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contratação online criado para atender a maneira contemporânea de se 
consumir carros. Inicialmente, o programa estará disponível no estado 
de São Paulo com os modelos T-Cross 200 TSI e Tiguan Comfortline. O 
programa permite que o cliente assine de forma digital, no website da 
VW, o serviço por um período de um ou dois anos (a depender do mo-
delo escolhido) e possa usufruir um veículo Volkswagen. Estão inclusos 
na assinatura: documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), 
seguro, manutenção preventiva e franquia de 1.800 km para rodar por 
mês. De forma simples, rápida e digital, em seis passos o cliente pode 
assinar pelo seu VW no (www.vw.com.br/signanddrive).

E - Nicho Mercadológico
A Universidade Zumbi dos Palmares, referência absoluta em inclusão e 
educação voltadas aos negros, em parceria com sua agência de inovação, 
a InovaZumbi, lança o portal Afroblack (www.afroblack.com.br), que 
também funciona como um Marketplace para que os empreendedores 
negros possam vender e comprar, além de promover o networking, além 
de obter informações sobre empreendedorismo. O Afroblack é mais 
um projeto de inclusão e empoderamento econômico e social realizado 
através de geração de emprego, renda, criação e fortalecimento de 
negócios empreendedores, aprimoramento e fortalecimento de empre-
sas e negócios de jovens negros da Universidade Zumbi dos Palmares, 
familiares e da comunidade negra em geral.

F - Frota de Aviões
O Mercado Livre, companhia líder em e-commerce na América Latina, 
anuncia o investimento em uma frota de aviões 100% dedicada à empresa. 
Com isso, a companhia irá reduzir os prazos de envio dos pacotes no 
Brasil, além de aumentar a capacidade de entregas para o dia seguinte 
nas compras de produtos armazenados em seus CDs de Fulfillment de 
São Paulo e da Bahia. Investindo em sua malha logística, o Mercado Livre 
iniciou em 2019 parcerias com companhias aéreas comerciais, abrindo 
mais destinos e fornecendo volume constante durante a quarentena 
para ajudá-los a manter o setor de carga vivo. E agora, para fortalecer 
a malha logística, a empresa adiciona quatro aeronaves dedicadas sete 
dias por semana, de diferentes companhias aéreas, para melhorar a 
frequência e capacidade em diferentes regiões do Brasil. 

G - Campos Terrestres 
A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) 
referente à venda da totalidade de suas participações em um con-
junto de vinte e oito concessões de campos de produção terrestres, 

A - Carreira em Cibersegurança
A Trend Micro, líder global em cibersegurança e segurança em nuvem, pro-
move nos próximos dias 11 e 12, um evento online e gratuito para estudantes 
universitário sobre a área de cibersegurança. O objetivo é aproximar talentos 
que tenham interesse em ingressar nessa carreira e oferecer caminhos e 
informações para o desenvolvimento de futuros profissionais, em uma área 
que demanda por mão de obra qualificada. A iniciativa, conhecida como Trend 
Micro Initiative for Education (TMIE), reunirá tanto nomes do mercado em-
presarial como da academia. Para saber mais sobre a programação e realizar 
a inscrição, acesse a página especial: (https://bit.ly/37Osl6Y). 

B - Projetos Inovadores
O Grupo EDF abriu inscrições para a 2ª Edição do Prêmio EDF Pulse 
Brasil, que vai reconhecer projetos inovadores de empresas e startups na-
cionais que contribuam para os desafios das cidades e indústrias. Oferece 
dois prêmios de R$ 20 mil, um para cada categoria - Smart City e Smart 
Factory. Cada vencedor poderá apresentar a sua iniciativa às equipes da 
EDF Pulse Croissance, o fundo de investimento e incubadora do Grupo 
EDF. Além disso, caso alguma inovação seja de interesse das empresas, 
haverá a possibilidade da realizar uma parceria para o desenvolvimento 
do projeto. Inscrições pelo site (http://www.edf.fr/pulse-brasil). Estão 
habilitadas a concorrer pequenas empresas e startups, domiciliadas no 
Brasil e compostas por no máximo 30 colaboradores, que podem ter 
sociedade com empresas de até 500 pessoas.

C - Mão de Obra Estrangeira
A Câmara Brasil-Alemanha/SP promove no próximo dia 12, a 20ª edição 
do Seminário de Mão de Obra Estrangeira. O evento acontece em formato 
digital, sem abrir mão do conteúdo de alta relevância que o consagrou como 
referência para os profissionais das áreas de imigração e RH. Autoridades 
do Governo envolvidas com o tema participarão de uma mesa redonda 
e responderão a perguntas dos participantes. Ao final de cada palestra, 
haverá uma rodada de perguntas e respostas para os ouvintes tirarem 
suas dúvidas. A exposição do panorama global da imigração laboral ficará 
por conta de um time de especialistas representantes de várias regiões do 
mundo. As inscrições são gratuitas e as palestras em inglês contarão com 
tradução simultânea. Programação e inscrição: (https://www.ahkbrasil.com/
iframes_site_ahk_typo3/v2/verEventoDetalhado.aspx?id=4246).

D - Carro por Assinatura
A Volkswagen do Brasil, em parceria com a Volkswagen Financial Servi-
ces e Assobrav, estreia o VW Sign&Drive, um serviço de assinatura com 

com instalações integradas, localizadas na Bacia do Recôncavo e 
Tucano, em diferentes municípios do estado da Bahia, denominados 
conjuntamente de Polo Bahia Terra. Compreende 28 concessões de 
produção terrestres, localizadas em diferentes municípios do estado 
da Bahia, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, 
logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e 
gás natural. As informações sobre a oportunidade, bem como os 
critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, 
está disponível no site: (https://investidorpetrobras.com.br/pt/resul-
tados-e-comunicados/teasers).

H - Produtos do Agronegócio
Na próxima segunda-feira (9) terá início a Semana Fispal Food Digital 
com duração de cinco dias para discutir sobre os principais desafios e 
oportunidades no setor de alimentação. O Sebrae é parceiro da Fispal 
e neste ano com a programação 100% digital, preparou uma série de 
inovações para os participantes donos de micro e pequenos negócios 
do setor. Vai dispor de uma vitrine virtual dinâmica, na qual os empre-
endedores do setor de alimentação poderão expor seus produtos e 
fazer contato com clientes. Molhos, cachaças, geleias, doces, hortaliças, 
cerveja artesanal, embutidos, defumados, chocolates, licores, polpa de 
frutas, cafés, mel entre outros produtos únicos, irão integrar a vitrine. 
A iniciativa está com inscrições abertas e gratuitas em: (https://fispal-
foodxperience.com.br/login).  

I - Vacinas em Domicílio 
Como solução para quem não quer correr risco saindo de casa durante 
essa pandemia, principalmente com crianças, um serviço até então 
inédito no Brasil, acaba de ser lançado por uma startup: o aplicativo 
Vacine.me - um marketplace de vacinas em domicílio. É uma ferramenta 
que disponibiliza todos os tipos, marcas e preços de vacinas, para que 
seus usuários possam comparar e agendar a aplicação com a clínica que 
melhor atender seus critérios de decisão, com total segurança e sem 
taxas, no conforto de casa. Oferece imunização para todas as faixas 
etárias: gestantes, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A 
ideia é estar presente em todo o país até o final deste ano. Saiba mais 
em: (https://www.vacine.me/).

J - Pronto para Voltar
A PepsiCo está com inscrições abertas para o programa ‘Ready to Return’ 
- em tradução livre, “Pronto para Voltar”. O intuito é contratar pessoas 
que estejam, há pelo menos, dois anos fora do mercado corporativo e 
agora se sentem prontas para voltar e compartilhar seu talento com a 
PepsiCo. As vagas são para as áreas de Vendas e Operações, nas cidades 
de São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto e Aparecida de Goiânia, com 
o salário e benefícios do cargo ocupado. Os selecionados trabalharão em 
projetos relacionados às suas áreas, com direito a mentoria, treinamentos 
e imersões para atualização e capacitação. A seleção levará em conta a 
experiência, mas também a identificação dos candidatos com a cultura 
da empresa. Interessados devem realizar as inscrições no site (http://
readytoreturn-pepsico.com/), até o próximo dia 22. 

Com o PIX todo mundo sai 
ganhando

O Brasil tem passado 
por mudanças 
significativas nos 
últimos meses

Além da pandemia do 
novo Coronavírus ter 
trazido novos hábitos 

para a sociedade, acelerando 
o crescimento do e-commer-
ce e incentivando consumi-
dores a realizarem compras 
em plataformas virtuais, por 
exemplo, o mercado financei-
ro tem vivido uma verdadeira 
revolução. 

Mesmo os brasileiros dei-
xando o dinheiro físico de 
lado e criando uma certa 
familiaridade com os paga-
mentos por aproximação e 
as carteiras digitais, o Pix, do 
Banco Central, está chegando 
para quebrar paradigmas e 
colocar todas as instituições 
financeiras no mesmo jogo. 

Transferências entre con-
tas de bancos iguais já são 
imediatas e podem ser feitas 
em qualquer ocasião, o que 
não acontece se as institui-
ções são diferentes. Essa 
é a grande mudança que a 
plataforma de pagamentos 
instantâneos traz. A partir 
de novembro, pagadores 
e recebedores vão poder 
movimentar o seu dinheiro 
online para toda e qualquer 
entidade, empresa e pessoa 
física cadastrada em até dez 
segundos, sem restrições de 
datas, horários e com baixo 
custo nas operações. 

A iniciativa proporciona 
mais praticidade e agilidade 
na forma de fazer pagamen-
tos e apresenta uma série de 
vantagens e benefícios para 
os usuários. Não é preciso 
ser especialista para enten-
der que o dinamismo do Pix 
vai incentivar a inovação e 
a competição entre bancos, 
fintechs e grandes varejistas, 
que pela primeira vez ficam 
em pé de igualdade para com-
petir por clientes, precisando 
buscar diferenciais. 

Para se ter uma ideia, até 
meados de julho o Banco Cen-
tral havia recebido 980 pedi-
dos de adesão de empresas 
interessadas em participar 
dos pagamentos instantâne-
os. Desse número, apenas 34 
eram instituições financeiras 

obrigadas a entrar no serviço, 
ou seja, nessa corrida pelo 
disruptivo, sobrevive quem 
acompanha as tendências e 
sai na frente dos demais. 

Se por um lado os gran-
des bancos estão precisan-
do encontrar maneiras de 
equilibrar a perda futura de 
receita - já que deve haver 
um impacto negativo com a 
queda de utilização de TEDs e 
dos DOCs tarifados -, criando 
benefícios e novos produtos, 
aumentando a participação 
em outras áreas e investido 
em campanhas de marketing; 
por outro, as instituições 
digitais têm apostado no re-
lacionamento interpessoal e 
pensado em parcerias com, 
por exemplo, empresas de 
telefonia, grandes varejistas, 
entre outros. 

Os mais de 45 milhões de 
adultos desbancarizados, 
que movimentam cerca de 
R$ 800 bilhões em dinheiro 
em espécie, de acordo com 
estudo da Locomotiva, serão 
os grandes beneficiados com 
o sistema dos pagamentos 
instantâneos, uma vez que 
a tecnologia desburocratiza 
trâmites bancários, rompe 
barreiras e muda o mercado 
de meios de pagamento, sen-
do indiferente um cidadão ter 
uma conta em banco ou em 
uma carteira digital. 

Além disso, o Pix concorre 
também com boletos para 
compras feitas na internet 
e com os caixas eletrônicos, 
acelerando o fluxo de dinhei-
ro na economia e permitindo 
um desenvolvimento muito 
mais enérgico e ativo. Quem 
quiser utilizar os pagamentos 
instantâneos deve cadastrar 
uma chave, que é como se 
fosse uma espécie de iden-
tificador para realizar as 
transações, dentro do pró-
prio aplicativo da instituição 
financeira em uso. 

Cerca de 677 empresas do 
setor financeiro estão aptas 
para oferecer o Pix, portanto, 
não há desculpa para alguém 
ficar de fora. O novo sistema 
de pagamentos já é uma rea-
lidade e deve ser aproveitado 
por todos. 

(*) - É CEO e cofundador da 
PagBrasil, fintech brasileira líder 

no processamento de pagamentos 
para e-commerce ao redor do mundo 

(www.pagbrasil.com).

Ralf Germer (*)

Entre os meses de 
março e junho, elas 
fecharam pouco mais 

de 1 milhão de postos de 
trabalho, contra aproxima-
damente 605 mil das médias 
e grandes (MGE). Por outro 
lado, os pequenos negócios 
foram os que reagiram mais 
rapidamente à crise, recupe-
rando cerca de 443 mil em-
pregos nos meses de julho, 
agosto e setembro, enquanto 
as MGE criaram quase a me-
tade dessas vagas (245 mil), 
no mesmo período. 

A análise feita pelo Sebrae, 
a partir de dados do Ministé-
rio da Economia, mostra que 
no mês de julho o saldo das 
micro e pequenas empresas 
foi 2.4 vezes maior que o 
das MGE. Já nos meses de 

Os pequenos negócios foram 
os que reagiram mais rapidamente à crise.
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Caiu pela segunda vez 
consecutiva o número de 
brasileiros com dívidas em 
cheque pré-datado, cartão 
de crédito, cheque espe-
cial, carnê de loja, crédito 
consignado, empréstimo 
pessoal e prestação de 
carro e de casa, de acor-
do com a Confederação 
Nacional do Comércio 
(CNC). A pesquisa de ou-
tubro apresentou retração 
de 0,7 ponto percentual, 
com relação a setembro, 
e apontou que 66,5% dos 
consumidores estão endi-
vidados. No comparativo 
anual, contudo, o indicador 
registrou aumento de 1,8 
ponto percentual.

Os sinais de melhora do 
índice, que chegou a alcan-
çar a maior proporção da 
série histórica em agosto 
(67,5%), são reflexo da 
melhor perspectiva econô-
mica, segundo o presidente 
da CNC, José Roberto Ta-
dros. “No entanto, ainda 
predominam incertezas 
sobre a sustentabilidade da 
retomada no médio prazo, 
principalmente quanto à 
capacidade de recuperação 
do mercado de trabalho e 

A pesquisa apresentou retração de 0,7 ponto percentual, 
e apontou que 66,5% dos consumidores estão endividados.
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Desbloqueio de BPC 
poderá ser feito por 
atendimento remoto

O desbloqueio do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
poderá ser feito por atendimen-
to remoto. Portaria publicada na 
edição de ontem (5) do Diário 
Oficial da União dispõe sobre a 
regularização do BPC suspenso 
por não inclusão do beneficiário 
no Cadastro Único (CadÚnico), 
no período de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional de-
corrente do novo Coronavírus.

Segundo a portaria, para 
desbloqueio do crédito ou rea-
tivação do benefício que tenha 
sido suspenso ou cessado, ou 
ainda na hipótese de pagamento 
bloqueado, o interessado deverá 
fazer a solicitação no INSS, por 
intermédio dos canais remotos 
disponíveis. A portaria diz ainda 
que o Ministério da Cidadania 
poderá encaminhar ao INSS 
listagem para reativação auto-
mática dos créditos ou bene-
fícios em que foi identificado 
requerimento de reativação 
pelo interessado junto ao INSS 
e inscrição, independente da 
data em que esta foi realizada 
no CadÚnico.

Os benefícios não abrangidos 
pelo procedimento automático 
serão reativados de forma ma-
nual pelas unidades descentra-
lizadas do INSS. Ainda de acordo 
com a portaria, a reativação do 
benefício implicará o pagamento 
de todos os valores devidos du-
rante o período em que ele esteve 
suspenso ou cessado (ABr).

Pequenos negócios mostram 
recuperação de emprego mais rápido
As micro e pequenas empresas (MPE) foram as que mais demitiram no pior momento da pandemia no Brasil

do Sebrae, Carlos Melles, 
os números confirmam um 
comportamento histórico 
já observado a respeito dos 
pequenos negócios: a resili-
ência e a enorme capacidade 
de recuperação desse perfil 
de empreendedores. 

“As micro e pequenas 
empresas são o motor da 
economia. Para sairmos 
mais rapidamente da crise, 
será fundamental continuar 
apoiando esses empresários. 
Isso passa por uma série de 
medidas, desde o apoio para 
que as empresas consigam 
digitalizar suas vendas até a 
ampliação da oferta de cré-
dito, que é um oxigênio vital 
para manter essas empresas 
operando”, comentou (AI/
Sebrae).

agosto e setembro, os saldos 
das MPE foram 76% e 66% 
maiores que as médias e 
grandes, respectivamente. 
Considerando o acumulado 
do ano (incluindo os meses 
anteriores à chegada da 
Covid-19), os dados mos-
tram que, entre demissões 

e contratações, as pequenas 
empresas tiveram um saldo 
melhor, com cerca de 40 
mil demissões a menos que 
as MGE. 

No conjunto da economia, 
entre janeiro e setembro, o 
saldo foi negativo em 559 
mil vagas. Para o presidente 

CNC: endividamento dos brasileiros 
cai pela segunda vez consecutiva

ao cumprimento das metas 
fiscais”.

A mudança nas trajetórias 
do endividamento com rela-
ção à renda se manteve em 
outubro. Entre as famílias 
que recebem até 10 salários 
mínimos, o percentual caiu 
pela segunda vez seguida, 
chegando a 68% do total – 
após ter alcançado o recorde 
de 69,5%, em agosto. Entre 
as famílias com renda acima 
de 10 salários, esta mesma 
proporção teve o segundo 
aumento consecutivo, su-
bindo a 59,4%. 

“A redução do endivida-
mento das famílias de menor 
renda nos dois últimos meses 
é um reflexo da diminuição 

dos valores dos benefícios 
emergenciais, o que exige 
mais rigor na organização 
dos orçamentos domésti-
cos. Já o aumento das dí-
vidas entre as famílias com 
mais de 10 salários indica 
que elas estão, aos poucos, 
retomando o consumo”, 
indica Izis Ferreira, econo-
mista da CNC responsável 
pela pesquisa. Com relação 
aos tipos de dívida, o cartão 
de crédito continua como 
a principal modalidade de 
endividamento para 78,5% 
das famílias. Na sequên-
cia, aparecem os carnês 
(16,4%) e o financiamento 
de veículos (10,7%) - (Ge-
com/CNC).


