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O setor de serviços abrange uma diversidade de atividades. Um 
segmento que, segundo o IBGE, compreende mais de 1,3 milhões de 
empresas, gerando aproximadamente 12,6 milhões de empregos. O im-
pacto econômico do setor corresponde à maior parte do PIB brasileiro, 
tendo uma relação direta e indireta com o estabelecimento de políticas 
públicas. Este setor está em um cenário dinâmico e em constante mu-
dança e transformação política, econômica, social e tecnológica.   

As habilidades empreendedoras no setor 
de serviços para 2025

Cerca de 30% dos idosos com mais de 60 anos têm problemas de 
sarcopenia, entendida como a perda de massa, força e desempenho da 
musculatura. A boa notícia é que esse mal pode ter seu impacto reduzido 
ou postergado com cuidados simples ao longo da vida. “Por volta dos 30 
anos, começamos a perder massa muscular, num processo natural, mas a 
velocidade dessa perda e o impacto que ela causa na qualidade de vida do 
paciente decorrem diretamente da quantidade de massa magra”.   

O segredo da longevidade: a receita para 
viver mais e melhor

Desde o início da pandemia, em março, muitas famílias tiveram dimi-
nuição da renda, seja por terem perdido o emprego ou por ter sofrido 
redução salarial. E com o fim do isolamento e a reabertura de comércios e 
locais de entretenimento em geral, os pais se encontram em uma equação 
por vezes difícil de resolver: os filhos querem se divertir na rua, mas as 
atrações continuam custando caro (algumas, inclusive, estão mais caras 
que antes da pandemia). Essa realidade deve permanecer em 2021, e os 
pais e responsáveis precisaram encontrar formas de entreter os filhos com 
segurança e dentro do orçamento familiar atual.   

Dez dicas para economizar na diversão 
com os filhos no verão
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Negócios em Pauta

Dia Mundial da Nutella
Os fãs do creme de avelã mais famoso do mundo celebra-

ram na última sexta-feira (5) o "Dia Mundial da Nutella", 
que foi inventado em 1964 pelo italiano Michele Ferrero. A 
data, criada em 2007 pela blogueira norte-americana Sara 
Rosso, é comemorada por fãs da Nutella de todo o mundo. 
Todos podem compartilhar a paixão pelo creme nas redes 
sociais através de fotos, vídeos e receitas com a hashtag 
#worldnutelladay. Diversos restaurantes, docerias e super-
mercados se mobilizam para levar aos clientes promoções 
e inovações com a Nutella. O público pode encontrar mais 
inspirações e sugestões de pratos para a data através do 
site (www.nutelladay.com/pt/homepage-pt) - (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Curso online sobre identificação de fake news

@A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está promo-
vendo o curso de extensão intitulado "Ciência e Cidadania: 

desmistificando fake news". A iniciativa é de Karina Paes Delga-
do, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática (PPGEdCM-Ar), e de sua 
orientadora Tathiane Milaré, docente do Departamento de Ciências 
da Natureza, Matemática e Educação (DCNME-Ar) do Campus 
Araras da UFSCar. O curso - online e gratuito - pretende discutir 
conhecimentos científicos relacionados às informações divulgadas 
diariamente na Internet, via redes sociais. O pressuposto é que 
esses conhecimentos ajudem na reflexão sobre as informações 
disseminadas indiscriminadamente e na identificação de conteúdos 
enganosos, as chamadas fake news (https://forms.gle/HA3wo4Do-
gowVKFop7).   Leia a coluna  completa na página 2
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No ano de 2020, o mercado 
de trabalho e de contratações 
sofreu grandes mudanças e 
ensinou importantes lições 
para profissionais e para as 
organizações. 

De um lado, tínhamos a adaptação dos 
contratados ao lidar com um cenário 

mais flexível e remoto, enquanto que do 
outro, as empresas precisaram se adaptar 
ao mundo do digital e às novas rotinas de 
trabalho. 

Segundo a especialista em RH, Denise 
Asnis, que também é fundadora da Taqe 
- plataforma de recrutamento e seleção 
digital - o mercado ainda sofrerá com 
muitas mudanças e uma das tendências 
vivenciadas nos próximos anos será a rotina 
híbrida, as novas estratégias de retenção de 
talentos e os processos seletivos focados 
em diversidade entre outros. 

"O ano de 2020 foi desafiador e trouxe 
inúmeras transformações. Mas, apesar dis-
so, ele veio para nos lembrar que é durante 
as crises que aprendemos e evoluímos. Essa 
rotina de trabalho mais flexível trouxe uma 
nova visão para o mercado e as empresas 
puderam criar ações mais estratégicas, 
alinhadas com seus valores e objetivos", 
comenta a profissional. Denise destaca que 
entre as principais mudanças que veremos 
no próximo ano estão: 

Rotina híbrida, talentos globais e 
novos formatos de contratação - O mo-
delo de home office ou anywhere office, que 
muitas empresas estão adotando, trouxe 
grande flexibilidade para o mercado como 
um todo e, consequentemente, impactou 
no modelo de contratação, pois permite 
que as organizações contratem pessoas 
de diferentes partes do país e do mundo 
e faça isso de forma 100% digital. 

"Essas mudanças foram ótimas pois 

Cinco principais desafios no mercado 
de trabalho e contratação neste ano

impactaram positivamente nas rotinas 
de trabalho. De um lado, os profissionais 
conseguiram ter mais flexibilidade e in-
dependência, as empresas puderam se 
conectar com pessoas de diferentes regiões 
e assim, trazer mais diversidade para o time 
e conseguiram fazer essa seleção de uma 
forma diferente, pois o digital ajudou muito 
nesse sentido", comenta Denise. 

Processos seletivos focados em di-
versidade, inclusão e soft skills - As em-
presas darão mais atenção para as questões 
de diversidade e o processo seletivo passará 
ter um olhar maior para as soft skills. "Isso 
nos leva a duas tendências: a primeira é que 
as contratações serão apoiadas na avaliação 
de perfis profissionais e pessoais. 

E, a segunda é que o foco será na contrata-
ção de pessoas com excelentes habilidades 
comportamentais frente ao conhecimento 
necessário ou formação", destaca Denise. 
Em 2021, mais do que nunca, os processos 
seletivos irão avaliar a qualidade do pensa-
mento estratégico e inovador do candidato 
e a capacidade de adaptação e agilidade 
para solucionar problemas. 

Novas estratégias para a retenção de 
funcionários - Os benefícios e a assistên-

cia médica serão usados como estratégias 
para reter os melhores profissionais nas 
empresas. Além de que, no momento atual, 
um notebook e um auxílio para estruturar 
o home office contam bastante. 

"Podemos dizer que esse mercado deve 
democratizar esse benefício não só em 
valor, mas em modalidades. As empresas 
devem pensar em diferentes formas de 
oferecer cuidado médico, inclusive, para 
os profissionais part time ou que trabalham 
por projeto", diz a cofundadora da Taqe. 

Transição de Carreira - Uma grande 
aposta para o próximo ano é a migração 
de profissionais para a área de tecnologia, 
que possui diversas vagas que não conse-
guem ser preenchidas por falta de mão de 
obra qualificada. Dentre os segmentos em 
destaque estão a segurança da informação, 
ciência de dados, engenharia de software, 
infraestrutura de TI e business intelligence. 

"O mercado em 2021 exigirá ainda mais 
o domínio de ferramentas tecnológicas, 
será um grande fator de diferenciação 
e uma enorme vantagem competitiva", 
ressalta Denise. 

A marca empregadora e os processos 
seletivos - Uma das áreas que ganhou 
espaço nos últimos anos e vem sendo 
vista de forma cada vez mais estratégica 
é a construção da marca empregadora. 
"É preciso fazer com que os candidatos 
desejem trabalhar na empresa, mostrando 
as atitudes que revelam o valor proposto 
ao emprego antes mesmo de se oferecer 
uma vaga", explica Asnis. 

"Para isso, as empresas devem aprimorar 
a comunicação e a experiência oferecida 
durante os processos de contratação. O 
objetivo é fazer com que os candidatos 
percebam a coerência e se identifiquem 
com os valores e propósito da empresa", 
complementa. - Fonte e mais informações: 
(https://www.taqe.com.br/).
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sEgMENTO DE ALIMENTAçãO

Consumo de Energia 
O consumo de energia elétrica no início 

de 2021 demonstrou sinais robustos de 
crescimento, mesmo quando comparado 
ao mesmo período do ano passado, quan-
do o país não sentia ainda os impactos 
da pandemia. Em janeiro, o indicador 
registrou alta de 1,4% em relação a 2020. 
A geração também evoluiu, cerca de 1,9%, 
já considerando o volume de 871,22 MW 
médios de energia importada no período. 
Janeiro concentrou um maior volume de 
adesões ao mercado livre do que qualquer 
outro mês de 2020. Os dados integram o 
InfoMercado Quinzenal, da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica. 
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