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tema “Fragmentos de um novo cotidiano: a relação do brasileiro com a 
casa”. O primeiro evento do ano acontece online amanhã (20), às 19h, 
e as inscrições podem ser feitas pelo site (https://archademy.com.br/
trends/), de forma gratuita. A ideia é encontrar alternativas conjuntas 
para os dilemas de 2021 e entender como esse novo cenário influencia 
na decisão de compra e contratação de serviços como um projeto de 
arquitetura. Será preciso adaptar os espaços e a vida ao que se conven-
cionou chamar ‘novo normal’. 

E - Vagas Abertas
A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas 
globais, estendeu o trabalho remoto de suas mais de 2.800 pessoas no 
Brasil até junho de 2021. No Brasil, a CI&T possui sede em Campinas 
e escritórios nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Quando da 
retomada dos trabalhos ao fim da pandemia da Covid-19, a CI&T vai 
adotar modelos de trabalho no formato híbrido, entre presencial e 
remoto. Mesmo com seus times atuando remotamente, a CI&T segue 
expandindo em número de pessoas. Atualmente a companhia tem cerca 
de 340 novas vagas abertas para profissionais que atuam com tecnologia 
para trabalhar no modelo remoto. As mesmas podem ser acessadas pelo 
link: (https://br.ciandt.com/carreiras).

F - CEO do Grupo 
Estão abertas as inscrições para o CEO for One Month, programa do 
Grupo Adecco que seleciona um universitário em cada um dos 40 países 
participantes para concorrer a uma vaga de CEO global por um mês. 
Para participar, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso 
universitário e ter inglês fluente, já que algumas etapas do processo 
seletivo são realizadas neste idioma. Os candidatos passam por uma fase 
de pré-seleção, seguindo critérios globais, seguida de testes e entrevistas 
online realizadas pelo time global da Adecco. Todos os participantes e 
processos da etapa do Brasil serão anunciadas em formato Reality Show 
e tudo poderá ser acompanhado no Instagram Oficial da Adecco Brasil. 
Inscrições e mais informações: (https://foeurope-adecco.secure.force.
com/jobboard/JobRegister?JobId=a1h7R00000Ti0hAQAR).

G - Viagens ao Exterior
A cidade de Cancun, no México, foi o destino internacional preferido 
dos brasileiros que viajaram de avião ao longo de 2020. De acordo com 
o levantamento da agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou o 
volume total de venda de passagens aéreas para o exterior entre janeiro 
de novembro do ano passado, o município mexicano foi responsável 

A - Restauro de Obras 
Para marcar o lançamento de sua linha de loções hidratantes corporais, 
a Dove firmou uma parceria com o MASP para patrocinar a restauração 
de três obras do museu. O objetivo da ação é mostrar que, assim como 
cuida da pele das mulheres brasileiras, promovendo hidratação, a marca 
também se preocupa com um “tipo de pele” diferente: as telas das pin-
turas brasileiras. Com o mote #AArteDeSeCuidar, a campanha reforça a 
preocupação da marca com o cuidado, beleza e saúde da pele - tanto das 
mulheres reais quanto daquelas retratadas nas pinturas. As obras escolhidas 
para restauro foram “Vendedora de Flores” (1947), de Djanira da Motta e 
Silva, “Cinco moças de Guaratinguetá” (1930), de Emiliano Di Cavalcanti 
e “Autorretrato com vestido laranja” (1921), de Tarsila do Amaral. 

B - Novos Negócios
O Sebrae, por meio do programa Catalisa ICT, está selecionando em 
torno de mil pesquisas acadêmicas com potencial de se transformar 
em negócios inovadores para participar de capacitação gratuita e 
concorrer, na etapa seguinte do programa, a apoio técnico e financeiro 
de até R$ 150 mil, incluindo recursos de bolsas de pesquisa e custeio. 
O programa está com inscrições abertas até o próximo dia 24. Para 
participar, é necessário ser mestre ou doutor titulados, com diplomas 
reconhecidos no Brasil, bem como mestrandos e doutorandos em ins-
tituições brasileiras. A meta é selecionar 270 planos de inovação, que 
serão implementados em até 12 meses. Informações sobre o programa 
e como se inscrever podem ser encontradas em: (https://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/catalisa).

C - Vagas de Graduação 
As pessoas que perderam os seus empregos devido à pandemia da Co-
vid-19 terão a oportunidade de se qualificar para retornar ao mercado 
de trabalho. É que a Uninabuco Digital - Centro Universitário Joaquim 
Nabuco lança uma nova campanha de incentivo ao ensino superior. Inti-
tulada “Seleção On-line”, a ação é voltada para essas pessoas que estão, 
hoje, desempregadas, dando a chance para que elas possam ingressar em 
uma graduação e só começar a pagar a mensalidade quando reingressar 
no mercado de trabalho ou quando concluir o curso. Os interessados 
podem se inscrever por meio de formulário disponível no site: (https://
selecaoonline.uninabuco.digital/).

D - Mercado de Arquitetura
A Archademy, maior Market Network de Arquitetura e Design de In-
teriores do Brasil, abriu inscrições para o Archademy Trends, com o 

sozinho por quase 4% das viagens para fora do país. A cidade de Nova 
Iorque aparece logo na segunda posição, com 3,2% das vendas de 
viagens, seguida por Buenos Aires, na terceira posição com quase 2% 
do montante de bilhetes emitidos para destinos internacionais. Em 
seguida, surgem as cidades de Miami, Santiago e Los Angeles. A capital 
francesa Paris, tradicional destino dos brasileiros, não chegou a figurar 
no ranking do ViajaNet.

H - Economias Globais
Como as economias globais estão se reorganizando para atender às novas 
urgências para recuperação e desenvolvimento no pós-pandemia? Este 
é o foco da edição especial do relatório de competitividade global do 
Fórum Econômico Mundial, com análises brasileiras da Fundação Dom 
Cabral. O levantamento foca no potencial de recuperação pós pandemia 
analisando apenas quatro dos doze pilares analisados: ambiente propício, 
capital humano, mercados e ecossistema de inovação de 37 países. Os 
resultados indicam que nenhum país está preparado para se transformar 
de forma completamente sustentável e inclusiva, alguns estão mais do 
que outros. O Brasil encontra-se abaixo da média em quatro das cinco 
prioridades analisadas. “Como os países estão desempenhando no cami-
nho para a recuperação?” pode ser acessada em: (http://cutt.ly/2jm3iay). 

I - Comunicação Corporativa
A FirstCom , agência de relações públicas liderada pelo jornalista Luis 
Claudio Allan,  promove, entre os dias 26 de janeiro e 4 de fevereiro, o 
workshop “PR Human2Human: Como Engajar Marcas e Consumidores 
por meio do Marketing Pessoal”. A iniciativa gratuita é destinada a 
profissionais que atuam na área de comunicação corporativa, como 
jornalistas e relações públicas, que estejam em busca de uma colocação 
no mercado de trabalho. Traz práticas de comunicação corporativa com 
foco em estratégias e táticas baseadas no conceito Human2Human, espe-
cialidade da agência. Com carga horária de oito horas, o conteúdo será 
abordado em quatro aulas de duas horas cada e dividido nos módulos 
“O Homem é a Mensagem”, “Construindo sua Persona Digital”, “Asses-
soria de Imprensa não é (só) Press Release” e “Reflexões e Práticas”. 
Inscrições: (www.firstcom.com.br).

J - Tributação da Folha 
O escritório Silveiro Advogados promove, no próximo dia 21 (quinta-
feira), às 19h, o evento online “Bate-Papo sobre Tributação da Folha 
de Salários”, no qual se discutirão riscos e oportunidades criados para 
empresas em face das recentes decisões judiciais sobre o tema. O bate
-papo contará com a presença de Larissa Garcia Salgado, sócia da área 
trabalhista de Silveiro Advogados, e de Cassiano Menke, sócio coorde-
nador da área tributária do escritório. O tema tem gerado controvérsias 
no âmbito judicial e extrajudicial.De um lado, tem-se novas e recentes 
decisões emitidas pelo Poder Judiciário e pela Receita com relação ao 
assunto; de outro, as empresas submetidas ao pagamento de contri-
buições sociais sobre a folha de salários vêm enfrentando dificuldades 
no que diz respeito ao ajuste. As inscrições são gratuitas e podem ser 
realizadas no link: (https://lnkd.in/e56TbxQ).  

Feiras Comerciais 
aguardam hora de retomar

É uma das atividades 
humanas mais antigas

Os fenícios, por não 
terem terra com boa 
qualidade para a agri-

cultura, eram obrigados a 
suprir suas necessidades 
em outras partes. Trocavam 
madeira, escravos, minérios, 
metais, vidro e tinta púrpura 
de tiro em pó para colorir 
vestimentas por alimentos 
em grãos e animais. 

Excelentes navegadores, 
carregavam suas prendas 
para outros povoados, a 
fim de fazer os escambos. 
Utilizavam estruturas com 
plataformas-balcão muito 
parecidas com as feiras livres 
que acontecem nas várias 
cidades brasileiras até hoje. 
O conceito da época era a 
oferta de soluções para os 
que tinham necessidades. 
E isso fez deles grandes co-
merciantes. 

Como a dificuldade de co-
municação era elevada, estes 
mesmos fenícios criaram o 
alfabeto com 22 letras, para 
auxiliar nas negociações 
comerciais, o que passou 
a existir desde então. Uma 
atividade tão antiga como as 
feiras comerciais, que ainda 
têm os mesmos conceitos, 
deve sobreviver. Claro que 
as ferramentas mudam, 
formatos são inovados, as 
condições ora favorecem, ora 
dificultam. Mas vão continuar 
existindo.

Como comprar um carro 
novo de forma digital? Ver se 
é confortável? Se o banco aco-
moda bem? Se alcançamos 
os pedais? Se enxergamos à 
frente? Se cabem pessoas no 
banco traseiro com espaço 
suficiente? Evidente que 
o pandemônio criado pela 
pandemia ajudou muitos se-
tores, mas atrapalhou inten-
samente outros. Entre eles, o 
mundo das feiras comerciais. 

Hoje, elas estão adorme-
cidas, à espera do momento 
certo de acordar. E trazer, 
para toda a sociedade, os 
grandes benefícios advindos 
de uma atividade espetacular 
como esta. Nas feiras comer-
ciais se vende a maior parte 
do PIB dos produtos produ-
zidos nesta terra tupiniquim, 
com reflexos positivos para a 
geração de renda e emprego 

em toda cadeia industrial e 
de distribuição. Geram im-
postos federais, estaduais e 
municipais, subsidiando pro-
gramas sociais, educacionais, 
de segurança e melhoria das 
cidades.

O pós-guerra na Alema-
nha exigiu um plano de 
desenvolvimento industrial 
rápido, ante a destruição ge-
neralizada. A técnica aplicada 
baseou-se na adoção de feiras 
comerciais em todas as cida-
des com vocação industrial. 
Por meio das suas messes, 
as empresas municipais de 
feiras, continuam recebendo 
atenção especial dos gover-
nos, que sabem da impor-
tância destas atividades para 
toda economia alemã. 

Madrid deixou de ser uma 
cidade de “passagem dos tu-
ristas” quando descobriu que 
as feiras poderiam segurar os 
mesmos na cidade por cinco 
dias ou mais. Atualmente, é 
um dos principais destinos 
do mundo. Paris, com a sua 
enigmática feira focada em 
inovações na construção civil, 
em 1889, apresentou ao mun-
do as técnicas modernas de 
construção metálica. Deixou 
em pé o principal símbolo 
daquele certame, que é a 
Torre Eiffel.

Os benefícios das feiras 
para a sociedade são ine-
gáveis. Os municípios que 
sediam estes eventos, como 
grandes beneficiários, pode-
riam dar uma pequena cola-
boração. Ou seja: isentar os 
locais sede do pagamento de 
IPTU, que é um imposto que 
acaba punindo essa cadeia de 
desenvolvimento, que obriga 
o viajante de negócios vir para 
o único destino do evento.

Desenvolver negócios é 
desenvolver uma sociedade. 
E os brasileiros merecem ter 
estímulos para sair desta con-
fusão sanitária melhor do que 
entraram. Feiras comerciais, 
adicionalmente, fomentam 
a cadeia de fornecedores, 
atingindo positivamente 54 
setores.

Avante, prefeitos! Façam 
a sua parte. A das feiras co-
merciais já está a caminho.

(*) - É promotor de feiras comerciais, 
sócio gerente da Proma Feiras 

e VP da ADVB – Associação 
Brasileira dos Dirigentes de Vendas e 

Marketing do Brasil.

José Roberto Sevieri (*)

O Boletim de Comércio 
Exterior divulgado, pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV aponta que o 
único resultado positivo em 
2020 no setor foi o superávit 
comercial. A análise foi feita 
diante do cenário de superávit 
da balança comercial de US$ 
50,9 bilhões, dos investimen-
tos estrangeiros no país de 
janeiro a novembro de US$ 
33 bilhões e da previsão de 
recuo no PIB de 4,7%. Mesmo 
positivo, o superávit comercial 
contribuiu para a queda do 
déficit em conta-corrente em 
um momento de retração da 
entrada de capital no país.

A China contribuiu com 
US$ 33,6 bilhões no superávit, 
enquanto entre os principais 
parceiros, a contribuição dos 
Estados Unidos foi negativa. 
O saldo com a União Europeia 
foi positivo em US$ 1,5 bilhão, 
no entanto, o valor é abaixo 
dos países da América do Sul, 
inclusive Argentina, de US$ 
6 bilhões, e do restante da 
Ásia. A análise destaca tam-
bém que mesmo excluindo as 
plataformas, as importações 
aumentaram na comparação 
interanual, o que também 
ocorreu no mês de novembro. 
“Esse resultado sinaliza um 
movimento de compras posi-

O cálculo para 2021 está abaixo do piso da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo Banco Central.

A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(18), pesquisa divul-

gada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação foi mantida em 
3,50%. As previsões para 
2023 e 2024 são de 3,25% 
e 3,22%, respectivamente.

O cálculo para 2021 está 
abaixo do piso da meta de 
inflação que deve ser per-
seguida pelo Banco Central. 
A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 

Atividade econômica 
teve alta de 0,59% 
em novembro

A atividade econômica 
brasileira registrou alta em 
novembro do ano passado, 
de acordo com dados divul-
gados ontem (18) pelo Banco 
Central (BC). É o sétimo mês 
consecutivo de crescimento, 
após as quedas de março e 
abril, devido às medidas de 
isolamento social necessárias 
para o enfrentamento da pan-
demia da Covid-19.

O Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central 
(IBC-Br) apresentou expan-
são de 0,59% em novembro 
em relação a outubro. Mas 
na comparação com novem-
bro de 2019, houve queda de 
0,83%.

Em 12 meses encerrados em 
novembro, o indicador tam-
bém teve queda, de 4,15%. No 
ano, o IBC-Br ficou negativo 
em 4,63%. O IBC-Br é uma 
forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica bra-
sileira e ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida 
atualmente em 2% ao ano. O 
índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos 
três setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos (ABr).
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Mercado financeiro aumenta 
projeção da inflação para 3,43%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - a inflação 
oficial do país) deste ano subiu de 3,34% para 3,43%

ras consultadas pelo BC 
ajustaram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,41% 
para 3,45%. Para o próximo 
ano, a expectativa para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
– a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país – é de crescimento de 
2,50%, a mesma previsão há 
143 semanas consecutivas. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro também continua 
projetando expansão do PIB 
em 2,50%. A previsão para 
a cotação do dólar perma-
nece em R$ 5, ao final deste 
ano. Para o fim de 2022, a 
expectativa é que a moeda 
americana fique em R$ 4,75 
(ABr).

Ou seja, o limite inferior é 
2,25% e o superior, 5,25%. 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 3,25% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 

expectativa é que a taxa 
básica chegue a 4,75% ao 
ano. E para o fim de 2023 
e 2024, a previsão é 6% 
ao ano.

As instituições financei-

China representou mais da metade 
do superávit comercial do Brasil

tivo e, logo, de alguma melhora 
no nível de atividade”.

O desempenho das commo-
dities explica os 66% do valor 
exportado em 2020, o que re-
presenta o maior percentual da 
série histórica iniciada em 1998, 
quando foi de 40%. O valor das 
exportações de commodities 
cresceram 0,5% de 2019 para 
2020 e das não commodities 
recuaram 18,5%. Em volume, as 
commodities cresceram 7,4% e 
as não commodities recuaram 
13,5%. O setor agropecuário 
foi líder nas exportações bra-
sileiras em 2020, explicada 
pelo aumento do volume das 
exportações para a China 
(17%). A participação do país 
saiu de 28,1% para 32,3% de 
2019 para 2020. 

O boletim indica que as in-
certezas relacionadas à pande-
mia ainda não desapareceram 
dos cenários mundial e do 
Brasil, mas alguns pontos suge-
rem condições positivas para 
as exportações brasileiras. O 
primeiro está ligado à alta nos 
preços das commodities, que 
já começou a ser observado no 
segundo semestre de 2020 e se 
refletiu na melhora dos termos 
de troca, a partir de julho de 
2020. Para o Ibre, a posse 
de Joe Biden na Presidência 
dos Estados Unidos poderá 
intensificar as políticas expan-
sionistas e, assim, provocar o 
enfraquecimento do dólar, que 
costuma ser acompanhado do 
aumento dos preços de com-
modities (ABr).

A China contribuiu com US$ 33,6 bilhões no superávit, 
enquanto entre os principais parceiros, a contribuição dos 

Estados Unidos foi negativa.

fa
ro

ln
ew

s.
co

m
/re

pr
od

uç
ão


