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focado no consumidor final. Os principais produtos do portfólio da 
fabricante, incluindo os produtos da marca Trento, estarão disponíveis 
para compra com possibilidade de entrega para todos os estados do 
Brasil. A criação da loja online, que já está em pleno funcionamento, 
faz parte do processo de virtualização da Peccin - uma tendência que 
se intensifica em todo o mundo e que ganhou ainda mais força durante 
o último ano -, além de reforçar o comprometimento da empresa com a 
inovação e modernização de processos para melhor atender ao público, 
oferecendo a facilidade de encontrar os produtos da marca. Com isso, a 
empresa deseja criar uma forte presença no mercado digital e garantir 
alcance em todas as regiões. Saiba mais em: (www.loja.peccin.com.br). 

E - Melhores Talentos 
A Stone, empresa de tecnologia financeira, abriu inscrições para a 13ª 
edição do Recruta Stone. No programa de recrutamento de talentos, 
a companhia utiliza uma proposta diferente das seleções tradicionais, 
priorizando um recrutamento inovador nas etapas iniciais e se aprofun-
dando na trajetória individual de cada candidato nas fases seguintes. 
A empresa também utiliza o processo de seleção como um programa 
de formação para todos os candidatos participantes e para os mais de 
duzentos líderes da companhia envolvidos. Sem número pré-definido 
de contratações, o Recruta Stone possui dez fases e tem duração de 
quatro meses. Sem pré-requisitos, para se inscrever basta acessar o site 
(https://www.recrutastone.com.br/).

F - Maior Empresa B 
Após um robusto processo de auditoria, Natura &Co foi certificada 
como Empresa B pelo B Lab, organização sem fins lucrativos que reúne 
empresas convictas de que, por meio de seus produtos, práticas e go-
vernança, podem gerar desenvolvimento socioambiental e econômico. 
A novidade torna o grupo Natura &Co - formado por Avon, Natura, The 
Body Shop e Aesop - a maior companhia a obter a certificação como 
Empresa B do mundo. Empresas B atendem aos mais altos padrões de 
verificação de desempenho social e ambiental, transparência pública 
e responsabilidade legal ao conciliar lucro e propósito. Para obter a 
certificação B, companhias precisam atingir, no mínimo, 80 pontos 
em uma auditoria extensa, cuja pontuação máxima é 200. Natura &Co 
conquistou 110 pontos. 

G - Finance Awards 
A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, é a ganhadora do 
Latin Finance Awards 2020, na categoria ‘Deals of the Year’ da América 

A - Trabalhar em Florianópolis
A Ahgora Sistemas, empresa que desenvolve tecnologias para gestão de 
pessoas, está com trinta vagas abertas para novos colaboradores. A em-
presa, que registrou um aumento de mais de 100% na geração de caixa 
em 2020, começa 2021 com funções disponíveis em diversas áreas. O des-
taque fica por conta das dezesete vagas para o time de desenvolvimento: 
são dez para desenvolvedor full stack, três para full stack - integrações 
e uma para segurança, além de duas chances para Data Scientist e uma 
para Data Engineer. Os setores de marketing, financeiro e vendas também 
contam com diversas vagas abertas , entre elas Presales Solution, Analista 
de Marketing e Consultor de Vendas para a Ahfin, Assistente Financeiro, 
e Vendedor Hunter. Maisinformações: (https://vempraahgora.gupy.io/).

B - Serviços Aeroportuários
A Universidade Guarulhos (UNG) está com inscrições abertas para a 
terceira turma do curso de extensão Serviços Aeroportuários, que visa 
qualificar a mão de obra de quem atua neste setor. O curso é voltado a 
todo e qualquer profissional que atue ou queira atuar com o setor aeropor-
tuário, e busca formar e qualificar profissionais para atuar no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, que é o maior da América Latina. O curso 
faz parte do projeto Qualifica Guarulhos, em parceria com a Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo 
(ABESATA), e conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos. Inscrições 
podem ser realizadas até o dia 5 de março, no site (extensao.ung.br). As 
aulas terão início no dia 5 de abril e se encerram em 11 de junho. 

C - Multinacional Retornando
A multinacional alemã DVA Agro, sediada em Hamburgo, especialista na 
proteção de cultivos, nutrição vegetal e adjuvantes especiais para a agricul-
tura sustentável, acaba de anunciar o retorno de suas atividades no Brasil. 
A empresa com mais de cinquenta anos de experiência presente na Europa, 
América Latina, Ásia e África, e que há cinco não operava no território brasileiro, 
está investindo mais de US$ 100 milhões na retomada. Na estratégia, além da 
construção de um laboratório próprio de pesquisa e a contratação de novos 
profissionais, a companhia lançará um portfólio e ainda planeja a instalação 
de fábrica própria até 2023. A expectativa do grupo no mercado brasileiro é 
grande, e a projeção é que o país até 2026, seja responsável sozinho por 50% 
do faturamento global da companhia. Mais informações: (https://dva.com/br/).

D - Candies no E-commerce 
A Peccin S.A, empresa gaúcha que atua no setor de candies e chocolates, 
anuncia mais uma novidade: o lançamento de um e-commerce próprio 

Latina, com a operação de follow-on realizada em junho daquele ano, 
que resultou na captação de recursos de R$ 4,5 bilhões direcionados 
para investimentos na área de tecnologia e logística, além de reforço 
na estrutura de capital. A cerimônia de premiação, que pela primeira 
vez acontecerá de forma virtual, é realizada anualmente nos EUA e 
contempla as melhores transações no mercado de capitais na América 
Latina ao longo de 2020. A Latin Finance é uma revista norte-americana 
que se dedica à cobertura dos mercados de capitais da América Latina. 
Uma vez ao ano, a revista concede prêmios às transações de maior 
destaque na região. 

H - Construção e Mineração
Com a retomada da economia pós-pandemia, vislumbrando crescimen-
to na geração de negócios, a Messe Muenchen do Brasil, juntamente 
com sua parceira institucional, a Associação Brasileira de Tecnologia 
para Construção e Mineração (Sobratema), confirmam a 11ª edição da 
M&T Expo - Feira Internacional de Equipamentos para Construção 
e Mineração, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de julho, no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention Center. Segundo dados da Sobratema, 
a perspectiva para o ano é de aumento nas vendas da ordem de 20% 
no segmento de máquinas da linha amarela e de 25% para todo setor 
de equipamentos para construção. Mais informações: (https://mtexpo.
com.br/pt/).

I - Água no Semiárido
Especialistas dos setores público e privado, da sociedade civil e de 
universidades vão se reunir para discutir os desafios de levar água de 
qualidade para as famílias do Semiárido. Na terça-feira, 9 de fevereiro, o 
Ministério do Desenvolvimento Regional e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) promovem seminário online para captar e avaliar ações 
inovadoras que apoiem a iniciativa. O Ministério já atua com ações de 
abastecimento de água na região, desde grandes obras hídricas, como o 
Projeto de Integração do São Francisco, a ações como entrega de água 
por meio da Operação Carro Pipa, perfuração de poços, implantação de 
sistemas de dessalinização e obras de saneamento básico, entre outros. 
Serão debatidas soluções inovadoras com foco no abastecimento de 
água. Inscrições feitas em:(https://www.sympla.com.br/webinar-ino-
vacao-aberta-para-o-abastecimento-de-agua-no-emiarido__1109920).

J - Transição Digital
A Prefeitura de Barueri está capacitando os servidores municipais que 
irão liderar a transformação digital do Município por meio do programa 
“Barueri Sem Papel”. Ao todo, cerca de cem profissionais de diferentes 
setores participam dessa primeira fase de aprendizagem e servirão de 
multiplicadores em suas respectivas áreas para a transição digital, que 
prevê a digitalização dos serviços públicos prestados aos mais de 260 
mil moradores de Barueri. Com o projeto, a cidade deve reduzir entre 
60% a 70% do valor gasto atualmente com papel utilizado nos processos 
municipais, além de toner de tinta e o suporte técnico para a emissão 
de documentos, gerando uma economia anual de até R$ 1,27 milhão 
aos cofres públicos. 

Este é o ano do 
velho normal 

tecnologicamente 
acelerado

Após um período 
extremamente 
conturbado, 
tudo indica que 
começamos a 
afrouxar o nó que 
tanto sufocava 
o crescimento 
das empresas e o 
desenvolvimento dos 
negócios

O período de 2020 foi 
desafiador. Vive-
mos um boom do 

incremento considerável 
do e-commerce nunca 
visto no Brasil. Peque-
nas, médias e grandes 
companhias perceberam 
que o desenvolvimento 
tecnológico não é apenas 
importante para a lucra-
tividade, porém, crucial. 
O consumidor se tornou 
ávido pela aceleração do 
tempo de resposta e, com 
isso, ainda mais exigente. 

O ano de 2021 pode ser 
considerado o acelerador 
do futuro. Convivemos, 
no período passado, com 
a tecnologia digital em 
uma esfera que era, até 
então, deixada de lado. O 
conceito de home office foi 
amplamente intensificado 
e colocado em prática, as 
escolas se voltaram para 
o ensino a distância, a 
telemedicina proporcio-
nou fácil acesso à saúde, 
inúmeros setores da eco-
nomia pisaram fundo para 
não perderem oportunida-
des. Foi um virar de chave 
em inúmeras esferas. 

É sabido que a tecnologia 
cresce muito mais rápido 
do que a nossa capacida-
de de entendimento. Os 
robôs não vão acabar com 
os empregos – como é a 
preocupação de muitos 
profissionais -, mas farão 
com que utilizemos melhor 
nossos cérebros, além de 
permitir que as empresas 

liberem os colaboradores 
de trabalhos braçais para 
que possam executar ta-
refas mais relevantes e 
criativas. 

Hoje, a produção é in-
telectual e não mais de 
processos rotineiros. E a 
tecnologia evolui numa 
velocidade geométrica, ex-
ponencial, enquanto nos-
sos hábitos e forma de pen-
sar seguem linearmente. 
Portanto, o entendimento 
disso é fundamental, pois, 
nós, seres humanos, não 
temos habilidade suficien-
te para acompanhar esse 
crescimento enorme. Ace-
lerando a educação, dimi-
nuiremos a desigualdade 
econômica. E precisamos 
entender que o futuro é o 
learning by doing, ou seja, 
fazendo e aprendendo. 

Com a tecnologia e a 
digitalização, vivemos a 
cultura da experimentação 
graças à sustentabilidade. 
As empresas estão se 
tornando cada vez mais 
agentes educacionais. 
Tudo o que está no meio 
do caminho tende a desa-
parecer. Os consumidores 
querem agilidade e funcio-
nalidade, mas, muito mais 
do que isso, eles passam a 
ser tratados como indiví-
duos e não mais como um 
amontoado de clientes. 

A melhor estratégia para 
o futuro é perceber a mu-
dança e adaptar-se a ela 
com rapidez. As organiza-
ções vão à falência não por 
errarem no inovar, mas por 
fazerem a mesma coisa por 
muito tempo. Os maiores 
concorrentes, hoje, são as 
transições de mercado. 

A tendência para os pró-
ximos vinte anos é não ter-
mos uma nova geração e, 
sim, uma nova civilização, 
tecnologicamente super 
desenvolvida. 

(*) - É diretor-presidente 
da Pormade Portas.

Claudio Zini (*)

Economia dos EUA caiu 
3,5% em 2020, maior 
tombo desde 1946

A economia dos Estados Uni-
dos fechou o ano de 2020 com 
uma retração de 3,5%, após o 
quarto trimestre apresentar um 
alta de 4% - um pouco abaixo do 
esperado pelos analistas, um va-
lor entre 4,2% e 4,4% -, informou 
o Departamento de Comércio 
ontem (28). Nos últimos seis 
meses, o PIB conseguiu subir - no 
terceiro trimestre, a alta foi de 
33,4% -, mas não foi o suficiente 
para compensar as perdas do 
primeiro semestre, o mais afetado 
economicamente pela pandemia 
da Covid-19.

Segundo analistas, os números 
baixos dos últimos três meses 
do ano passado foram afetados 
por conta das novas medidas 
restritivas que precisaram ser 
implantadas por conta da segunda 
onda de casos do Coronavírus 
Sars-CoV-2. A queda econômica 
também é a primeira desde 2009 
quando, com a enorme crise fi-
nanceira, o PIB contraiu 2,5%. No 
entanto, para este ano, a previsão 
é de uma retomada da economia, 
caso a vacinação consiga atingir 
seu objetivo.

Os Estados Unidos são os mais 
afetados, em números totais, pela 
crise sanitária causada pelo novo 
Coronavírus: são mais de 25,5 
milhões de casos confirmados 
e 429,2 mil mortes - nas últimas 
24 horas, foram quase quatro mil 
óbitos. De acordo com os números 
do portal Our World in Data, o país 
já aplicou 23,5 milhões de doses 
das vacinas aprovadas (Pfizer/
BioNTech e Moderna) - (ANSA).

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
na saída das fábricas, fechou 
2020 com uma inflação de 
19,40%. A alta de preços é 
a maior registrada desde o 
início da série histórica da 
pesquisa, em 2014, segun-
do informações do IBGE. A 
inflação de 2020 foi influen-
ciada principalmente pelas 
altas de preços dos alimentos 
(30,23%), indústrias extra-
tivas (45,35%), metalurgia 
(34,63%) e outros produtos 
químicos (23,71%). Apenas 
os derivados de petróleo 
tiveram deflação (queda de 
preços) no ano: -5,47%.

Entre as grandes catego-

Os números contribuíram para o recorde geral do ano, de 146,6 
milhões de toneladas.

Após quedas no primeiro 
semestre de 2020, a movi-
mentação de contêineres 
no Porto de Santos se 
recuperou e terminou o 
ano com recorde histórico 
no segmento que trans-
porta as cargas de maior 
valor agregado. Dezembro 
registrou crescimento de 
20% na movimentação de 
contêineres sobre o mesmo 
mês de 2019, para 437,4 
mil TEU (medida padrão 
para um contêiner de 20 
pés), e alta de 9,5% sobre 
novembro, que já registrara 
o melhor desempenho para 
um mês até então, com 
399,3 mil TEU. 

No ano, foram 4,23 mi-
lhões TEU, alta de 1,6% 
sobre o recorde anterior, 
verificado em 2019 (4,17 
milhões TEU). O levanta-
mento foi feito pela Gerên-
cia de Inteligência de Mer-
cado e Estatística da Santos 
Port Authority (SPA). Con-
siderando todas as cargas, 
o Porto encerrou dezembro 
com crescimento de dois 
dígitos, 16,2%, sobre igual 
o mesmo mês do exercício 
anterior, chegando a 11,9 
milhões de toneladas. Os 
números contribuíram para 
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A inflação foi influenciada principalmente  
pelas altas de preços dos alimentos, indústrias extrativas, 

metalurgia e outros produtos químicos

Preços da indústria 
fecham 2020 com alta de 19,40%
A alta de preços é a maior registrada desde o início da série histórica da pesquisa, em 2014, segundo 
informações do IBGE
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usados no setor produtivo 
(16,10%). Os bens de consu-
mo duráveis tiveram alta de 
11,57%, enquanto os bens de 
consumo semi e não duráveis 
tiveram inflação de 13,51%.

Em dezembro, o IPP regis-
trou inflação de 0,41%, abaixo 
da taxa de 1,38% do mês an-
terior. Dezessete das vinte e 
quatro atividades industriais 
pesquisadas tiveram inflação. 
Os principais responsáveis 
pela taxa de dezembro foram 
refino de petróleo e produtos 
de álcool (5,41%), metalurgia 
(1,65%) e borracha e plástico 
(2,75%). Por outro lado, sete 
atividades, tiveram queda, 
com destaque para os alimen-
tos (-1,17%) (ABr).

rias econômicas da indústria, 
a maior alta foi observada nos 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 

usados no setor produtivo 
(24,41%), seguidos pelos 
bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos 

Movimentação de contêiner fecha 
dezembro com recorde histórico

o recorde geral do ano, de 
146,6 milhões de toneladas, 
alta de 9,4% sobre 2019. 

A participação acumula-
da de Santos na corrente 
comercial brasileira se man-
teve no patamar de 28% em 
dezembro, o equivalente a 
US$ 103,2 bilhões. O número 
de atracações de navios no 
ano foi 4.904, alta de 1,3% 
em relação a 2019 (4.842). 

“O recorde histórico de 
movimentação é reflexo da 
retomada da economia bem 
como das medidas imple-
mentadas por essa gestão 
profissional e técnica, alinha-
da às diretrizes do Governo 
Federal”, disse o diretor de 
Operações da SPA, Marcelo 
Ribeiro. 

Os embarques no mês 

somaram 8,0 milhões de 
toneladas, aumento de 
16,1% na base anual, e os 
desembarques, 3,8 milhões 
de toneladas, crescimento 
de 16,4%. No acumulado do 
ano, alta também nos dois 
fluxos: 13,2% nos embar-
ques, para 106,8 milhões 
de toneladas, e 0,3% nos 
desembarques, para 39,8 
milhões de toneladas. As 
exportações do complexo 
soja, álcool, celulose, óleo 
combustível, e óleo diesel 
e gasóleo apresentaram 
os maiores crescimentos, 
lideradas pelos embarques 
de açúcar, que avançaram 
69,5%, para 24,1 milhões 
de toneladas. Fonte e mais 
informações: (www.porto-
desantos.com.br).


