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Digital Publishing, empresa especializada em brand publishing, focada 
em auxiliar as marcas a se tornarem publishers no mercado brasileiro. 
O evento faz parte do programa de Pós-Graduação em Marketing Digital 
e e-Commerce do ISVouga (Instituto Superior de Entre Douro e Vouga) 
de Portugal. Na palestra, Ferreira falará sobre a Pirâmide de Maturidade 
do Marketing de Conteúdo, uma matriz criada pela empresa brasileira 
sobre as diferentes categorias e etapas de amadurecimento do trabalho 
de conteúdo pelas marcas. É  um guia inédito, que serve como apoio 
às empresas que pretendem investir em um trabalho estruturado de 
conteúdo no ambiente digital. Saiba mais em: (https://brandpublishing.
com.br/).

E - Estágio em Engenharia
Está aberta a seleção para o Programa de Estágio em Engenharia e Ar-
quitetura 2021 da Direcional Engenharia, uma das maiores construtoras 
do país. As inscrições  devem ser feitas exclusivamente pelo site (https://
jobs.kenoby.com/diretalentos). As oportunidades são nas cidades de São 
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Fortaleza 
e destinadas a universitários de 5º a 8º períodos de Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção e Arquitetura. O programa oferece benefícios 
como bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro de acidentes 
pessoais, vales transporte e refeição. Os candidatos devem possuir bons 
conhecimentos de inglês e disponibilidade para começar a estagiar em 
janeiro de 2021. 

F - Sistema Alimentar
A Unilever anunciou seu mais novo compromisso de sustentabilidade 
para a categoria de alimentos, que tem como um de seus pilares aumen-
tar em €1 bilhão as vendas de carne à base de plantas e alternativas aos 
laticínios em um prazo de cinco a sete anos. O lançamento da marca 
The Vegetarian Butcher, já à venda no Brasil para o segmento de Food 
Service, e o incremento do portfólio com opções veganas como as que 
já existem nas marcas Hellmann’s, Magnum e Ben&Jerry’s, serão res-
ponsáveis por impulsionar o crescimento da companhia no mercado. 
Com o lançamento global do programa “Alimentos do futuro”, a Unilever 
objetiva oferecer escolha às pessoas que queiram fazer a transição para 
dietas mais saudáveis e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental 
da cadeia alimentar global. 

G - Ferramentas das Redes 
A Head de Negócios para as indústrias de Educação, Tecnologia, Teleco-
municações, Mídia e Entretenimento do Facebook no Brasil, Duda Bastos, 
será a convidada do próximo evento da série FGV Digital Talks, que terá 

A - Incentivo aos Jovens 
O Decola Jovem, programa criado pelo Instituto Souza Cruz, quer incentivar 
jovens de comunidades de baixa renda e regiões mais desfavorecidas a en-
contrarem no empreendedorismo uma alternativa de trabalho. O curso abriu 
inscrições para moradores de São Paulo e será gratuito, com aulas 100% 
online. Contará com programação intensiva, focada no empreendedorismo 
criativo para aumentar os lucros durante o período de festas de final de 
ano. Será realizado entre os dias 30 de novembro a 4 de dezembro, de 17h 
às 20h, via plataforma de ensino a distância, que poderá ser acessada por 
computador ou celular. Os participantes elaboram um plano de negócios e, 
nesta edição, o melhor aluno será premiado com um voucher de compras 
no valor de R$ 1.000,00. Inscrições pelo site (www.decolajovem.com.br). 

B - Banco para Mulheres
O Itaú Unibanco está entre os três melhores bancos do mundo para mulheres 
empreendedoras, segundo o Global SME Finance Awards, premiação do Banco 
Mundial em parceria com o G20. Este é um reconhecimento à atuação da insti-
tuição para promover a equidade de gênero e fortalecer o empreendedorismo 
feminino. Entre as iniciativas que o Itaú mantém com esse objetivo estão não 
apenas a oferta diferenciada de crédito, mas também um programa mais amplo 
que capacita, conecta e inspira mulheres, o Itaú Mulher Empreendedora, que 
em seis anos de existência já apoiou 24,8 mil mulheres participantes - e só neste 
ano mais de 126 mil mulheres acessaram o canal digital do programa. Lançado 
em 2018, o Global SME Finance Awards é uma premiação organizada pelo 
SME Finance Forum, uma iniciativa do G20 em parceria com a International 
Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial.

C - Amantes do Chá
Uma dica para os apaixonados por chá: na próxima semana (23 a 29), as 
34 lojas da Tea Shop em todo o país oferecerão descontos de até 50% nas 
mesclas, sets, acessórios e combos (chá + acessório). E na sexta (27), 
sábado (28) e domingo (29) – todas as lojas colocarão à venda 10 chás 
pela metade do preço nas compras a partir de 100 gramas. É a Black 
Week da Tea Shop, a maior e mais especializada rede de chás gourmet 
do Brasil, uma promoção para aliar economia e bem-estar. Presente nos 
principais centros do país, a Tea Shop disponibiliza mais de 130 chás 
e infusões nas 34 lojas físicas e também por tele-entrega ou pela loja 
virtual. A rede nasceu em Barcelona, Espanha, há três décadas e hoje 
tem 100 lojas em seis países. Saiba mais em: (www.teashop.com.br).

D - Conteúdo de Marcas
A 32ª edição do Prime Digital Guest ocorre no próximo dia dia 27, às 
19h30, e recebe Paulo Henrique Ferreira, Diretor Executivo da Barões 

como tema “A transformação digital dos negócios: Como marcas podem 
explorar melhor as ferramentas do Facebook, Whatsapp e Instagram?”. 
Durante o encontro, que será mediado pelo diretor de Comunicação e 
Marketing da FGV, Marcos Facó, Duda abordará a aceleração digital no 
mundo dos negócios e as diferentes formas de explorar as redes sociais 
e apresentará as ações do Facebook neste período de mudanças, como a 
aceleração de projetos e a adoção de iniciativas que beneficiam marcas 
de comércios e serviços. Data: segunda-feira (23), horário: 18h30, no 
Facebook da FGV. Inscrições: (https://portal.fgv.br/eventos/webinar-
fgv-digital-talks-facebook).

H - Visionary Week 
Com o tema “Co-criação para o amanhã, projetando o futuro”, a NEC 
apresenta na primeira edição do evento global NEC Visionary Week 
diversas palestras e painéis, enquanto exibe também as mais recentes 
inovações e soluções da empresa nas áreas de Experiência do Cliente, 
Governo Digital, Saúde Pública e Comunicações Móveis 5G, entre ou-
tras. Com uma abordagem vanguardista, a companhia estabeleceu uma 
programação repleta de assuntos muito atuais e convidados de alta 
relevância dentro de seus campos de atuação. O evento 100% digital 
acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, trazendo painéis e palestras 
sobre temas atuais, com a participação de especialistas, futurólogos e 
C-levels. Confira a programação completa e inscreva-se gratuitamente 
no link: (https://global-event.nec.com). 

I - Empresas Sustentáveis 
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e 
embalagens de papel do Brasil, comunica que passou a integrar o Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI na sigla em inglês) em duas carteiras: 
Índice Mundial e Índice de Mercados Emergentes e anuncia que lançará 
20 metas para o desenvolvimento sustentável da Companhia e para a pros-
peridade da sociedade e do planeta. O DJSI destaca as empresas líderes 
mundiais em desempenho econômico, práticas de governança e atuação 
socioambiental. A Klabin é a única indústria brasileira a estar na carteira 
mundial, o que junto a outros reconhecimentos recebidos, índices que integra 
e compromissos que assumiu, como por exemplo o SBT (Science Based 
Targets), a posiciona como uma das empresas mais sustentáveis do mundo. 

J - Europa Roadshow
No próximo dia 26 (quinta-feira), das 9h às 12h30 e das 14h30 às 18h, 
os escritórios de turismo de Mônaco e Noruega participarão do Europa 
Virtual Roadshow. O evento digital, organizado pela Comissão Europeia 
de Turismo, reunirá países e parceiros do continente europeu, que farão 
apresentações e reuniões em um pavilhão virtual. Ele é gratuito e aberto 
a todos os agentes de viagem e operadores. Mônaco e Noruega terão 
estandes próprios no evento, onde os profissionais de turismo poderão 
acessar links de treinamentos sobre os destinos, se inspirar com vídeos 
institucionais e marcar reuniões com assessores de relacionamento com o 
trade da GVA. Os destinos convidam agentes e operadores a conhecerem 
os estandes virtuais, marcarem reuniões e conhecerem mais sobre os 
diferenciais e experiências oferecidas em cada país. Mais informações: 
(etc.aviarepsvirtualfairs.com).

Pequenos negócios na 
onda da retomada

A pouco mais de 40 
dias para encerrar 
2020, um ano de danos, 
resiliência, oportunidades, 
aprendizagens e 
reconstrução

Dizem que o brasileiro nasce 
otimista. Prefiro acreditar 
que somos realistas que 

enxergam as possibilidades diante 
da metade do copo cheio. É esse 
movimento que estamos observando 
nos pequenos negócios paulistas. 
Pelo quarto mês consecutivo, 
em agosto, mais de 4 milhões de 
microempreendedores individuais 
(MEIs) e as micro e pequenas 
empresas registraram expansão no 
faturamento real sobre mês anterior, 
ou seja, já descontada a inflação. 
As micro e pequenas empresas 
apresentaram expansão de 11,3% 
no faturamento real, em agosto de 
2020 sobre julho de 2020. No mesmo 
período, os microempreendedores 
individuais registraram aumento de 
1,9% no faturamento real. Também 
em agosto, o faturamento desses 
negócios foi 5,4% superior à receita 
apurada em fevereiro de 2020, mês 
imediatamente anterior ao início da 
pandemia, movimento puxado por 
outro fenômeno que não víamos 
desde abril: os pequenos negócios 
dos segmentos mais vulneráveis, 
aqueles que dependem mais forte-
mente de vendas físicas e do fluxo 
de pessoas, não registram queda de 
faturamento em agosto. 

Na comparação de 12 meses 
(agosto/20 x agosto/19), o registro 
foi de -13,3%. Recuo forte, mas bem 
menor que o registrado em abril, 
quando os pequenos negócios apon-
taram contração de quase 44% do 
faturamento. Outra notícia que ajuda 
a ver luz no fim do túnel: empreen-
dimentos de pequeno porte do co-
mércio foram os primeiros a registrar 
resultado positivo na comparação de 
12 meses, com crescimento de 4,9% 
na comparação com mesmo mês de 
2019. Ou seja, o resultado positivo 
não está ‘contaminado’ com uma 
base de comparação afetada pela 
pandemia. 

Os dados indicam que o tecido 
base do setor produtivo está em pro-
cesso de recuperação, progressivo e 
significativo. E na esteira da retoma-
da das atividades, vem a geração de 
empregos. Em agosto, cerca de 94 
mil pessoas conseguiram ocupação 
nas micro e pequenas empresas, 
1,5% a mais do nível registrado em 
julho de 2020, conforme projeção do 
Sebrae-SP. Quando se consideram 
sócios proprietários, familiares e 
terceirizados, este número sobe pra 
quase 150 mil pessoas. 

Na comparação de agosto/20 com 
março/20, mês em que foi decretada 
a pandemia no Brasil, o aumento 
foi de 5,3% no número de pessoas 
ocupadas nos pequenos negócios, 
cerca de 225 mil pessoas. Vale 

lembrar que os pequenos negócios 
representam 99% do total de em-
preendimentos, são responsáveis 
por 30% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 52% dos empregos formais 
(com carteira assinada). 

A melhora gradativa da receita im-
pactou diretamente nas expectativas 
dos empresários para os próximos 
seis meses. Os mais pessimistas 
quanto à evolução da economia sa-
íram da casa dos 54% em abril, para 
11% em setembro; 42% acreditavam 
em melhora da economia e 41% em 
melhora do faturamento (em abril 
este índice era de 14% para as duas 
variáveis). 

Ao analisar dados apurados na 
pesquisa Indicadores Sebrae-SP 
e fatos que vimos em nossa rede 
de atendimento, acreditamos que 
as micro e pequenas empresas 
encerrem 2020 com 14,5% a 15% 
de recuo do faturamento real. Sinal 
que ainda teremos muito trabalho à 
frente para consolidar o processo de 
recuperação. Os desafios para 2021 
vão do enfrentamento dos efeitos 
de uma possível segunda onda da 
pandemia, ao monitoramento, de 
perto, do nível de consumo no País, 
tendo em vista a redução do valor 
das parcelas do auxílio emergencial, 
a partir de setembro e, mais à frente, 
com o fim do auxílio emergencial. 

Uma coisa é certa e comprovada. 
Para sanar os impactos danosos da 
pandemia, em especial o desem-
prego, precisamos garantir que os 
pequenos negócios reforcem sua 
musculatura, ativando uma série 
de medidas que vão sustentá-los, 
desde o apoio para que as empresas 
aprimorem gestão, fluxo de caixa, 
digitalização de vendas, passando 
por políticas públicas que simplifi-
quem, desonerem e incentivem a 
permanência no mercado. 

No Sebrae-SP mantemos o com-
promisso de continuar atuando de 
maneira vibrante e rápida para orien-
tar os pequenos negócios paulistas a 
vencer os obstáculos e tornarem-se 
mais competitivos. Neste ano, até o 
momento, realizamos cerca de 2,5 
milhões de atendimentos (maioria 
online) com as melhores respostas 
para as dúvidas e necessidades de 
1,5 milhão de microempreendedores 
individuais, micro e pequenas em-
presas, do comércio, da indústria, de 
serviços e do agronegócio. Também 
fizemos uma ação junto às institui-
ções públicas, privadas e governos 
para garantir que o crédito chegasse 
até eles. De março a outubro, cerca 
de 14 mil MEIs, micro e pequenas 
empresas tiveram financiamento 
liberados via programas Juro Zero, 
Empreenda Rápido, Retomada e 
FAMPE, no montante de mais de 
R? 645 milhões. Porque onde tiver 
pessoas chegando até nós com o 
sonho de começar a empreender 
ou a melhorar sua performance, 
estaremos lá, construindo juntos 
soluções incríveis. 

(*) - É Presidente do Sebrae-SP.

Tirso de Salles Meirelles (*)

No comparativo anu-
al, houve queda de 
11,9%. O indicador 

segue se recuperando após 
a mínima histórica em ju-
nho, mas a taxa de variação 
mensal é a menor registrada 
desde agosto. A confiança 
do comércio ainda está 20 
pontos abaixo do nível pré
-pandemia.

De acordo com o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, a redução do valor 
do auxílio emergencial e 
pressões sobre os preços 
têm influência na desacele-
ração do crescimento. “As 
perspectivas são favoráveis 
para o desempenho do va-
rejo no último trimestre, em 
função do incremento no 
faturamento com as festas 
de fim de ano, ainda que 
com valores menores dos 
benefícios emergenciais e 

A confiança do comércio ainda está 
20 pontos abaixo do nível pré-pandemia.
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O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país, teve crescimento de 
7,5% no terceiro trimestre, na 
comparação com o segundo 
trimestre. O dado é do Monitor 
do PIB, da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), divulgado 
ontem (19). “O forte cresci-
mento de 7,5% da economia 
brasileira no terceiro trimes-
tre, reverte, em parte, a forte 
retração de 9,7% registrada 
no segundo trimestre deste 
ano, em função da chegada 
da pandemia da Covid-19 ao 
Brasil, a partir de março. 

No entanto, este crescimen-
to não é suficiente para recu-
perar o nível de atividade eco-
nômica que ainda se encontra 
5% abaixo do observado no 
quarto trimestre do ano pas-
sado”, afirma o coordenador 
da pesquisa, Claudio Consi-
dera, ao indicar que, apesar 
da recuperação disseminada 
entre as atividades econômi-
cas, o setor de serviços ainda 
encontra dificuldades para se 
recuperar. 

“Mesmo com a flexibilização 

A incerteza quanto ao futuro da pandemia tem inibido a 
recuperação mais robusta do setor de serviços.

Produção e 
empregos estão em 
alta na indústria

A produção industrial bra-
sileira registrou, em outubro, 
o quinto mês consecutivo de 
alta, com 58,3 pontos segun-
do a Sondagem Industrial 
referente ao mês de outu-
bro, divulgada ontem (19) 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). No mês 
anterior o índice estava um 
pouco acima (59,1 pontos). O 
índice que mede a evolução do 
número de empregados ficou 
em 54,9 pontos. É o terceiro 
mês seguido de alta. 

O levantamento aponta que 
a utilização da capacidade 
instalada (UCI) média ficou 
em 74% em outubro, manten-
do-se em alta pelo sexto mês 
consecutivo. Em setembro ele 
estava em 72%. “A Sondagem 
revela ainda que a UCI foi 
maior do que o usual para o 
mês de outubro, pois o índice 
de UCI efetivo em relação ao 
usual ficou acima da linha di-
visória de 50 pontos, ao atingir 
51,1 pontos”. Os estoques 
continuaram em queda e abai-
xo do desejado pela indústria, 
apesar das seguidas altas na 
produção (ABr).

Confiança do empresário do comércio 
segue em alta, mas com desaceleração
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), cresceu 4,1% em novembro e alcançou 108 pontos, permanecendo no patamar de otimismo (acima 
de 100 pontos) pelo segundo mês consecutivo

que em outubro – item com 
o maior crescimento mensal 
entre todos os analisados 
pela pesquisa.

O indicador que avalia as 
expectativas no curto prazo 
avançou (+1,3%), alcançan-
do 150,7 pontos e indicando 
que os comerciantes estão 
otimistas para os meses à 
frente em relação à econo-
mia (+1,2%) e ao desempe-
nho do comércio (+1,1%) e 
da própria empresa (+1,6%). 
“Impulsionada pela proximi-
dade das festas de fim de ano, 
a intenção de contratar pelo 
comércio avançou em todas 
as regiões do País”, destaca 
Izis Ferreira, economista da 
CNC. A proporção dos co-
merciantes que pretendem 
aumentar o quadro de fun-
cionários aumentou de 65%, 
em outubro, para 72,4%, em 
novembro (Gecom/CNC).

inflação dos alimentos”, afir-
ma, ressaltando que a queda 
dos índices de isolamento so-
cial contribui positivamente 
para a recuperação do setor, 
assim como as vendas pelo 
comércio eletrônico.

Os principais subíndices 
do Icec registraram evo-
lução, com destaque para 
aquele referente à satisfação 

dos comerciantes com as 
condições atuais (+10,4%), 
que chegou a 78,6 pontos – o 
quarto avanço seguido. O in-
dicador, contudo, ainda está 
19,3% atrás do nível verifi-
cado em novembro de 2019. 
Especificamente em relação 
à economia, os empresários 
do comércio se mostraram 
11,3% mais satisfeitos do 

Economia cresceu 7,5% do segundo 
para o terceiro trimestre, diz FGV

das medidas de isolamento e 
pequena melhora marginal dos 
setores de alojamento, alimen-
tação, serviços prestados às 
famílias, educação e saúde, o 
crescimento observado ainda é 
muito pequeno em comparação 
à deterioração, causada pela 
pandemia, observada nesses 
segmentos. A elevada incerteza 
quanto ao futuro da pandemia 
tem inibido a recuperação mais 
robusta do setor de serviços, 
que é a atividade mais relevante 
da economia brasileira”, explica 
Considera.

Apesar disso, na comparação 

com o terceiro trimestre de 
2019, houve uma queda de 
4,4% no terceiro trimestre 
deste ano. Analisando-se ape-
nas o mês de setembro, houve 
alta de 1,1% na comparação 
com agosto e de 2,3% na com-
paração com setembro do ano 
passado. Na comparação com 
o segundo trimestre deste 
ano, o consumo das famílias 
recuou 5,1%, enquanto a 
formação bruta de capital fixo 
(investimento) caiu 2,2%. As 
exportações cresceram 1,7%, 
enquanto as importações tive-
ram queda de 24,4% (ABr).
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