
Por um Ano 
realmente Novo

A economia 
brasileira esboçou 
uma boa reação no 
começo do último 
trimestre deste ano 
com o abrandamento 
das medidas mais 
restritivas de estados 
e municípios

Os empresários pre-
cisavam desse alívio 
e mostraram que 

sabem reagir e fazer a roda 
da fortuna girar quando há 
condições para isso. Porém, 
os números da pandemia 
voltam a crescer, as ativi-
dades nas cidades experi-
mentam de novo o regime 
de restrições e a gangorra 
entre isolamento e cresci-
mento ameaça balançar da 
parada da turbina ao desejo 
de fazer o país decolar rumo 
a um futuro melhor.

Diante desse cenário, e 
nesta época do ano, o nosso 
desejo seria o de transmitir 
otimismo para o próximo 
ano, mostrar um horizonte 
promissor para as empresas 
e a situação do emprego 
no Brasil. Se de um lado 
temos o temor da doença, 
de outro acompanhamos 
com tristeza a leniência ou 
o desinteresse do governo 
federal ante outra grande 
tragédia brasileira: o de-
semprego.

Aliás, o número oficial do 
desemprego (mais de 14 mi-
lhões de pessoas) é apenas 
uma parte do drama. Ao se 
acrescentar ocupados por 
tempo insuficiente, desa-
lentados e ainda a chamada 
força de trabalho potencial, 
chega-se a 33,2 milhões de 
indivíduos. O drama ficaria 
ainda mais visível com a 
adição dos empregados 
sem carteira assinada, mais 
nove milhões. E quantos aos 
informais, que perambulam 
pelas ruas em busca de so-
brevivência, sem nenhuma 
garantia? 

Considerados os mais 
impactados pelos efeitos 
do novo Coronavírus sobre 
a economia, os informais re-
presentam 40,6% do total de 
trabalhadores ocupados no 
País, ou 38,081 milhões de 
pessoas, segundo o IBGE. O 
auxílio emergencial aliviou 
a vida dessas pessoas, mas 
ainda não se sabe se haverá 
continuidade e a que preço.

A desocupação de 14,6% 
no trimestre de julho a 
setembro foi a maior da 
série iniciada em 2012. O 
desemprego aumentou 
1,3% entre o segundo e o 
terceiro trimestres e atingiu 
um recorde. 

Nesse intervalo, a popu-
lação desocupada aumen-
tou 10,2% (mais 1,3 milhão 
de pessoas) e passou a 
ser 12,6% superior à de 
igual período de 2019. 
Evidente que se observa 
alguma defasagem entre 
a retomada econômica e a 
recuperação do emprego. 
É normal, menos no Brasil. 
Não houve, no terceiro tri-
mestre, apenas uma reação 
mais rápida do consumo 
e da produção industrial. 
Houve aumento do desem-
prego, um aumento notável 

por mais de uma razão.
Primeiro, houve um in-

feliz desencontro entre a 
atividade econômica e as 
condições de emprego. 
No terceiro trimestre a 
economia produziu 7,5% 
mais que no segundo, de 
acordo com o Monitor do 
PIB – FGV. Para o Banco 
Central, a atividade havia 
sido 9,5% maior que a do 
período de abril a junho. Em 
muitos países as condições 
de emprego melhoraram, 
embora permaneçam os 
danos causados pela crise. 
Nos 37 países da OCDE, 
o desemprego médio em 
agosto foi 7,4%, menor que 
o de julho. Continuava su-
perior ao de fevereiro, mas 
a redução havia começado.

No Brasil, a política de 
reativação pouco se ocupou 
do emprego. Micros e pe-
quenos empresários, muito 
importantes para a criação 
de vagas, continuam com 
dificuldade para conseguir 
crédito. Isso quando conse-
guem, pagando 2% ao mês 
de juros, fato o governo 
conhece bem, embora não 
tenha percebido ainda a 
tragédia do desemprego.

Os empresários estão com 
medo de contratar diante de 
um futuro incerto. 

Muitos estão com proble-
mas para pagar o 13º salário 
e outras obrigações em 
razão do custo do crédito. 
E com o recrudescimento 
da pandemia, o horizonte 
se torna ainda mais nebu-
loso. Em parte por causa 
da situação geral, algumas 
empresas estão contratan-
do trabalhadores tempo-
rários informalmente, sem 
nenhum direito. Nós, da 
Federação e do sindicato, 
somos contra essa prática. 
Isto torna as empresas do 
nosso setor ainda mais vul-
neráveis à crise. 

E alertamos que os empre-
sários que desrespeitam as 
leis correm o risco de pas-
sivos trabalhistas. Enfim, 
empresas e trabalhadores 
só têm a perder com essas 
contratações. Seria normal 
sugerir um 2021 pleno de 
boas notícias para conciliar 
com as festas de fim de ano. 
Mas, infelizmente, precisa-
mos esperar que o governo 
acorde e tome medidas 
efetivas a favor do emprego. 
Uma delas seria, junto com 
o Congresso, aprovar as 
reformas tão necessárias 
ao país, como a tributária.

Mas que seja uma refor-
ma justa, mais abrangente, 
que realmente desafogue 
as empresas para permitir 
o avanço do mercado de 
trabalho. Porém, se anuncia 
uma reforma tímida para 
reduzir a burocracia e au-
mentar encargos.

Enfim, só nos resta despe-
dir rapidamente de 2020 e 
pedir muito para que Deus 
ilumine a cabeça de nossos 
governantes em 2021. Aí, 
sim, teremos um Ano Novo 
bom para todos.

Boas festas!
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A crise causada pelo Coro-
navírus deixou os consumi-
dores ainda mais exigentes 
e atentos às especificidades 
dos produtos. Essa mudan-
ça, evidenciou a necessida-
de dos vendedores saberem 
se comunicar de forma per-
sonalizada, sendo flexíveis e 
se adaptando às mudanças 
impostas pela digitalização 
acelerada. 

Segundo Carol Manciola, 
CEO da Posiciona Edu-
cação e Desenvolvimento 
, empresa de educação 
empreendedora que capa-
cita as equipes e melhora 
o desempenho nas áreas 
de vendas e atendimento, 
o cliente precisa ser muito 
bem atendido em sua jor-
nada de compra e, por isso, 
a conexão com o consumi-
dor sempre será o grande 
diferencial. A especialista 
destaca que as principais 
características para quali-
ficação desses profissionais 
está na: 
 1) Habilidade Com-

portamental - As 
habilidades compor-
tamentais se torna-
ram muito evidentes 
à medida em que 
cresce a humanização 
das empresas e dos 
processos. Nos dias 
de hoje, é necessário 
que os vendedores 
saibam equilibrar di-
versos e diferentes 
comportamentos em 
meio a imprevistos e 
dificuldades dos con-
textos que possam vir 
a enfrentar. 

  “Atuar com o pen-
samento crítico e 
criatividade ajuda no 
desenvolvimento das 
habilidades compor-
tamentais para se co-
municar com clareza 
e objetividade, amplia 
a capacidade de lidar 
e resolver problemas, 
além de sugerir ofer-

Os vendedores devem se adaptar às mudanças impostas pela 
digitalização acelerada.
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Complexos Eólicos
No último dia 28, a AES Tietê divulgou fato relevante 

informando que adquiriu com sucesso dois complexos de 
geração eólica da Cúbico Brasil S.A., localizados nos estados 
do Rio Grande do Norte e Ceará. A capacidade instalada 
total de geração é de 158,5 MW. A energia assegurada é 
de 68,4 MW, implicando em um fator de carga de 43,2% 
(metodologia P50). O valor total da transação foi de R$ 806 
milhões, dividido em (i) uma assunção de Dívida Líquida 
de R$ 277 milhões e (ii) R$ 529 milhões em caixa. Além 
disso, a AES Tietê informou que pretende financiar toda a 
aquisição por meio da emissão de dívidas.

Quase 400 mil 
empresas fecharam 
na Itália

A Confederação de Comer-
ciantes da Itália (Confcom-
mercio) revelou  que quase 
400 mil pequenas empresas 
não conseguiram suportar 
a crise provocada pela pan-
demia do novo Coronavírus 
Sars-CoV-2 e tiveram que 
fechar as portas em 2020. 
Segundo dados oficiais do 
Movimprese Unioncamere, 
houve uma queda de 10,8% 
no consumo, equivalente a 
uma perda de 120 bilhões 
de euros em relação a 2019, 
o que levou ao fechamento 
definitivo de mais de 390 
empresas no comércio não 
alimentar e de serviços.

Com isso, em comparação 
com 85 mil novas vagas, a re-
dução no número de empre-
sas no país seria de quase 305 
mil (-11,3%). Em 80% dos 
casos, a decisão de encerrar 
as atividades comerciais está 
ligada diretamente à Co-
vid-19. Desta forma, das 240 
mil empresas totais, 225 mil 
foram fechadas por excesso 
de mortalidade e 15 mil por 
déficit de natalidade. Entre 
os setores mais afetados, 
dentro no comércio, estão 
roupas e calçados (-17,1%), 
camelôs (-11,8%) e postos 
de gasolina (-10,1%). 

Por outro lado, as maio-
res perdas nos serviços de 
mercado foram registadas 
nas agências de viagens 
(-21,7%), bares e restauran-
tes (-14,4%) e transportes 
(-14,2%). Na sequência, 
aparecem as atividades 
artísticas, desportivas e 
de entretenimento, que 
registraram um verdadeiro 
colapso com o fechamento 
de uma a cada três em-
presas. Já em relação aos 
trabalhadores autônomos, 
a Confcommercio estima 
o declínio de cerca de 200 
mil profissionais atuantes 
em atividades científicas 
e técnicas, administração 
e serviços, artísticas, de 
entretenimento e diversão 
(ANSA).

Quatro habilidades essenciais para se 
recolocar no mercado de vendas em 2021

tas bem empacotadas e 
conectadas ao perfil do 
consumidor”, explica 
Manciola 

 2) Empatia - Empatia 
também é uma carac-
terística fundamental 
para vendedores se re-
colocarem no mercado 
de trabalho. Falar de 
empatia parece algo 
meio batido, mas é aí 
que mora a essência 
da venda. Vendas, não 
tem só a ver com se 
colocar no lugar do 
outro ou tratar o outro 
como gostaria de ser 
tratado. 

  Empatia tem a ver com 
estar preparado para 
fazer jus à confiança 
que o cliente deposita 
na loja ao se deslocar 
até ela. Para a con-
sultora de vendas, as 
pessoas não compram 
produtos e serviços, 
elas compram melho-
rias para suas vidas e 
compreender isso per-
mite uma grande virada 
de chave na maneira de 
atuar do vendedor. 

  Conhecer o produto, as 
tendências de mercado 
e, principalmente, de 
aplicações, permitirá 
ao vendedor uma abor-
dagem mais adequada, 

sentindo a “vibe” do 
cliente, aproximan-
do-se com interesse 
genuíno e fortale-
cendo a confiança ao 
demonstrar que ao 
lado dele existe um 
especialista pronto 
para ajudá-lo”, des-
taca Manciola. 

 3) Alfabetização Digi-
tal - Independente do 
nível hierárquico ou 
da área de atuação, 
todo profissional deve 
ter um conhecimento 
atualizado e constante 
sobre soluções tecno-
lógicas que auxiliam 
na personalização do 
atendimento e rela-
cionamento. 

 4) Autoconhecimento 
- Segundo a especia-
lista, o autoconheci-
mento é a ferramenta 
chave para entender 
suas características 
e qualidades e iden-
tificar as necessida-
des que precisam ser 
desenvolvidas para 
obter o resultado ne-
cessário. Só podemos 
compreender os ou-
tros quando conhe-
cemos a nós mesmos. 

Fonte e mais informações: 
(www.posiciona.com.br).

A união internacional 
para o compartilha-
mento de informações 

sobre o Sars-CoV-2 e investi-
mentos maciços de governos, 
empresas e organizações 
fizeram o mundo acompa-
nhar quase em tempo real o 
delicado processo de desen-
volvimento de imunizantes 
contra a Covid-19.

Além disso, os testes conci-
liaram fases simultâneas para 
acelerar os estudos e permitir 
que o planeta chegasse em de-
zembro com vacinas já em uso 
por países como Reino Unido, 
Canadá, EUA e Rússia. Até a 
pandemia, o imunizante de 
desenvolvimento mais rápido 
na história era a vacina contra 
a caxumba, que levou quatro 
anos até ser disponibilizada 
para a população. Normal-
mente, um imunizante eficaz 
demora de 10 a 15 anos para 
ficar pronto - a vacina contra a 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (Sars) levou quase uma 
década.

“Eu acredito que isso acon-
teceu devido à velocidade que 
a gente tem hoje nos meios 
de comunicação virtuais, o 
que possibilitou esse avanço 
de tecnologia de informação 
que existe no mundo inteiro. 
Esses esforços a nível mundial 
e também aqui no Brasil foram 
muito importantes”, destaca 
o presidente do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), 
Fernando Pigatto. Já para 
a consultora da Sociedade 
Brasileira de Infectologia 
(SBI), Raquel Stucchi, outra 

Vacina contra a Covid ficou pronta em tempo recorde.

‘Corrida das vacinas’ 
impulsionou inovação em 2020
Um dos fatores colaterais positivos da crise sanitária gerada pela pandemia de Covid-19 em 2020 é o avanço 
histórico e em tempo recorde no estudo, desenvolvimento, produção e aprovação de vacinas contra uma doença
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SA Mas essa rapidez no desen-
volvimento das vacinas pode 
trazer problemas para a saúde 
das pessoas? A consultora da 
SBI não acredita que isso seja 
possível, mesmo que reações 
adversas inesperadas possam 
aparecer de maneira pontual. 
“A hora em que você começa a 
fazer uma aplicação de vacina 
em larga escala, você pode ter 
surpresas, como aconteceu 
agora na Inglaterra, com dois 
quadros de reação alérgica, 
e eles estão mudando até a 
orientação da vacinação”, diz 
Stucchi, referindo-se a dois 
casos de alergia constatados 
no primeiro dia de imunização 
no Reino Unido.

“A gente sabe que isso 
acontece. Foi assim com o 
rotavírus, foi assim com a 
vacina de dengue, que você 
tem uma fase três com cen-
tenas de milhares de pessoas 
e depois, quando você vai 
fazer com um grupo muito 
maior, pode aparecer alguma 
reação que você não tinha 
visto até então. Isso pode 
acontecer, não é surpresa 
e não desmerece a vacina. 
É um avanço importantíssi-
mo”, pontua. Já o presidente 
do CNS lembra que esses 
avanços e essa rapidez po-
dem ser mantidos no futuro 
se continuar havendo inves-
timentos públicos e privados 
em pesquisa e inovação. 
“Quando o setor público 
recebe mais investimentos, 
as respostas também vêm 
mais rápidas”, afirma Pigatto 
(ANSA).

razão para essa velocidade é o 
fato de que o mundo já tinha 
informações sobre a estrutura 
de Coronavírus semelhantes 
devido às epidemias de Sars, 
entre 2002 e 2003, e Síndro-
me Respiratória do Oriente 
Médio (Mers), em 2013.

“Isso possibilitou que a 
gente usasse também os en-
saios clínicos contra a Sars e 
a Mers e, com isso, realmente 
foi possível ter essa vacina 
em um tempo tão recorde”, 
acrescenta Stucchi. Segundo 
dados da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) consul-
tados em 16 de dezembro, 
há no mundo 52 candidatas 
a vacina contra a Covid-19 
nas fases de estudos clínicos 
(em humanos) e outras 162 
em etapa pré-clínica (testes 
em laboratório e animais).

Grande parte delas usa vírus 
(ou partes deles) inativos 
para “ensinar” o sistema imu-
nológico a reagir ao invasor 
e produzir anticorpos. No 
entanto, a primeira vacina 

anti-Covid aprovada para 
uso humano no Ocidente, 
desenvolvida pelo laboratório 
alemão BioNTech e pela far-
macêutica americana Pfizer, 
usa uma tecnologia inédita: o 
RNA mensageiro (mRNA). A 
técnica se baseia em uma es-
pécie de “instrução” genética 
para as células produzirem 
a proteína spike, usada pelo 
Sars-CoV-2 para atacar o 
organismo. 

Ao reconhecer essa prote-
ína, o sistema imunológico 
cria os anticorpos necessários 
para neutralizá-la e que, mais 
tarde, servirão para curar uma 
eventual infecção pelo Co-
ronavírus. Os estudos sobre 
esse tipo de técnica começa-
ram ainda na década de 1990, 
mas foram impulsionados 
pela pandemia. “Sem dúvida 
nenhuma, essas tecnologias 
inéditas que usaram agora 
deverão ser aproveitadas para 
outras vacinas, e isso será um 
ganho imenso para o mundo”, 
destaca Stucchi.


