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de mais de 700 mil motoristas parceiros em carretos, utilitários, SUVs e 
motos. A solução da empresa é bastante flexível para qualquer tipo de 
transporte ou segmento empresarial, e está atendendo empresas que 
possuíam uma logística própria, como por exemplo, entrega de auto-pe-
ças, aparelhos de ar-condicionado, distribuição de fraldas descartáveis, 
carne congelada, alimentos orgânicos e saladas, entre outros produtos. 
A diversidade de veículos oferecidos permite atender a mudanças na 
demanda, e é possível fazer solicitações especiais, reforçando os cuidados 
que o motorista parceiro precisa ter com um determinado transporte 
usando o campo de observações. Mais informações: (www.lalamove.com).

E - Expansão dos Negócios
A Amparo Saúde, healthtech referência em Atenção Primária à Saúde 
remota e presencial no Brasil, está com 32 vagas abertas em São Paulo e 
Campinas. As posições abertas são para profissionais de diversas áreas, 
como negócios, comercial, enfermeiros, técnicos de enfermagem, analista 
de compras, marketing e CRM, assistente administrativo, médicos, psi-
cólogos, engenheiros de software e gerente farmacêutico.  Engenheiros 
de software e de dados, líder de tecnologia e médicos de família (para 
atendimento em telemedicina), por exemplo, podem trabalhar em home 
office. Algumas das posições presenciais são para os profissionais que 
atuarão nas clínicas da healthtech. Os candidatos interessados podem 
acessar as vagas disponíveis em (http://amparosaude.gupy.io/). 

F - Jornada de Sustentabilidade
A Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil e uma das maiores 
produtoras do mundo, dá mais um passo na sua jornada de sustentabili-
dade e anuncia o programa de inovação sustentável com o lançamento da 
Rider R4, coleção com quatro modelos de calçados veganos produzidos 
com até 82% de material reciclado a partir de resíduos da própria fábrica 
e de garrafas PET. A empresa está criando e desenvolvendo tecnologias 
e métodos que possam torná-la ainda mais ecoeficiente. Acredita que 
é possível produzir com menor impacto, seja do ponto vista ambiental, 
contribuindo para um mundo melhor, seja do ponto de vista de negócio, 
para acompanhar as tendências de mercado. O Programa Rider R4 foi 
lançado na última segunda-feira (19), data em que a marca também 
colocou no ar seu e-commerce (http://www.rider.com/r4). 

G - Digital Week 
A Embratel participa com diversas novidades da Futurecom Digital 
Week 2020, evento dedicado à inovação do setor de tecnologia e que 

A - USP é a Melhor
A USP é a melhor universidade da América Latina, de acordo com o ranking 
Best Global Universities 2021, divulgado pela editora norte-americana US 
News. A USP subiu seis posições em relação ao ano passado e ficou em-
patada com a Universidade Shanghai Jiao Tong na 122ª posição. No topo 
da lista está a Universidade de Harvard, seguida do Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT)  e da Universidade de Stanford. O Brasil teve 45 
universidades avaliadas, sendo que seis foram classificadas entre as 500 
melhores universidades do mundo. Além da USP, estão a Unicamp, na 
277ª posição; a UFRJ, 342ª; a UFRGS, 447ª; a UFMG, 461ª; e a Unesp, 463ª.

B - Prêmio de Jornalismo
O C6 Bank lançou o Prêmio C6 de Jornalismo, com foco em educação 
financeira e finanças pessoais. Objetiva reconhecer iniciativas que 
incentivem a cidadania financeira, conceito usado pelo Banco Central 
para se referir à inclusão financeira, à educação financeira e à proteção 
ao consumidor de serviços financeiros. Também serão consideradas 
reportagens que facilitem a compreensão do mercado e ajudem os bra-
sileiros a tomar decisões informadas em relação a finanças pessoais. O 
prêmio terá duas categorias: veículos impressos ou online; e rádios, TVs e 
podcasts. Cada profissional pode inscrever até três trabalhos. Inscrições 
pelo site (www.premioc6.com.br). A divulgação dos três finalistas de 
cada categoria ocorre em 12 de fevereiro de 2021. 

C - Executivos de Tecnologia
Entre os dias 4 a 6 de novembro, a Ingram Micro realiza o ‘Ingram 
Micro ONE Experience’, evento interativo global que reunirá parceiros 
da distribuidora na Ásia- Pacífico, Américas e Europa e será realizado 
em vários fusos horários e idiomas. Serão 60 países, 12 palestras com 
keynotes, executivos da Ingram Micro, patrocinadores e convidados, 
e 150 sessões regionais. Alguns bate-papos contarão com nomes do 
mercado de TI, como o CEO da Cisco, Chuck Robbins, e o presidente da 
IBM, Jim Whitehurst, além de convidados como o CEO do 311 Institute, 
Matthew Griffin; o ex-líder de educação em ciências espaciais da NASA, 
Hakeem Oluseyi, e a vice-presidente da IDC, Michelle Bailey. Inscrições 
pelo site (http://imaginenext.ingrammicro.com/one). Assista o vídeo 
sobre evento em (http://we.tl/t-x8WuDcUkHh).

D - Diversidade na Entrega 
A Lalamove é uma plataforma de entregas presente em 21 mercados em 
todo o mundo que conecta mais de 7 milhões de clientes a um grupo 

acontece entre os próximos dias 26 e 30. Executivos estarão presen-
tes em webinars e palestras sobre temas como Inteligência Artificial, 
Internet das Coisas (IoT), Big Data e Segurança Cibernética. Na 
ocasião, a Embratel anunciará novas soluções para proteger empresas 
de ataques cibernéticos e eventuais tentativas de fraudes digitais, 
além de indicar ações de prevenção contra investidas de hackers. 
A empresa possui um amplo e moderno portfólio de soluções para 
Customer Experience, Nuvem, segurança cibernética, conectividade, 
comunicação e colaboração, entre outras ofertas, sempre disponibi-
lizando a melhor das melhores tecnologias do mercado. Para saber 
mais acesse: (www.embratel.com.br). 

H - Abertura de Cancelas
A Localiza, em parceria com a ConectCar, está ampliando o ‘Localiza 
Pass by ConectCar’, solução de meio de pagamento automático de 
mobilidade, para todo Brasil. A ferramenta, disponível para uso em 
pedágios, estacionamentos e drive-thrus, estará presente em toda 
frota da companhia, cerca de 250 mil carros, em suas 529 agências em 
todos os estados brasileiros, oferecendo mais comodidade, economia 
de tempo e segurança. Juntas, as empresas ampliam seus portfólios e 
visam expandir para todo o território nacional até o final de novembro 
deste ano. Asolução já estará disponível em Minas Gerais, Espírito Santo 
e na região sul do país. O cliente tem a comodidade de alugar um carro 
com uma tag já implantada no parabrisa. Para saber mais, acesse (www.
conectcar.com.br). 

I - Busca por Startups
A Engie Brasil Energia anuncia o lançamento de novos desafios para 
as startups. O objetivo é buscar empresas inovadoras que possam 
ajudar no desenvolvimento de projetos digitais voltados às áreas de 
sustentabilidade, compras e contratações e gestão de almoxarifa-
dos - esta última direcionada às usinas hidrelétricas localizadas no 
Rio Iguaçu: a Usina Hidrelétrica Salto Osório, no município de São 
Jorge d’Oeste, e a Usina Hidrelétrica Salto Santiago, em Saudade do 
Iguaçu. As startups selecionadas terão a oportunidade de apresentar 
seu negócio às empresas. As inscrições são gratuitas e estão aber-
tas para startups de todo o Brasil por meio do site (https://engie.
linklabacate.com.br/)    

J - Programa de Estágio
A Alpargatas, detentora das marcas Havaianas, Osklen e Dupé, abriu 
inscrições para seu programa de estágio. São 31 vagas, sendo 21 em São 
Paulo, seis remotas e quatro no Rio de Janeiro, em áreas como finanças, 
marketing e jurídico. Os pré-requisitos são: ser universitário, ter inglês 
intermediário, conhecimentos no Pacote Office e estar formado até de-
zembro de 2022. O programa considera diferenciados os candidatos que 
tiverem feito iniciação científica ou pesquisa, experiência internacional, 
vivência em empresa júnior e participado de trabalho voluntário. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro pelo link: (http://
bit.ly/estagio-alpa-2021).

Como será nossa vida 
depois da pandemia?

O comportamento 
mais digital das 
pessoas e das 
empresas não será 
deixado de lado 
depois dessa crise. 
Como podemos 
nos adaptar para 
o mundo pós-
Coronavírus? 

A crise mundial provo-
cada pelo Coronaví-
rus terá um impacto 

prolongado sobre o com-
portamento das pessoas. 
Não é exagero dizer que 
este é um momento que 
está gerando mudanças 
permanentes na forma 
como nos relacionamos, 
consumimos, trabalhamos 
e fazemos negócios. Mas 
esta não é a primeira crise 
que vivemos, nem a última. 
Especialmente no Brasil. 

Olhando para os últimos 
20 anos, passamos por 
várias crises econômicas 
(crash da Nasdaq e 11 de 
Setembro em 2001, crise 
do subprime em 2008, 
recessão no Brasil em 
2015/2016) e passamos a 
usar tecnologias que nem 
sonhávamos. Para ficar 
em apenas um exemplo, 
o iPhone existe há pouco 
mais de 10 anos, e é difícil 
imaginar um mundo sem 
smartphones. Por isso, não 
deveríamos nos perguntar 
se vamos sair da crise atual, 
porque vamos. A questão é: 
o que muda agora? 

O mundo pós-pandemia 
vai ser um mundo de agen-
damentos. No mínimo até 
encontrarmos uma vacina, 
e provavelmente até mesmo 
depois disso, a vida humana 
será uma vida agendada, 
programada. Isso já está 
acontecendo: na Itália, por 
exemplo, as pessoas estão 
precisando agendar a ida 
à academia, aos salões de 
beleza e até mesmo à praia, 
para evitar aglomerações. 
Para o brasileiro, que não 
tem o costume de, por 
exemplo, fazer reservas em 
restaurantes, essa será uma 

mudança cultural grande, 
mas inevitável. 

O mercado começou a 
sentir os efeitos da crise em 
abril. Por exemplo, o meio 
que atuo, as clínicas odon-
tológicas tiveram de fechar 
as portas. No comércio, os 
negócios começaram a se 
digitalizar e vários outros 
setores tiveram que repen-
sar suas ações. A pandemia 
serviu para provar o quanto 
a tecnologia vai se fazer ain-
da mais presente nos dias 
de hoje e reforçar algumas 
inovações. 

Esta crise pode mudar 
a forma de fazer negócios 
em um outro aspecto: ser-
mos mais colaborativos. 
Quando todos precisam se 
ajudar para ultrapassar um 
momento difícil, isso cria 
vínculos sólidos e relacio-
namentos mais relevantes. 
Durante a pandemia, todos 
estão precisando acelerar 
sua digitalização. 

Embora o setor odontoló-
gico, por exemplo, seja digi-
tal “da porta para dentro”, 
com sistemas de gestão, 
a maioria das clínicas não 
tinha ainda pensado em 
como se expor digitalmen-
te: 65% de nossos clientes 
não tinham um website, 
por exemplo. Agora ficou 
claro que uma presença 
digital mais forte será 
importante para alcançar 
novos clientes. 

Os recursos encontrados 
para passar melhor por 
este momento de Corona-
vírus não serão deixados 
de lado depois da crise. 
As conveniências de hoje 
não serão passageiras, elas 
permanecerão quando tudo 
isso passar. A digitalização 
é um caminho sem volta. 

Cabe a todos nós enten-
der como podemos apro-
veitar essas oportunidades 
para gerar mais parcerias e 
estreitar o relacionamento 
com o cliente e com todos 
os nossos parceiros de 
negócios. 

(*) - É CEO e fundador da Dentalis, 
empresa de softwares para clínicas 

odontológicas líder do mercado 
brasileiro (www.dentalis.com.br).

Sergio Aronis (*)

A constatação é de um 
levantamento reali-
zado neste mês pela 

Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A expectativa de 
inflação do brasileiro foi a 
mesma percebida pela pes-
quisa de setembro e inferior 
à observada em outubro de 
2019 (4,9%). A pesquisa é 
feita com base em entre-
vistas com consumidores, 
que respondem à seguinte 
pergunta: “Na sua opinião, 
de quanto será a inflação 
brasileira nos próximos 12 
meses?”

“Apesar da pressão obser-
vada e esperada de alguns 
preços, como dos alimentos, 

O índice oficial medido pelo IPCA acumulava, em setembro, 
inflação de 3,14% em 12 meses.
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Recadastramento de 
aposentados está 
suspenso

A exigência da prova de vida 
anual de servidores aposenta-
dos, pensionistas e anistiados 
políticos civis está suspensa 
até o dia 30 de novembro. 
O Ministério da Economia 
publicou ontem (22) a Ins-
trução Normativa nº 103, que 
estabelece o novo período. 
Anteriormente, o recadastra-
mento estava suspenso até 
o fim deste mês. Segundo o 
Painel Estatístico de Pessoal, 
estão nessa situação em torno 
de 700 mil pessoas.

A prova de vida anual obri-
gatória deixou de ser exigida 
desde o dia 18 de março, 
como medida de proteção no 
enfrentamento da pandemia 
do novo Coronavírus. A me-
dida, no entanto, não afeta o 
recebimento de proventos e 
pensões. Aqueles que, excep-
cionalmente, tiveram o paga-
mento suspenso antes do dia 
18 de março, podem solicitar 
o seu restabelecimento. 

A Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia, órgão 
central da gestão de pessoas 
da Administração Pública 
Federal, informa que defi-
nirá, posteriormente, prazo 
e forma para realização da 
comprovação de vida daque-
les que foram contemplados 
na suspensão da Prova de 
Vida anual, assim como dos 
que tiveram o pagamento 
excepcionalmente restabe-
lecido (ABr). 

Brasileiros mantêm expectativa 
de inflação em 4,7%, diz FGV

Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação ficará em 4,7% nos próximos 12 meses
resultado positivo, apesar 
do nível estar consideravel-
mente acima do consenso de 
mercado e da meta oficial.

Para os próximos meses, 
com ausência de choques 
favoráveis e perspectiva de 
retomada gradual da econo-
mia e da demanda, é possível 
que haja um aumento das 
expectativas”, afirma a eco-
nomista da FGV Renata de 
Mello Franco. O índice oficial 
medido pelo Índice Nacional 
de Preços a Consumidor 
Amplo (IPCA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), acumulava, 
em setembro, inflação de 
3,14% em 12 meses (ABr).

a média da expectativa de 
inflação dos consumidores 
para os próximos doze me-

ses, em geral, não se alterou. 
Entretanto, essa estabilida-
de pode ser considerada um 

Faturamento do turismo já 
encolheu 33,6% em 2020

O resultado negativo foi puxado pelas viagens aéreas e por 
serviços de hospedagem e alimentação.
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meses, o recuo no fatu-
ramento do turismo bra-
sileiro é de 21,1%, sendo 
maior entre as empresas de 
transporte aéreo: -29,8%. 
Em seguida estão os ser-
viços de hospedagem e 
alimentação, com queda 
de 25,6% entre agosto de 
2019 e o mesmo mês deste 
ano. Apesar disso, o setor 
tem motivos para ficar mais 
otimista com os próximos 
meses: além da saída 
gradativa do isolamento, 
como se viu nos feriados 
nacionais de setembro e 
outubro, muitas operado-
ras de turismo brasileiras 
já têm pacotes fechados 

para o primeiro semestre 
de 2021.

No entanto, ressalta que 
os players do setor devem 
ser transparentes com 
seus clientes sobre as con-
dições das viagens: infor-
mando sobre operações 
de restaurantes, comércio 
e serviços, assim como 
sobre a estrutura médica 
disponível em cada desti-
no. Além disso, a queda no 
emprego qualificado entre 
as operadoras aumenta 
ainda mais a necessidade 
de manter um bom aten-
dimento aos consumido-
res. Fonte: Assessoria de 
imprensa FecomercioSP.

Um dos setores mais 
afetados pelo isolamento 
social decorrente da pan-
demia, o turismo nacional 
já acumula uma redução 
de 33,6% no faturamento 
real acumulado de janeiro 
a agosto. Levantamento 
do Conselho de Turismo 
da FecomercioSP a partir 
dos dados do IBGE mostra 
que o resultado negati-
vo até agora foi puxado 
principalmente pelas via-
gens aéreas (retração de 
68,8%) e por serviços de 
hospedagem e alimenta-
ção (-43,2%).

No período analisado, o 
setor de turismo faturou 
pouco mais de R$ 70,4 
bilhões – em 2019, as re-
ceitas já estavam em R$ 
106,1 bilhões nesta época 
do ano, o que representa 
um prejuízo de R$ 35,7 bi-
lhões. Essa redução atinge 
cinco das seis áreas analisa-
das: depois do transporte 
aéreo e dos serviços de 
hospedagem e alimenta-
ção, o pior resultado foi 
o de atividades culturais, 
recreativas e esportivas, 
que registra queda acu-
mulada de 33,3% em 2020. 

Considerando o acu-
mulado dos últimos 12 


