto da pandemia, momentos desafiadores foram vivenciados em 
isolamento social, como: redução de salário, fechamento de comércios e 
auxílio emergencial. O cenário imprevisível junto às incertezas econômi-
cas exigiu uma adaptação e flexibilidade mais assertiva e cuidadosa das 
finanças. Foi pensando nesses novos tempos e nos desafios que essa nova 
realidade trouxe que a Planejar - Associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros disponibilizou o e-book “Planejamento Financeiro em tempos 
de incerteza”, material com orientações práticas sobre planejamento 
financeiro. O conteúdo gratuito foi dividido em três tópicos: 1) Cuide 
Você, 2) Zele pela sua Organização Financeira e 3) Pense no seu Futuro, 
agrupando as informações de forma facilitada para a consulta do leitor. 
Material disponível em: (https://www.planejar.org.br/).

G - Cursos para Executivos 
Os cursos da VIEX são direcionados a executivos e gestores que já 
exercem suas atividades e procuram um aperfeiçoamento além do que 

A - Qualificação Técnica
O Conselho Federal de Contabilidade abre, no próximo dia 19, as ins-
crições para os Exames de Qualificação Técnica (EQT), destinado a 
auditores independentes e peritos contábeis, interessados em fazer parte 
do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e do Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes. Com taxa de R$ 150 por prova, que serão apli-
cadas de forma online. O EQT engloba as provas de Qualificação Técnica 
Geral e as específicas para a CVM, Banco Central, Susep e Previc. Já o 
EQT para registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis avalia o 
nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários 
ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil. Mais 
informações no site: (www.cfc.org.br).

B -  Temperatura por Biometria 
A Montreal, uma das maiores empresas de TI do país, acaba de lançar 
uma solução pioneira na área de saúde. Trata-se de um sistema de 
medição de temperatura corporal por meio de biometria. A tecnolo-
gia permite identificar, logo na entrada de um hospital ou no acesso 
a ambientes corporativos ou residenciais, se uma pessoa está com 
febre através da leitura de seus dados biométricos faciais. O siste-
ma é capaz de medir a temperatura a até 0,8m de distância e com 
precisão de 0,3°. O mPassFever é uma importante ferramenta para 
evitar a contaminação por doenças infectocontagiosas. A medição 
de temperatura é feita sem qualquer contato físico e de maneira 
instantânea – leva, em média, menos de um segundo. Saiba mais em: 
(www.montreal.com.br).

C - Vídeos Indígenas 
Estão abertas as inscrições para a 2ª Mostra de Vídeos Indígenas 
da UFSCar, que  objetiva colaborar com a divulgação de obras 
audiovisuais desenvolvidas por povos indígenas e que expressam 
suas diversidades sociais, culturais e suas lutas por direitos. As te-
máticas devem estar pautadas nas perspectivas dos povos indígenas 
e abordar temas relacionados aos aspectos culturais, religiosos, 
artísticos, à organização política, comunitária, econômica, social, 
à territorialidade, à saúde e à valorização de línguas originárias. 
Interessados devem consultar o edital em (https://bit.ly/33nmqmV) 
e as inscrições devem ser feitas em formulário eletrônico (https://
forms.gle/Vhz6fFrVr5hrmDx78). 

pode ser encontrado em instituições tradicionais de ensino. A progra-
mação é desenvolvida dentro da realidade do mercado, em conjunto 
com empresas, consultores, governos e especialistas. Os instrutores são, 
necessariamente, atuantes no mercado e com notória especialização e 
reconhecimento. São atores destacados com didática comprovada e 
compromisso com o desenvolvimento dos alunos. Os cursos são rea-
lizados online utilizando plataforma de fácil acesso. Além do instrutor 
haverá a participação de um moderador que auxiliará na condução do 
treinamento, no esclarecimento de dúvidas e no envolvimento entre os 
participantes. Outras informações: (https://www.viex-americas.com/).

H - Trainee da Nestlé 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2021 da Nestlé Bra-
sil, disponíveis pelo site (www.traineenestle2021.com.br). O processo será 
conduzido de forma digital, tanto para atender critérios de saúde e segurança 
quanto para democratizar o acesso à iniciativa. A iniciativa está aberta para 
candidatos de todo o Brasil. Após a etapa de inscrições, o processo seguirá 
com testes online, dinâmica de grupo, painel virtual, entrevistas online e etapa 
final. Todas as fases levam em consideração o conceito de gamificação e a 
etapa final trará desafios baseadas em cases reais da companhia, pensando em 
soluções com olhar voltado para a inovação. O processo envolverá diferentes 
tecnologias para fazer com que o candidato, mesmo a distância, consiga en-
tender como é fazer parte da Nestlé e conheça um pouco mais da empresa. 

I - Professores de Jiu-Jitsu 
Que o Jiu-Jitsu Brasileiro é conhecido mundialmente e adorado por todos 
não é nenhuma novidade. Atletas do mundo todo buscam academias que 
o ensinam para aprenderem a arte suave. Em Dubai, por exemplo, o Jiu-
Jitsu é ensinado nas escolas e toda a força policial passa por treinamentos 
com professores especializados e em sua grande maioria brasileiros. São 
pessoas nascidas no Brasil que ganharam o mundo com aulas e workshops 
nos mais variados países. Entretanto, os brasileiros que querem ganhar o 
mundo com o Jiu-Jitsu ainda pecam muito em uma preparação: falar Inglês. 
Rodrigo Bucollo, criador do método da Best View Inglês e do curso Black 
Belt Communication, afirma que há muito espaço ainda não preenchido 
por brasileiros no mundo! Saiba mais em: (www.bestviewingles.com/bestjj).

J - Huawei ICT Competition
Tornar o mundo totalmente inteligente e conectado não passa somente 
por fornecer os melhores equipamentos e soluções do ecossistema global 
de Tecnologia da Informação e Comunicação. Também é preciso investir 
em pessoas. Há 22 anos no Brasil, a Huawei já treinou mais de 30 mil 
profissionais em diversas iniciativas educacionais, diretas ou por meio de 
parceiros. E uma das mais importantes delas, o Huawei ICT Competition, 
ganha a sua edição também em 2020. O Brasil será representado na 
etapa mundial dessa competição por seis universitários de instituições 
do Ceará e Paraíba. Os estudantes brasileiros conquistaram vaga na 
fase mundial após etapa nacional e continental. A final da competição 
será realizada em novembro. Mais informações: (https://e.huawei.com/
br/news/ebg/2020/ict-competition-brazil-2019-2020).

O que é importante 
para que um 

fornecedor se destaque 
no meio digital

A transformação 
digital é realidade 
há alguns anos

A pandemia da Co-
vid-19, além de re-
forçá-la, mostrou 

como é importante as em-
presas estarem presentes 
no universo online. Para 
fornecedores, essa afirma-
ção é ainda mais relevante, 
uma vez que o ambiente 
virtual aumenta a exposi-
ção de marca, produtos e 
serviços.

Posicionar-se correta-
mente na internet é uma 
tarefa complexa, que exige 
facilitadores para que o 
processo seja mais rápido e 
assertivo. Entre as soluções 
existentes, está o market 
place – que além de evitar 
o trabalho e investimento 
de criar sua própria loja 
online, facilita o gerencia-
mento de oportunidades 
e cotações ao apresentar 
pedidos, históricos de 
negócios e análises de de-
sempenho em uma única 
ferramenta.

Os e-marketplaces já 
estão consolidados na 
internet. Esse modelo de 
negócio abriu um leque de 
oportunidades para todos 
os segmentos e portes 
de empresas. A ideia por 
trás do conceito é ajudar 
as companhias a se exibir 
e aumentar suas vendas. 
Para os fornecedores, fazer 
parte de um e-marketplace 
significa aumentar a expo-
sição de seus produtos e 
serviços para milhares de 
potenciais compradores. 
Isso possibilita que a em-
presa amplie suas vendas 
com baixo investimento e 
menor esforço.

Para aumentar as chan-
ces de fechar negócios, é 
importante manter os da-
dos de cadastro atualizados 
no ambiente online, com 
informações como localida-
de, área de atuação e lista 
de produtos. Deste jeito, as 

buscas se tornam mais as-
sertivas, o que aumenta as 
chances de um comprador 
encontrar a empresa.

Além da busca ativa dos 
compradores, as soluções 
de e-marketplace forne-
cem recomendações, su-
gestões e oportunidades de 
negócios, tudo baseado nos 
indicadores transacionais 
históricos dos fornecedo-
res e na qualidade de regis-
tro. Este, talvez, seja o meio 
mais rápido e barato para 
gerar leads e aumentar a 
receita com novos clientes.

Investir em tecnologias é 
outro passo fundamental. 
Ferramentas em mode-
los SaaS (software as a 
service), por exemplo, 
permitem que os regis-
tros de entrada e saída de 
produtos, novos negócios, 
cotações e históricos este-
jam disponíveis na nuvem 
– o que facilita o acesso 
dos colaboradores a essas 
informações de qualquer 
hora e lugar.

Outra tecnologia que 
pode funcionar como aliada 
no protagonismo online é a 
inteligência artificial – que 
auxilia na análise de dados 
dos clientes (internos e do 
mercado), otimizando a 
tomada de decisões. Nesse 
mesmo caminho, soluções 
IoT (internet das coisas) 
facilitam a análise prediti-
va, e permitem a previsão 
de demandas e a criação de 
soluções de forma rápida e 
eficiente.

Em linhas gerais, é pre-
ciso se manter atualizado 
no que há de mais inovador 
do mercado! Há centenas 
de empresas que já ocu-
pam seu lugar ao sol no 
ambiente digital. Com essa 
perspectiva, acompanhar o 
que há de novo, e entender 
a melhor forma de aplicar 
ao seu negócio, pode garan-
tir maior visibilidade e mais 
oportunidades de vendas.

(*) - É Diretor de Produtos e Marketing 
do Mercado Eletrônico.

Fabrizio Tassitano (*)

Entre os produtos com maiores aumentos de preço estão o óleo de 
soja (27,54%) e o arroz (17,98%).
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A alta dos alimentos 
foi maior do que a 
observada em agos-

to, de 0,78%. Os dados do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
foram divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A alta dos alimentos ocor-
reu principalmente por 
causa da refeição dentro do 
domicílio, que subiu 2,89%. 
Entre os produtos com maio-
res aumentos de preço estão 
o óleo de soja (27,54%) e o 
arroz (17,98%). O tomate 
teve alta de 11,72%; o leite 
longa vida, 6,01%, e as car-
nes, 4,53%. 

“O câmbio num patamar 
mais elevado estimula as ex-
portações. Quando se expor-
ta mais, reduz os produtos 
para o mercado doméstico 

Aumentou a 
Inflação para 
famílias com 
renda mais 
baixa

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a inflação para fa-
mílias brasileiras com renda 
até cinco salários mínimos, 
teve alta de preços de 0,87% 
em setembro deste ano. A 
taxa ficou acima do 0,36% 
registrado pelo INPC em 
agosto e é o maior índice 
de inflação para um mês 
de setembro desde 1995 
(1,17%). De acordo com o 
IBGE, com o resultado de 
setembro, o INPC passou a 
acumular taxas de 2,04% no 
ano e de 3,89% em 12 meses. 

As taxas do INPC ficaram 
acima daquelas observadas 
pela inflação oficial (IPCA), 
que foram de 0,64% em 
setembro, 1,34% no ano 
e 3,14% em 12 meses. De 
acordo com o INPC, em 
setembro os produtos ali-
mentícios subiram 2,63%, 
bem acima da taxa de agosto 
(0,80%). Já os não alimen-
tícios apresentaram alta de 
preços de 0,35%, também 
acima da taxa de agosto 
(0,23%) (ABr).

Alimentos puxam alta de preços 
em setembro, aponta o IBGE

O grupo de despesas com alimentação e bebidas teve uma alta de preços de 2,28% em setembro, e foi 
o principal responsável pela inflação oficial no mês, de 0,64%

o de transportes (0,70%), 
cuja alta de preços foi pu-
xada pela gasolina (1,95%), 
óleo diesel (2,47%), etanol 
(2,21%) e passagens aéreas 
(6,39%). Também tiveram 
altas de preços os grupos 
artigos de residência (1%), 
habitação (0,37%), vestuá-
rio (0,37%), comunicação 
(0,15%) e despesas pessoais 
(0,09%).

Por outro lado, saúde e 
cuidados pessoais tiveram 
deflação (queda de preços) 
de 0,64%, principalmente 
devido ao item plano de saú-
de, cujos preços recuaram 
2,31% devido à decisão da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) de sus-
pender até o fim do ano os 
reajustes dos planos. Educa-
ção também teve deflação de 
0,09% (ABr).

e, com isso, temos uma alta 
nos preços. Outro fator é a 
demanda interna elevada, 
que por conta dos programas 
de auxílio do governo, como 
o auxílio emergencial, tem 
ajudado a manter os pre-
ços num patamar elevado. 

No caso do grão de soja, 
temos ainda forte demanda 
da indústria de biodiesel”, 
explicou o pesquisador do 
IBGE Pedro Kislanov.

Outro grupo de despesas 
com impacto importante na 
inflação em setembro foi 

Caiu para 33,8 milhões número de 
pessoas rigorosamente isoladas

relação à semana anterior.
Outro grupo que permaneceu 

estável foi o formado por aque-
les que não adotaram qualquer 
medida de restrição, somando 
6,5 milhões de pessoas, ou 
3,1% da população. Para a co-
ordenadora da pesquisa, Maria 
Lucia Vieira, a flexibilização do 
isolamento social é uma tendên-
cia que vem sendo observada 
desde que o tema passou a ser 
levantado. “Toda semana tem 
cada vez menos pessoas que 
ficam rigorosamente isoladas 
dentro de casa e elas passam 
para uma medida um pouco 
menos restritiva, que é sair para 
resolver algumas coisas”, disse 
a pesquisadora, em nota.

Segundo Maria Lucia, a flexi-
bilização também levou parte 
da população a buscar nova-
mente o mercado de trabalho. 
“As pessoas estão, semana a 
semana, voltando a procurar 

trabalho ou a trabalhar. A 
pandemia vem deixando de 
ser a principal causa de as pes-
soas não buscarem trabalho”, 
disse. Na terceira semana de 
setembro,  houve queda de 
cerca de 859 mil na população 
que não estava ocupada e 
que apontava como motivos 
para não procurar emprego a 
pandemia ou não encontrar 
vagas na localidade. 

Esse contingente passou a 
ser formado por 15,4 milhões 
de pessoas. A população ocu-
pada foi estimada em 83,7 
milhões, o que é considerado 
estatisticamente estável na 
comparação com a semana 
anterior, quando eram 82,6 
milhões de ocupados. O 
número de desempregados 
também se manteve estável, 
totalizando 13,3 milhões. Com 
isso, a taxa de desemprego foi 
de 13,7% (ABr).
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Cerca de 5,1 milhões de pessoas interromperam o isolamento.

O número de pessoas ri-
gorosamente isoladas para 
contenção da pandemia da 
Covid-19 caiu em 1,6 milhão 
entre a segunda e a terceira 
semana de setembro, tota-
lizando 33,8 milhões. Cerca 
de 5,1 milhões de pessoas 
interromperam as medidas 
mais rígidas de isolamento 
nas três primeiras semanas de 
setembro. Os dados constam 
da edição semanal da pesquisa 
Pnad Covid-19, divulgada pelo 
IBGE. O grupo das pessoas 
que reduziu o contato, mas 
continuou saindo ou receben-
do visitas, aumentou em 2,4 
milhões na terceira semana 
de setembro. 

Segundo o IBGE, pela 
primeira vez, desde junho, 
esse é o maior grupo entre os 
pesquisados, representando 
40,5% da população brasileira. 
As pessoas que adotaram esse 
comportamento mais flexível, 
agora, somam 85,7 milhões. 
Anteriormente o maior grupo 
entre a população era formado 
por pessoas que ficavam em 
casa e só saíam por necessida-
de básica, que, na semana de 
13 a 19 de setembro represen-
tavam 39,9% dos brasileiros. 
Essa parcela da população é 
formada por 84,4 milhões de 
pessoas, ficando estável em 


