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Microsoft Partner of The Year 2021 para a América Latina e região do 
Caribe na categoria Project and Portfolio Management. O reconheci-
mento é uma homenagem concedida pela fabricante a seus principais 
parceiros no mundo que demonstraram excelência em inovação e 
implementação de soluções para clientes com base na tecnologia Mi-
crosoft. Além de ser a vencedora na região, a Prosperi também ficou 
entre as quatro finalistas mundiais na categoria Project and Portfolio 
Management. As finalistas das diversas categorias são selecionadas de 
um universo de mais de quatro mil candidatas ao prêmio, originárias 
de mais de 100 países do mundo todo (https://prosperiglobal.com).

E - Cursos Rápidos
Com carga horária a partir de 9 horas de duração, os novos cursos do 
Senac Online - ao Vivo, da área de gastronomia e alimentação, podem 
ser uma boa opção para quem quer investir no próprio negócio, garantir 
uma renda extra com a venda de alimentos ou aprimorar o currículo de 
maneira rápida, prática e eficiente, e com um custo acessível. Entre os 
cursos: ‘Prepare e venda: biscoitos e cookies’;  ‘Prepare e venda: bolos e 
bolinhos’; e ‘Prepare e venda: pães artesanais’. Todos os cursos são de-
senvolvidos de acordo com as principais inovações da área e possibilitam 
que o aluno troque experiências e tirar dúvidas em tempo real. Mais in-
formações: (https://www.sp.senac.br/cursos-livres-senac-online-ao-vivo).

F - Prêmio para Escritores
A Amazon e o Grupo Editorial Record anunciam o lançamento da 6ª 
edição do Prêmio Kindle de Literatura, com o aumento do valor a ser 
entregue ao vencedor para R$ 50.000,00, com o objetivo de reconhecer 
autores independentes no Brasil e suas obras literárias. Os escritores 
devem enviar seus romances originais em português usando o Kindle 
Direct Publishing (KDP), a ferramenta de autopublicação da Amazon, 
e incluir #PrêmioKindle em suas palavras-chave durante a publicação. 
Todos os romances serão avaliados em diversos critérios, como criativi-
dade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Cinco 
finalistas serão selecionados por um painel de jurados qualificados e 
especialistas editoriais e um será reconhecido como vencedor. Saiba 
mais em (https://author.amazon.com.br/).

G - Itens de Inverno
Com a queda nas temperaturas, a procura por produtos específicos 
para o inverno registrou crescimento. Um levantamento realizado pelo 

A - Ensino Integral 
O governo do Estado de São Paulo anunciou a inclusão de 778 escolas da 
rede pública estadual, de 118 cidades, ao Programa de Ensino Integral 
(PEI) a partir de 2022. Com isso, 1.855 escolas no total serão atendidas 
pela iniciativa. A expectativa é beneficiar 387,3 mil novos estudantes de 
ensino fundamental e ensino médio. Com as novas adesões, o PEI estará 
presente em 427 municípios paulistas, em todas as regiões do estado. 
Atualmente, são 437 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas, de 309 
cidades. Os investimentos na jornada integral refletem em melhores 
notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) já no 
primeiro ano de implantação do programa. 

B - Talentos da Tecnologia
Os jovens talentos interessados no mercado de tecnologia, que quise-
rem conhecer, online, recrutadores de empresas como B3, Stone, Itaú 
Unibanco, Salt Pay, Eleva, Ômega Energia e Grupo Boticário, têm até a 
próxima segunda-feira (19), para se inscrever gratuitamente no Conexão 
Tech da Fundação Estudar, também conhecido como “match da carreira”, 
que irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de 
carreira que terão a oportunidade de conhecer marcas empregadoras e 
participar de interações com os representantes das empresas. O evento 
acontece no dia 18 de agosto. Os interessados precisam se inscrever no 
link (www.napratica.org.br).

C - Líderes Disruptivos
O empreendedor londrinense, CEO da Web Bula, Antonio Eduardo 
Ribeiro, foi um dos cinco finalistas da categoria “Estrategista de Negó-
cios Sustentáveis”, do Globant Awards Digital Disruptors, premiação 
internacional que reconhece líderes da revolução digital. A Globant é 
uma empresa unicórnio de tecnologia, presente em 16 países, que atua 
na transformação de organizações para um futuro digital e cognitivo. O 
Globant Awards se consolidou como um dos prêmios mais relevantes 
do segmento e revela ao mercado as iniciativas mais inovadoras no am-
biente digital. Em 2021, foram mais de 2 mil inscritos do mundo todo. 
Vinte e dois líderes disruptivos foram reconhecidos nos Estados Unidos 
e Canadá, Ásia e Europa, América Latina e Brasil.

D - Partner Of The Year 
A Prosperi, consultoria capixaba em gerenciamento de inovação, por-
tfólios e projetos, conquistou pela sexta vez em dez anos o prêmio de 

Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback online, 
mostra que o aumento na busca por aquecedores chegou a 300%. De 
acordo com o portal, os valores dos produtos também aumentaram no 
período. Enquanto no início do mês alguns aquecedores eram encon-
trados por cerca de R$ 60, após a queda dos termômetros, os mesmos 
produtos passaram a ser vendidos, em média, por R$ 89,90. Mesmo com 
o preço nas alturas, a procura por aquecedores no mês de junho é a 
maior já registrada no e-commerce este ano. Outros itens em destaque: 
os cobertores, com aumento de 64%, moletons (42%), meias (26%) 
e fondues, que tiveram 400% de aumento. Mais informações: (www.
cuponomia.com.br).

H - Idiomas e Cultura
A Associação Share, entidade estudantil da UFSCar-Sorocaba, está 
com mais de 500 vagas abertas, distribuídas em nove cursos e oito 
minicursos gratuitos, para este segundo semestre. Com duração de 
um semestre, os cursos ofertados são: Japonês básico; Espanhol 
básico, intermediário e para viagens; Organização pessoal; Teatro; 
História da Arte; Música e cinema; e Panorama popular da música 
brasileira. Já os minicursos duram de dois a oito encontros e são: 
Oficina de Kpop; Bebida é cultura; Planejamento financeiro de 
microempresas; Empreendedorismo; Simulações da ONU; Como 
compostar; Crie sua marca pessoal; Introdução à inteligência emo-
cional, entre outros. Inscrições e mais informações no site: (https://
associacaoshare.com.br).

I - Produtos Orgânicos
O Sebrae desenvolve uma série de iniciativas para auxiliar os mi-
cro e pequenos negócios do segmento de produtos de orgânicos a 
impulsionar seus resultados. Nas unidades estaduais e regionais, a 
instituição oferece projetos e atividades de atendimento que auxiliam 
os produtores disponibilizando consultorias técnicas para adequação 
às normas e a certificação. Além disso, ainda disponibiliza soluções 
que ajudam a agregar valor, como desenvolvimento de marca, 
embalagens, transformação da produção e acesso a mercados por 
meio de rodadas de negócios, feiras e eventos comerciais. Outras 
informações no site: (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
cursosonline).

J - Cash Flow Story
Seis meses depois de chegar ao Brasil, a solução “Cash Flow Story” – 
tecnologia da Austrália aplicada na gestão financeira das organizações 
– agora conta com versão em português. O anúncio é do Roit Bank, 
startup brasileira responsável por trazer ao país o robô australiano. 
A Cash Flow Story – ou CFS, sigla pela qual é conhecida – integra o 
conjunto de soluções em TI oferecidas pelo Roit Bank no mercado 
nacional. A tecnologia é utilizada em mais de 90 países, por médias 
e grandes corporações. É das mais admiradas soluções nas áreas de 
gestão contábil, fiscal e financeira. Saiba mais em: (https://roit.ai/) e 
(www.cashflowstory.com).

A importância da 
presença das marcas 

nas redes sociais

A publicidade, mais 
do que nunca, está 
muito presente nas 
redes sociais

Recentemente o Ins-
tagram anunciou que 
a ferramenta reels 

vai aceitar anúncios, sendo 
uma boa oportunidade para 
as empresas brasileiras, já 
que encontrar novas manei-
ras de promover marcas e 
produtos são sempre bem-
vindas, principalmente com 
os recursos disponibilizados 
nas redes sociais de forma 
gratuita.

Segundo pesquisa da Opi-
nion Box, sobre hábitos de 
Instagram dos brasileiros, o 
Brasil é o segundo país em 
número de usuários de Ins-
tagram, atrás só dos Estados 
Unidos. E 82% seguem 
alguma marca ou empresa. 
De fato, esse é um bom lugar 
para atingir mais usuários 
que vão contribuir para o 
crescimento da sua marca 
e com formatos inovadores 
e criativos. 

Comportando vídeos de 3 
a 30 segundos diretamente 
dentro do aplicativo, o reels  
funciona de uma maneira 
que naturalmente já o des-
taca: no aplicativo existe um 
atalho exclusivo para que o 
usuário explore os vídeos do 
reels, permitindo assim que 
ele chegue a uma base maior 
de usuários, conquistando 
pessoas que ainda não co-
nhecem a sua marca. 

Com essa nova proposta, 
existem inúmeras van-
tagens para as marcas e 
empresas mergulharem 
nessa nova ferramenta. Por 
ser nova na plataforma, os 
algoritmos do Instagram 
trabalham para que o reels 
atinja ainda mais usuários 
do que os outros formatos 
(como os posts estáticos), 
tendo um maior alcance de 
público. 

Sendo um conteúdo cur-
to e criativo, eles acabam 
gerando automaticamente 
mais engajamento. As pes-
soas comentam e compar-
tilham os que acham inte-
ressante ou se identificam, 
tendo grandes chances de 
se tornar um vídeo viral, que 
acaba percorrendo grupos e 
até mesmo aparecendo em 
outras redes sociais.

Além disso, estamos em 
uma era em que a conexão 
sincera e objetiva com o 
público se torna cada vez 
mais importante. Por isso, 
fazer parte das trends 
do momento com vídeos 
descontraídos, é essencial 
que as marcas falem a lin-
guagem do público e fiquem 
cada vez mais presentes na 
memória. 

Caso a marca não tenha 
pessoas para aparecer e 
gravar os vídeos, podem 
procurar influenciadores 
digitais do seu nicho para 
isso. Eles já têm uma desen-
voltura para esse formato e 
com certeza são uma ótima 
opção para comunicação 
com o público final.

Desse modo, se o público 
for adepto das redes sociais, 
com certeza ele estará 
consumindo conteúdos no 
reels. A novidade é uma 
grande oportunidade de sair 
na frente da concorrência. 
Manter-se atualizado é o 
segredo para que consiga 
aproveitá-la a favor da 
empresa, além de contar 
com auxílio de uma equipe 
especializada. Prezar por 
uma equipe com pessoas 
mais jovens também é mui-
to vantajoso, já que esse 
público costuma ser bem 
atualizado das novidades 
desse universo tão amplo 
que é a internet. 

(*) - É diretora executiva da Ecco, 
agência de publicidade formada com 

o intuito de empoderar marcas por 
meio da criatividade 

(www.agenciaecco.com.br).

Isis Vasques (*)
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Maioria ainda 
teme aumento 
do desemprego

A recente aceleração do 
processo de vacinação contra 
a Covid-19 ainda não foi sufi-
ciente para reverter as expec-
tativas dos brasileiros sobre o 
desempenho da economia e de 
sua própria condição financei-
ra. Permanecem apreensivos e 
temem o aumento do desem-
prego, da inflação e das taxas 
de juros. 

Levantamento da segunda 
edição do Radar Frebaban mos-
tra que metade dos entrevista-
dos (52%) não acreditam que 
a situação financeira pessoal se 
recupere ainda esse ano e cerca 
de dois terços dos entrevistados 
(68%) não acreditam que a 
economia brasileira se recupere 
ainda esse ano. “Os números do 
levantamento estão melhores 
se comparados aos de março 
de 2021, mas o brasileiro ainda 
mostra apreensão quanto à 
economia”, diz Isaac Sidney, 
presidente da Febraban. 

 “Esse cenário mostra que 
ainda precisamos perseverar 
nas reformas estruturais e na 
melhoria do ambiente econô-
mico no país”. Realizada no pe-
ríodo de 18 a 25 de junho, com 
3 mil entrevistados em todas as 
cinco regiões do país, o Radar 
Febraban avaliou a evolução da 
expectativa dos brasileiros (AI/
Febraban).

A atividade econômica 
brasileira registrou queda 
em maio deste ano, de acor-
do com dados divulgados 
hoje (14) pelo Banco Cen-
tral (BC). Até fevereiro, o 
Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central 
(IBC-Br) vinha apresen-
tando crescimento após os 
choques sofridos em março 
e abril do ano passado, em 
razão das medidas de iso-
lamento social necessárias 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19. Nos 
últimos três meses, já hou-
ve variações, com recuos 
em março e maio.

O IBC-Br, dessazonaliza-
do (ajustado para o perío-
do), apresentou recuo de 
0,43% em maio de 2021 em 
relação a abril. Já na com-
paração com maio de 2020, 
houve aumento de 14,21% 
(sem ajuste para o perío-
do, já que a comparação 
é entre meses iguais). No 
acumulado em 12 meses, 
o indicador também ficou 
positivo, em 1,07%.

Com os resultados, o 

No acumulado em 12 meses, 
o indicador ficou positivo em 1,07%.

Maior alta ocorreu nos serviços prestados às famílias: 17,9%.

Após dois meses se-
guidos de resultados 
positivos, o setor acu-

mula alta de 2,5%, mas ainda 
insuficiente para recuperar 
as perdas de 3,4% em março. 

Embora apresente sinais 
de aquecimento na maior 
parte dos seus segmentos de 
atividades, ainda está 11,3% 
abaixo do recorde histórico 
de novembro de 2014. 

No ano, o setor acumula 
alta de 7,3% e, nos últimos 
12 meses, queda de 2,2%. 
Os números fazem parte 
da pesquisa divulgada pelo 
IBGE. A primeira vez que 
o segmento voltou ao pata-
mar antes da pandemia foi 
em fevereiro de 2021, quan-
do alcançou um patamar 
1,2% acima do registrado 
em fevereiro de 2020, mês 
que antecedeu o início das 
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Setor de serviços cresce 
1,2%, diz pesquisa do IBGE
O volume de serviços cresceu 1,2% em maio. Com o resultado, pela segunda vez este ano, ele superou 
o nível em que se encontrava antes da pandemia da Covid-19: 0,2%

tiveram crescimento em 
maio. Um dos destaques foi 
o segmento de transportes, 
serviços auxiliares aos trans-
portes e correio, com alta de 
3,7%. A maior alta dentre 
todas as atividades ocorreu 
nos serviços prestados às 
famílias. Avanço de 17,9%. 
Foram também destaque no 
mês, embora tenham menor 
peso (5,6%) no índice.

Entre as unidades da fede-
ração, quase todas, ou seja, 
23 de 27, tiveram expansão 
no volume de serviços em 
maio de 2021 em relação 
a abril. O impacto mais 
importante nos locais que 
registraram taxas positivas 
em maio foi em São Paulo, 
com alta de 2,5%. Essa é a 
localidade que tem maior 
peso no índice geral (45 
pontos percentuais) (ABr). 

medidas de isolamento 
social.

O gerente da pesquisa, 
Rodrigo Lobo, informou que 
o setor vinha mostrando boa 
recuperação, mas em março, 
com um novo agravamento 
do número de casos da 
Covid-19, governadores e 
prefeitos de diversos estados 

e cidades voltaram a adotar 
medidas mais restritivas, 
afetando o funcionamento 
das empresas de serviços. 
“Em abril e maio essas medi-
das começam a ser relaxadas 
e o setor volta a crescer”, 
explicou.

Três das cinco atividades 
analisadas pela pesquisa 

Atividade econômica teve queda 
de 0,43% em maio

IBC-Br atingiu 139,11 pon-
tos. O índice é uma forma 
de avaliar a evolução da 
atividade econômica brasi-
leira e ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida 
atualmente em 4,25% ao 
ano. O índice incorpora in-
formações sobre o nível de 
atividade dos três setores 
da economia, a indústria, 
o comércio e os serviços 
e agropecuária, além do 
volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
Banco Central para tentar 

antecipar, por aproxima-
ção, a evolução da atividade 
econômica. Entretanto, o 
indicador oficial é o Pro-
duto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos no país), calcu-
lado pelo IBGE. Em 2020, 
o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da 
série do IBGE, iniciada em 
1996 e que interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou 
alta de 4,6% (ABr).


