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a bandeira MAX (a partir de 300 m²). São cinco em dezembro e cinco 
em janeiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Com as 
cinco novas unidades abertas este ano - São João de Meriti, Duque de 
Caxias e Pedra de Guaratiba (RJ), Casa Nova (BA) e Vitória de Santo 
Antão (PE) -, a Disensa fecha 2020 com o total de 160 lojas no Brasil. 
O resultado representa expansão de 30% no número de unidades no 
país. Pertencente ao grupo franco-suíço LafargeHolcim, líder mundial 
em materiais de construção, a rede de franquias registrou crescimento 
médio do faturamento das lojas da ordem de 63,5% este ano. Saiba mais 
em: (https://disensa.com.br/).

E - Cenários & Investimentos 
Traçar cenários futuros é sempre uma tarefa difícil, ainda mais em 
um ambiente com grandes indefinições. Para ajudar o investidor a 
entender o que esperar do próximo ano, a Órama preparou o eBook 
Cenários & Investimentos para 2021. Uma das projeções, por exem-
plo, é que, com a vacinação em massa em um futuro próximo, o PIB 
global se recupere mais fortemente e fique entre 5% e 5,5% ou, na 
pior das hipóteses, de forma mais lenta, porém consistente, encerre 
o ano em uma faixa entre 4% e 4,5%. As previsões, entre otimistas e 
pessimistas, variam. Confira o conteúdo completo do eBook, que tem 
ainda uma tabela de investimentos, no link: (http://cloud.m.orama.
com.br/cenarios-investimentos-2021).

F - Cashback em Bitcoin
O Zro Bank, primeiro banco digital com tecnologia Blockchain e portfólio 
multimoedas, que permite transações em reais e em bitcoin - acaba de 
anunciar uma ação inédita no mercado brasileiro: o primeiro cartão de 
débito com cashback em bitcoin, com efeito retroativo. Nos pagamentos 
a partir de R$ 10 no cartão de débito Visa, os correntistas receberão o 
equivalente a 0,5% do valor na criptomoeda para utilizar como quise-
rem. O benefício é válido tanto para os novos usuários quanto para os 
que já possuem o cartão de débito Visa, que poderão receber o equiva-
lente a 0,5% dos valores gastos, desde a abertura de conta até agora. 
O correntista poderá escolher a melhor maneira de usar o crédito: em 
novas compras, transferindo ou acumulando a moeda digital. A oferta 
especial de cashback retroativo vai até 31 de janeiro. Saiba mais: (www.
zrobank.com.br).

G - Home Office
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) criou um material educativo, 
disponível na internet, para dar informações sobre o trabalho em casa. 
Na cartilha ‘Teletrabalho – o trabalho de onde você estiver’, o TST 

A - Distribuição Justa
Um documento da Comissão Vaticana para a Covid-19 e da Pontifícia 
Academia para a Vida, publicado ontem (29), voltou a defender a distri-
buição justa e igualitária das vacinas anti-Covid para os países mais pobres 
e alertou para as problemáticas de todo esse processo em vinte pontos 
principais.  Fazendo uma referência à recente fala do papa Francisco, o 
documento convida os líderes mundiais a “resistir à tentação de aderir 
a um nacionalismo da vacina” e pedindo que tanto os políticos como as 
entidades privadas cooperem no fornecimento dos itens para aqueles que 
não têm condições de compra.  Precisamos demonstrar que somos uma 
única família humana”, destacou o prefeito do Dicastério para o Serviço 
de Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Turkson (ANSA).

B - Pessoas com Deficiência 
A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência/SP lançou a pes-
quisa “Pessoa com Deficiência e Emprego”. Ação objetiva traçar novas 
estratégias e implantar ações que potencializem o processo da inclusão 
profissional das pessoas com deficiência. A Secretaria quer conhecer 
os principais desafios encontrados, o interesse em qualificação profis-
sional e as principais barreiras no acesso e permanência da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Há mais de 3 milhões de pessoas 
com deficiência no estado de São Paulo, sendo apenas 1,17% desta 
população ativa no mercado de trabalho. Destinada às pessoas com 
deficiência, a pesquisa pode ser respondida até 31 de janeiro, por meio 
do link: (https://bit.ly/PesquisaEmprego). 

C - Grupos Farmacêuticos
A administradora de redes de farmácias Farmarcas vem mostrando força 
no ano de 2020. Mesmo com todas as dificuldades a empresa repete o 
êxito dos anos anteriores, sendo que no último dia 12 inaugurou sua 
unidade de número 1.200 em todo Brasil, com a abertura de uma farmá-
cia em localizada em Bariri - interior de São Paulo. Ao abrir essa loja a 
administradora dá mais um importante passo para atingir um objetivo de 
finalizar esse ano com 1.230 lojas. A Farmarcas é uma associação criada 
para administrar agrupamentos farmacêuticos e redes associativistas. 
Hoje, a empresa administra onze redes: AC Farma, Bigfort, Drogarias 
Maestra, Entrefarma, Farma100, Farmavale, Maisfarma, Maxi Popular, 
Mega Pharma, Super Popular e Ultra Popular. Outras informações: 
(www.farmarcas.com.br). 

D - Material de Construção 
A Disensa, maior rede de franquias no varejo de material de construção 
da América Latina, vai inaugurar, até janeiro de 2021, dez novas lojas com 

detalha os conceitos de teletrabalho, trabalho remoto, home office 
e trabalho externo. O documento detalha, por exemplo, a diferença 
entre teletrabalho e trabalho externo. O teletrabalho é a modalidade 
na qual as tarefas são realizadas fora das dependências do empregador, 
podendo ser na residência ou não, e com a utilização de recursos tecno-
lógicos. O trabalho externo é desempenhado nas ruas por motoristas, 
vendedores, representantes. Veja em: (https://www.tst.jus.br/docu-
ments/10157/2374827/Manual+Teletrabalho.pdf/e5486dfc-d39e-a7ea-
5995-213e79e15947?t=1608041183815).

H - Indústria Turística
O Ministério do Turismo da República Dominicana anunciou a amplia-
ção do plano de assistência ao viajante, que é oferecido gratuitamente 
a todos os turistas que chegam ao país por via aérea e se hospedam 
em hotel. O seguro é válido a partir do momento do check-in no 
hotel e cobre todo tipo de emergência médica, inclusive aquelas de-
correntes de possível contágio por COVID-19. Facilmente acessível 
em voos diretos da maioria dos principais aeroportos, o país agrada 
celebridades, casais e famílias. De trilhas para praias desconhecidas 
e campos de golfe de classe mundial, na República Dominicana é 
possível se sentir renovado nas luxuosas e diversas acomodações, 
explorando relíquias antigas de séculos passados, desfrutando da 
comida típica e de aventuras de ecoturismo nos magníficos parques 
nacionais, montanhas e rios. Outras informações no link: (http://
www.godominicanrepublic.com/pt-br/).

I - Doação de parte do IR
A Lei de Incentivo Fiscal permite que parte dos impostos a serem pagos à 
Receita Federal sejam diretamente destinados a diversos projetos sociais, 
culturais, educacionais, esportivos e de saúde. Por meio da dedução 
fiscal, as empresas têm a opção de destinar uma parte do imposto para 
projetos de organizações não governamentais que desejarem, como 
o Instituto Jô Clemente, antiga Apae de São Paulo. Para isso, basta o 
contador ou setor responsável na empresa calcular a previsão do valor 
da doação com base na apuração trimestral ou anual, de acordo com a 
opção de regime de cada contribuinte (empresa). Para doar a projetos 
do Instituto Jô Clemente as empresas podem seguir as instruções dispo-
níveis no link: (https://www.ijc.org.br/pt-br/como-ajudar/pessoa-juridica/
Paginas/direcionamento-ir-pj.aspx). 

J - Apoio ao Varejista 
A Nestlé criou o aplicativo ‘Mercado Até Você’ para ajudar os pequenos 
comerciantes de todo o país, que podem montar um e-commerce sem 
custo de entrada e mensalidade. Uma pesquisa divulgada em outubro 
deste ano pelo Sebrae aponta que entre os pequenos negócios no país, 
mais de 70% tiveram queda de faturamento. A companhia acredita que 
a digitalização pode ajudar estes comerciantes a manterem os negócios. 
Com o serviço, o lojista oferece uma espécie de mercado de bairro online 
para os consumidores da região, que ganham, com ele, comodidade, 
praticidade e segurança. E os clientes, por sua vez, prestigiam os lojistas 
que conhecem e sentem confiança. Assim, eles valorizam o comércio 
local, promovendo geração de renda e negócios onde moram. 

Talentoso ou medíocre - que 
profissional você será em 2021?

Falar de um ano 
desafiador, incerto e 
de muitas mudanças, 
com certeza, é falar 
de 2020. Foram meses 
que colocaram à prova 
governos, empresas e 
pessoas

Todos tiveram que viven-
ciar, de fato, a palavra 
disrupção. Foi necessário 

revisar planos pessoais, plane-
jamentos corporativos, sonhos, 
promoções na carreira, casa-
mentos e até mesmo lançamento 
de produtos ou unidades de ne-
gócios. No entanto, os momentos 
difíceis só são determinantes e 
cruéis para quem não enxerga 
as oportunidades. 

Nas empresas, transforma-
ções positivas também surgiram, 
com destaque para as mudanças 
na cultura organizacional, o que, 
por sua vez, ampliou as exigên-
cias em relação às competências 
e habilidades de lideranças e 
liderados. Sendo assim, este 
é um bom momento para que 
os profissionais repensem – se 
ainda não o fizeram – o caminho 
em que estão e de que maneira 
ele os conduzirá para onde 
desejam. Afinal, você quer ser 
considerado talentoso ou me-
díocre em 2021?

Para essa reflexão, é bom lem-
brar que, do dia 31 de dezembro 
para 1º de janeiro, muda-se 
apenas uma data do calendário. 
Apesar de muitos acreditarem, 
erroneamente, mas com muita 
esperança, que tudo vai se resol-
ver e melhorar com essa troca de 
ano, o poder de transformação 
está, na verdade, nas atitudes de 
cada um – aliás, uma das prin-
cipais características apreciadas 
pelas empresas. E a autogestão 
da carreira definirá não apenas 
o presente, como, também, 
o futuro dos profissionais no 
mercado de trabalho. 

Nesse caso, as iniciativas, a 
forma com a qual ele lida com as 
pessoas, o poder de engajamento 
e de entrega dos resultados con-
tinuarão a definir quem mantém 
a empregabilidade ou quem 
estará desempregado em breve. 
Além disso, está mais claro do 
que nunca, que de nada vale so-
mente ter um título, mesmo que 
seja da Universidade Harvard, se 
o indivíduo não possui empatia, 
escuta ativa e uma liderança 
sustentável. 

Aqui, reforçando que sus-
tentabilidade nos negócios vai 
muito além do meio ambiente: 
diz respeito ao modo como os 
colaboradores, fornecedores e 
parceiros são tratados, a com-

pliance, à governança e à ética. 
Sem falar de tantos outros atri-
butos que deveriam ser básicos, 
porém ainda são usados para 
distinguir o ótimo do medío-
cre: resiliência, comunicação, 
persuasão, gestão de conflitos, 
adaptação ao novo, incluindo à 
tecnologia, só para dar alguns 
exemplos.

Do estagiário ao presidente de 
qualquer porte da organização – 
familiar, nacional ou internacio-
nal –, terão destaque apenas os 
talentos, ou seja, aqueles que se 
moldam de acordo com o tempo, 
das novas necessidades de mer-
cado e de suas habilidades. São 
profissionais que se desafiam 
a serem melhores hoje do que 
foram ontem e, sobretudo, que 
não tenham medo da mudança. 

Como diria Albert Eisntein, “a 
vida é como andar de bicicleta. 
Para ter equilíbrio, é preciso 
estar em movimento”. Assim, 
evidentemente, os que saíram 
e sairão à frente serão sempre 
aqueles que, mesmo diante das 
piores adversidades, criam no-
vos caminhos e têm novas ideias, 
conseguem pensar de forma 
criativa e desenvolver novos 
produtos, novas soluções e se 
apropriar do melhor da tecno-
logia, da inteligência artificial e, 
particularmente, dos indivíduos. 

Afinal, por mais tecnológica 
que seja uma empresa, é por 
meio das pessoas que se obtêm 
os resultados. Por fim, discute-se 
tanto sobre propósito, felicidade 
no trabalho, legado, espirituali-
dade, compliance, capitalismo 
consciente, diversidade e tantos 
outros temas mais atuais do que 
nunca. Então, o profissional 
precisa saber o que quer da vida, 
seja no âmbito pessoal, seja na 
carreira. Para ter essa clareza, é 
vital se conhecer, o que pode ser 
acelerado por uma terapia ou um 
processo qualificado de coaching. 

Dessa forma, é mais fácil ter 
essa clareza a respeito de quais 
são suas principais competên-
cias e habilidades (soft skills), 
que pontos ainda precisam ser 
melhorados e, especialmente, 
o que deseja da vida. Quando 
alcançamos esse autoconheci-
mento, é exatamente quando 
assumimos o controle das 
nossas ações – ou o tão falado 
protagonismo. 

Portanto, para aquelas pes-
soas que projetam um 2021 
diferente e mais produtivo, esse 
é o caminho a seguir.

(*) - Professor convidado da 
Fundação Dom Cabral, embaixador 

do ChildFund, é CEO, board advisor e 
headhunter da Prime Talent, empresa 

de busca e seleção de executivos 
de média e alta gestão (www.

primetalentbrasil.com.br).

David Braga (*)

De janeiro a dezembro, o índice, que é usado como base para o 
reajuste dos contratos de aluguel, acumulou alta de 23,14%.

Os dados foram divul-
gados ontem (29) 
pelo FGV Ibre. O 

Coordenador dos Índices de 
Preços do instituto, André 
Braz, destaca que a desace-
leração ocorreu por causa 
da diminuição da pressão 
inflacionária no índice ao 
produtor por estágios de 
processamento, que cedeu 
em dezembro.

“As matérias-primas brutas 
caíram 0,74% em dezembro. 
As principais contribuições 
para este movimento parti-
ram das commodities: soja 
(11,91% para -8,93%), bo-
vinos (7,40% para -0,58%) e 
milho (21,85% para -2,17%). 
Os preços da soja e do milho 
seguem em alta em bolsas in-
ternacionais e tal movimento 
pode limitar a magnitude 
das quedas nas próximas 
apurações”. Já o principal 
componentes do IPG-M, o 
Índice de Preços ao Produtor 

A população desalentada, desempregados 
que desistiram de procurar emprego, 

permaneceu em 5,8 milhões de pessoas.

A população que procurou trabalho e 
não encontrou no trimestre encerrado 
em outubro chegou em 14,1 milhões, 
7,1% a mais que nos três meses finaliza-
dos em julho. Os dados fazem parte da 
pesquisa divulgada ontem (29), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. A alta acrescen-
tou 931 mil à população desocupada e 
fez a taxa de desocupação aumentar 0,5 
ponto percentual, chegando a 14,3%. A 
população ocupada também cresceu no 
trimestre encerrado em outubro, che-
gando a 84,3 milhões. Esse contingente 
representa 48% das cerca de 175 milhões 
de pessoas em idade de trabalhar no país.

Além da desocupação, o instituto 
mede a subutilização da força de traba-
lho, que considera também pessoas que 
estavam disponíveis e gostariam de ter 
trabalhado mais horas naquele período. 
A taxa de subutilização caiu 0,7 ponto 
percentual no trimestre encerrado em 
outubro e chegou a 29,5%, somando 
32,5 milhões de pessoas. A população 
desalentada permaneceu em 5,8 milhões 
de pessoas, sem alterações significati-
vas em relação ao trimestre anterior. 
Os desalentados são os trabalhadores 
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Índice que reajusta aluguéis 
fecha o ano com alta de 23,14%

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou em dezembro, registrando alta de 0,96%, depois 
de variar 3,28% em novembro. De janeiro a dezembro de 2020, o índice, que é usado como base para o 
reajuste dos contratos de aluguel, acumulou alta de 23,14%

nos, com queda de 13,41%. 
As principais altas foram no 
óleo diesel (7,80%) e nas 
aves (4,96%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) acumula alta 
de 4,81% em 2020. A maior 
variação no mês ocorreu no 
grupo habitação, que pas-
sou de 0,23% em novembro 
para 2,11% em dezembro, 
com destaque para a taxa 
de eletricidade residen-
cial, que havia caído 0,16% 
em novembro e aumentou 
8,59% em dezembro. No 
acumulado do ano, o único 
grupo do IPC que apresen-
tou queda foi vestuário, que 
ficou 1,32% mais barato. 
Já alimentação aumentou 
12,69% no ano. Habitação 
teve alta de 4,18% em 2020, 
a taxa de educação, leitura 
e recreação subiu 5,46%, 
saúde e cuidados pessoais 
cresceu 2,60% e o transporte 
aumentou 2,21% (ABr).

Amplo também desacelerou, 
registrando variação de 
0,90% em dezembro, abaixo 
dos 4,26% de novembro. No 
ano, a taxa acumulou alta de 
31,63%.

Por estágios de processa-
mento, o grupo bens finais 
variou 2,04% em dezembro 
e fechou 2020 com alta de 
15,78%. A taxa do grupo 
bens intermediários passou 

de 4,07% em novembro para 
1,86% em dezembro, fechan-
do o ano em 21,38%. Para o 
estágio das matérias-primas 
brutas, o índice caiu 0,74% 
em dezembro, após alta de 
5,60% em novembro, com 
acumulado em 12 meses de 
59,96%. No mês, contribu-
íram para a desaceleração 
no índice o preço do tomate, 
que caiu 30,16%, e dos suí-

Desemprego atinge 14,1 milhões no 
trimestre encerrado em outubro

trabalhadores caiu 5,3% na comparação 
interanual e atingiu R$ 207,9 bilhões. 
A pesquisa contabiliza 29,8 milhões de 
trabalhadores em empregos com carteira 
assinada no setor privado, 9,5 milhões 
em empregos sem carteira, 25 milhões 
de trabalhadores por conta própria e 4,7 
milhões de trabalhadores domésticos. Há 
ainda 3,9 milhões de empregadores e 12 
milhões de empregados no setor público.

A taxa de informalidade avançou no 
trimestre analisado e chegou a 38,8%, 
somando 32,7 milhões de trabalhadores. 
Nos três meses encerrados em julho, 
a taxa foi de 37,4%. A população com 
emprego formal no setor privado teve 
uma alta de 384 mil pessoas no trimes-
tre encerrado em outubro, em relação 
ao trimestre finalizado em julho. Na 
mesma base de comparação, o grupo 
de empregados sem carteira assinada 
no setor privado aumentou 9%, o que 
em número absolutos representa 779 
mil pessoas. O grupo de trabalhadores 
por conta própria teve a maior alta em 
números absolutos, com 1,1 milhão de 
pessoas a mais, o que equivale a 4,9% 
de aumento. (ABr) 

desempregados que desistiram de pro-
curar emprego e não são incluídos na 
taxa de desocupação.

O rendimento médio real habitual 
dos trabalhadores não teve variação 
significativa no trimestre analisado e 
ficou em R$ 2.529, o que representa um 
aumento de 5,8% em relação ao mesmo 
período de 2019. Apesar disso, a massa 
de rendimento real habitual de todos os 


