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próximos dias 8 e 10, o Congresso Planejar, principal fórum anual de 
discussão da América Latina para os profissionais que atuam no plane-
jamento financeiro de pessoas e famílias. O evento acontece de forma 
remota, gratuita e em expansão internacional. Serão cerca de 28 pales-
trantes, entre eles personalidades como o fundador e presidente da X 
Prize Foundation, Peter Diamandis, o planejador financeiro e fundador do 
BACK2Y, Paul Armson, o fundador e presidente da Advisor Insights Inc. 
e The Financial Life Planning Institute, Mitch Anthony, e Akiko Nomura, 
diretora executiva do Nomura Institute of Capital Markets Research. 
Mais informações e inscrições: (www.congressoplanejar2020.com.br).

E - Olimpíada de Inglês 
A ChatClass, startup que visa democratizar o ensino da língua inglesa por 
meio de tecnologias já inseridas no cotidiano dos alunos, realizou, com o 
Escritório de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada e dos Consulados dos 
EUA no Brasil, a segunda edição do concurso cultural Olimpíada de Inglês. A 
iniciativa buscou estimular o ensino e prática do Inglês para estudantes em 
idade escolar. Com o tema central “We are the future of work”, focado em 
mostrar aos alunos as diversas possibilidades que o Inglês pode ajudá-los, 
a Olimpíada impactou mais de 137 mil estudantes e 4 mil professores em 
todo o Brasil. “A tecnologia da ChatClass traz uma Inteligência Artificial que 
funciona dentro do WhatsApp, como um “robô de inglês”, com a qual os 
alunos puderam interagir via texto e áudios, e garantir as melhores posições 
no ranking nacional a partir de seus resultados”, explica o CEO e fundador 
da startup, Jan Krutzinna. Outras informações: (www.chatclass.com.br). 

F - Modelo Híbrido
A GoWork, líder brasileira em soluções inteligentes de escritórios corporativos, 
criou um novo produto - o Home-flex-office -, que consiste em disponibilizar 
uma estação de trabalho presencial até três vezes por semana em qualquer 
unidade da rede na capital paulista, além de serviços de suporte para quando 
o usuário estiver trabalhando de casa. A expectativa é de que até o final do 
ano, três mil novos contratos sejam fechados no novo formato. Em 2020, a 
empresa prevê crescimento de 30%. Com o pacote híbrido, além de utilizar a 
infraestrutura física dos escritórios compartilhados, o empreendedor poderá 
utilizar os endereços de qualquer uma das 14 unidades da rede em São Paulo 
para colocar em seu cartão de visitas. Saiba mais em: (www.gowork.com.br).

G - Imigrar para Portugal
Nos últimos anos, o número de brasileiros vivendo em Portugal aumen-
tou consideravelmente, crescendo 43% em um ano - de 105.423 em 

A - Store in Store
A Singer do Brasil, líder mundial na fabricação de máquinas e acessórios de 
costura domésticos e industriais, está inaugurando cinco “store in store” 
em lojas da rede Extra de hipermercados. O projeto objetiva proporcionar 
experiências aos seus consumidores por meio do acesso interativo aos 
produtos e soluções da marca.  Quatro espaços estão sendo instalados nas 
unidades do Extra Morumbi, Anchieta, Anhanguera e Ricardo Jafet, em 
São Paulo, e um no Extra Santos. Os consumidores poderão conhecer de 
perto e testar a nova bordadeira EM9305, a Overloque 14HD854, a Facilita 
4423, a Confidence 7640, a Tradition 2250 e a Starlet 6660, além de pro-
dutos da linha de cuidados com a roupa como vaporizador e manequim, 
e os acessórios para costura. Outras informações: (www.singer.com.br). 

B - Profissionais de Tecnologia
A Semantix é hoje referência em Big Data, Analytics e Inteligência Artificial e 
o seu crescimento constante dentro do cenário mercadológico abriu espaço 
para a contratação de diferentes profissionais especializados em tecnologia. 
São mais de 50 vagas para trabalho remoto e presencial em São Paulo. As 
oportunidades se estendem para profissionais de nível pleno ou sênior, para 
áreas de engenharia de dados, análise de pré-vendas (comercial), análise de 
projetos, programação Front, arquitetura de Big Data, ciência de dados e techs 
leads. Os candidatos interessados devem acessar a página destinada às vagas, 
dentro do site da Semantix, para se candidatar: (https://semantix.gupy.io/). 

C - Qualificação Profissional 
O Itaú Unibanco, a Microsoft e o Instituto Crescer se uniram para oferecer 
qualificação profissional aos brasileiros. A iniciativa visa a ampliação do 
projeto Geração Crescer, programa de qualificação profissional e emprega-
bilidade voltado a promover talentos para as novas demandas do mercado. 
Por meio de cursos online, a iniciativa oferece apoio a residentes no Brasil, 
entre 18 e 70 anos, em busca de uma oportunidade de trabalho e de capa-
citação frente à crise econômica agravada pela pandemia do Coronavírus. 
O público-alvo inclui pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com 
deficiência, mulheres negras, comunidade LGBTQIA+ e classes D e E. Os 
interessados podem realizar cadastro em: (www.geracaocrescer.org.br).

D - Planejamento Financeiro
A pandemia trouxe a necessidade e a reflexão sobre estar preparado 
financeiramente para emergências. Para discutir o tema, a Planejar 
(Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) realiza entgre os 

2018 para 150.854 em 2019. Entre as opções que garantem viver de 
forma legal no país europeu, os brasileiros têm escolhido obter o Visto 
Gold. No próximo dia 15, às 9h, PwC Brasil e PwC Portugal promovem 
um encontro sobre o regime imigratório do Visto Gold, com foco nos 
procedimentos e meios legais para a aquisição de imóveis em Portugal. 
Indicado para brasileiros, o evento abordará os principais aspectos dos 
regimes do arrendamento e de alojamento local para efeitos de inves-
timento, além de temas como as principais implicações tributárias em 
caso de transferência de residência. Inscrições: (https://webcastportal.
pwc.com/open/f468478f-939c-4a0a-93cd-a397bf8fdef9).

H - Financiamento ao Turismo
O acesso a linhas de financiamento via Fundo Geral do Turismo (Fun-
getur) ganhou um importante reforço. A Caixa iniciará a operação dos 
recursos do fundo, principalmente, para micro e pequenas empresas de 
todo o país cadastradas no Cadastur. Com o novo parceiro, o Ministério 
do Turismo espera preservar mais empregos e empresas impactadas pela 
pandemia da Covid-19. Inicialmente, a Pasta já disponibilizou R$ 200 
milhões à instituição para que possa ofertar às empresas do setor. Ao 
todo, já foram concedidos, neste ano, mais de R$ 2,5 bilhões em crédito 
emergencial para empreendedores da cadeia produtiva do turismo. O 
Fungetur é uma linha de financiamento ao turismo, destinada, prefe-
rencialmente, aos segmentos de micro, pequenas e médias empresas. 

I - Trabalho Remoto
As vagas de empregos que oferecem trabalho remoto estão crescendo. 
De acordo com o site de empregos Indeed (https://br.indeed.com/), a 
partir de 1° de novembro, 6,3% das vagas de emprego no site continham 
termos relacionados a trabalho a distância, contra 2% em 1° de março, 
representando um aumento de 215% no período de 9 meses. O trabalho 
remoto está se tornando uma opção mais valiosa para empregadores e 
candidatos a emprego, pois oferece maior flexibilidade. Mesmo antes 
da Covid-19, os empregadores começaram a oferecer mais opções de 
trabalho remoto em locais onde não possuem escritórios para expansão 
da marca e algumas empresas até decidiram se tornar 100% remotas 
para cortar despesas.

J - Renegociação de Dívidas
A Boa Vista, empresa que aplica inteligência analítica na transformação 
de informações para a tomada de decisões em concessão de crédito 
e negócios em geral, acaba de divulgar a aquisição da Acordo Certo, 
especializada em ofertar no ambiente online, negociações de dívidas 
entre empresas e consumidores. A operação representa a aquisição de 
100% do capital. A Acordo Certo é uma empresa digital focada em levar 
aos consumidores as melhores condições de renegociação de dívidas 
de forma rápida, simples e 100% online. Com mais de 13 milhões de 
clientes cadastrados, a empresa apresenta mais de 440 mil acordos de 
dívidas fechados por mês. Nesta fase inicial, as empresas manterão 
suas operações ainda apartadas, porém com ofertas integradas. Para 
saber mais sobre a presente união, acesse: (www.acordocerto.com.br).

Apaixonar-se pelo 
problema: o caminho mais 
eficiente para resolvê-lo

Quando pensamos 
no processo de 
inovação, ele parece 
mais complexo do 
que realmente é

Na prática, passa por 
entender uma ne-
cessidade por intei-

ro, mas o que muita gente 
esquece é que tudo começa 
com o entendimento com-
pleto da dor que se pretende 
resolver e para isso é ne-
cessário “apaixonar-se pelo 
problema”. Parece estranho 
dizer isso, mas de um modo 
figurado, essa expressão re-
força a importância de com-
preender todos os aspectos 
que nele estão inseridos, 
para encontrar uma solução 
inovadora. 

Neste processo de conhe-
cer melhor a sua “paixão”, o 
design thinking é uma abor-
dagem que se encaixa per-
feitamente porque propõe 
desmembrar o problema, 
com foco no ser humano e 
na busca por soluções ali-
nhadas às necessidades do 
usuário/consumidor. Para 
exemplificar melhor, vamos 
imaginar um problema po-
tencializado pela pandemia 
e como resolvê-lo aplicando 
design thinking. 

Com o isolamento social, 
fazer uma admissão sem o 
contato físico tornou o pro-
cesso mais desafiador para 
os profissionais de departa-
mento pessoal (DP). Talvez 
você nunca tenha parado 
para pensar, mas a tarefa de 
admitir um novo colaborador 
pode exigir muitas trocas de 
e-mails e o envio de docu-
mentos de forma presencial. 

Para desenvolver uma so-
lução, que realmente ajude 
a resolver essa dificuldade, 
é necessário mergulhar no 
problema e nas dores dos 
profissionais de DP. Por que 
demora tanto um processo 
de admissão? O vai e vem 
de documentos é mesmo 
necessário? Como gerenciar 
a entrega e o armazenamento 
de documentos, de maneira 
rápida, remota e segura? 

Olhando de fora, pode pa-
recer fácil responder a esses 
questionamentos. Aplicar 

as famosas cinco etapas do 
design thinking - empatia, 
definição, ideação, protótipo 
e o teste - funciona para criar 
uma solução que realmente 
faça sentido e resolva esse 
problema. Lembrando que 
se julgar necessário voltar ao 
passo anterior, faça-o. 

Não siga para próxima fase 
sem ter a certeza de que 
explorou todos os aspectos 
possíveis do seu problema. 
Isso tem um significado 
muito forte para o time e 
para a empresa. Se a solução 
proposta não passou na va-
lidação, também é uma boa 
notícia, pois você aprendeu 
de maneira rápida e barata, 
sem precisar investir meses 
no desenvolvimento de um 
produto, em campanhas de 
lançamento para, somente 
depois disso, descobrir que 
ele não supre a real dor do 
seu usuário. 

Quando usamos essa abor-
dagem temos a capacidade 
de desenvolver uma solução 
para endereçar problemas 
com agilidade e eficiência. 
Como no processo de admis-
são, que entramos de cabeça 
na rotina do profissional de 
DP e em poucas semanas 
entregamos uma experiência 
para digitalizar uma tarefa 
burocrática, que demanda 
muitas horas. 

Suprimos todas as dores do 
Analista de DP com esta solu-
ção? A resposta mais honesta 
é: não! Porém, acreditamos 
que resolvemos sim uma das 
principais dores e dado todo 
o trabalho de exploração que 
foi feito, conseguimos ter 
uma boa ideia das próximas 
dores em que poderemos 
ajudar esse profissional. 

Resumindo, o “apaixonar-
se” é na verdade essa busca 
por entender de maneira 
profunda o que gera uma 
dificuldade e como podemos 
resolvê-la de maneira sim-
ples. O design thinking é um 
recurso aliado nessa tarefa 
porque propõe justamente 
esse olhar empático, possi-
bilitando entregar soluções 
eficientes, mais rápidas e 
inovadoras. 

(*) - É Gerente de Produto da ao³.

Felipe Marquez (*)

Exportações de carne 
suína seguem em alta

Os preços da carne suína 
dentro do mercado doméstico 
estão recuando, de acordo com 
o Cepea, da Esalq/USP. O recuo 
ocorre mesmo diante do ritmo 
intenso das exportações da 
proteína in natura. Conforme 
relatório da Secex, do Ministé-
rio da Economia, em novembro 
foram embarcadas 76,2 mil 
toneladas de carne suína in 
natura, leve recuo de 1,6% 
frente a outubro, mas 32,4% 
acima do volume de novembro 
de 2019. Já no mercado inter-
no, segundo o Cepea, a menor 
demanda interna por carne su-
ína, devido ao alto patamar dos 
preços, tem limitado a liquidez 
e pressionado os valores. 

Agentes do setor relatam 
que, diante da menor pro-
cura por parte do atacado, 
frigoríficos reduziram o ritmo 
de compra de novos lotes de 
animais para abate.

Suinocultores, por sua vez, 
temendo quedas mais inten-
sas nos preços nas próximas 
semanas, têm elevado a oferta 
de animais. No mercado da 
carne, as cotações da carcaça 
e dos principais cortes suínos 
têm registrado quedas menos 
intensas. Frigoríficos vinham 
trabalhando com margens 
estreitas, devido ao preço ele-
vado do animal e, agora, evitam 
realizar reajustes negativos tão 
intensos nos valores de venda 
da proteína. Fonte: Redação SI.

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma dos bens 
e serviços finais produzidos no 
país, cresceu 7,7% no terceiro 
trimestre, em relação ao perío-
do anterior. Segundo o IBGE, 
que divulgou, hoje (3), os nú-
meros das Contas Trimestrais, 
essa é a maior variação desde 
o início da série em 1996, mas 
ainda insuficiente para recu-
perar as perdas provocadas 
pela pandemia. O resultado 
indicou ainda que a economia 
se encontra no mesmo pata-
mar de 2017, com uma perda 
acumulada de 5% de janeiro 
a setembro, em relação ao 
mesmo período de 2019.

Na comparação com o mes-
mo trimestre de 2019, o PIB, 
apresentou recuo de 3,9% e, 
em valores correntes, chegou 
a R$ 1,891 trilhão. Desse valor, 
R$ 1,627 trilhão em Valor Adi-
cionado a Preços Básicos e R$ 
264,1 bilhões em Impostos so-
bre Produtos Líquidos de Sub-
sídios. Para a coordenadora 
de Contas Nacionais do IBGE, 
Rebeca Palis, o crescimento 
ocorreu sobre uma base muito 
baixa, quando o país estava no 
auge da pandemia no segundo 
trimestre. “A Agropecuária é a 
única que está crescendo no 
ano, puxada pela soja, que é 
a nossa maior lavoura”, disse. 

No terceiro trimestre a 
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É o que mostra uma nova 
pesquisa da SumUp, 
instituição financei-

ra que presta serviços de 
maquininha de cartão para 
pequenos negócios. 

A quarta rodada da pesqui-
sa foi realizada entre os dias 
11 e 16 de novembro, com 
1.500 clientes da empresa 
em todo o país, para enten-
der o impacto da Covid-19 na 
atual fase da pandemia. Os 
números mostram que 58% 
dos pequenos negócios que 
estão reabertos dizem que o 
movimento ainda é inferior 
ao início do ano. Entre os que 
mantêm pontos de venda fe-
chados, 90% informam baixo 
movimento nos negócios. 

Proprietário de uma ta-

Dos pequenos negócios que estão reabertos, 58% dizem que o 
movimento ainda é inferior ao início do ano.
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Isolamento social cai, mas pequenos 
negócios ainda têm baixo movimento
Mesmo após a redução do isolamento social no país, com a reabertura da maioria das atividades 
econômicas, o movimento observado por microempreendedores ainda é consideravelmente menor do 
que no período pré-pandemia

Porém, não demorou muito 
para que as vendas caíssem.

Em seu levantamento, a 
pesquisa da SumUp mos-
tra que 37% dos donos de 
pequenos negócios acredi-
tam que o movimento vai 
melhorar com a proximi-
dade do Natal. Outros 10% 
acreditam que o movimento 
vai aumentar muito e 24% 
demonstram pessimismo e 
preveem queda nas vendas. 
Outro ponto nessa rodada 
de pesquisa é a consolidação 
da venda online como uma 
das principais estratégias de 
negócios. Esse movimento 
de adoção da venda online 
tem sido progressivo e já foi 
observado desde o início da 
pandemia (ABr).

peçaria em Ferraz de Vas-
concelos, município da 
região metropolitana de 
São Paulo, Rubens Rodri-
gues de Souza afirma que 
os primeiros meses da 

pandemia foram aquecidos, 
principalmente, por causa 
dos efeitos do auxílio emer-
gencial de R$ 600 e com 
o comércio fechado por 
decisão das autoridades. 

PIB cresce 7,7% do segundo para o 
terceiro trimestre, diz IBGE

Indústria cresceu 14,8% e os 
Serviços subiram 6,3%. Já a 
Agropecuária registrou queda 
de 0,5%. A expansão do PIB 
no período foi causada, princi-
palmente, pelo desempenho da 
Indústria, com destaque para o 
crescimento de 23,7% no setor 
de Transformação. Eletricidade 
e gás, água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos também 
cresceram (8,5%), como a Cons-
trução (5,6%) e as Indústrias 
extrativas (2,5%).

O setor de Serviços, que foi 
destaque no resultado e têm o 
maior peso na economia, regis-
trou alta em todos os segmentos: 
Comércio (15,9%), Transpor-
te, armazenagem e correio 
(12,5%), Outras atividades de 
serviços (7,8%), Informação e 
comunicação (3,1%), Adminis-
tração, defesa, saúde e educação 
públicas e seguridade social 

(2,5%), Atividades financeiras, 
de seguros e serviços relacio-
nados (1,5%) e Atividades 
imobiliárias (1,1%).

A coordenadora lembrou 
que o setor caiu 9,4% no 
segundo trimestre e agora 
avançou 6,3%, mas ainda não 
recuperou o patamar do pri-
meiro trimestre. A explicação 
é que houve uma queda tanto 
na oferta quanto na demanda. 
“Mesmo tendo sido retiradas as 
restrições de funcionamento, 
as pessoas ainda ficam receo-
sas para consumir, principal-
mente os serviços prestados 
às famílias, como alojamento, 
alimentação, cinemas, aca-
demias e salões de beleza. O 
desempenho melhorou em 
relação ao segundo trimestre, 
mas ainda não voltou aos pa-
tamares antes da pandemia”, 
apontou (ABr).

Apesar do crescimento, economia ainda não 
recuperou perdas da pandemia.


