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Juntas em Tech, série de ações que incluem palestras abertas e gratuitas 
sobre o tema, que serão realizadas ao longo de agosto e setembro, assim 
como iniciativas internas para fomentar a equidade na organização, 
em parceria com (www.programaria.org/), startup de impacto social 
com a missão de empoderar mulheres por meio da tecnologia e da 
programação. Hoje, para se ter ideia da disparidade no setor, apenas 
15% dos estudantes dos cursos relacionados à Computação e 20% dos 
profissionais do mercado Brasileiro de TI são mulheres. Entre os dias 
16 e 18 de setembro, o Bmg patrocinará o PrograMaria Summit, evento 
anual de celebração das mulheres na tecnologia. 

E - Tecnologia 4.0
Se a sua empresa fornece soluções ou está sendo transformada pela 
indústria 4.0 você está convidado a participar do Prêmio ABII 2021 
inscrevendo seu case até o dia 3 de setembro. O prêmio é realizado pela 
Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e reconhecido por 
destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as tecnologias habilita-
doras da indústria 4.0. Em sua 4ª edição, funciona como um palco para 
as empresas mostrarem seus projetos ao mercado. Neste ano, a grande 
novidade é que o prêmio é aberto para qualquer empresa interessada 
em participar. A grande final, com apresentação dos finalistas, ocorre 
no dia 27 de outubro. Inscrições e mais informações: (https://tinyurl.
com/8padyb5u). 

F - Sucessora da Alitalia
A ITA, versão reestatizada da companhia aérea Alitalia, recebeu autoriza-
ção para voar e para vender passagens aéreas. A permissão abre caminho 
para a ITA cumprir a meta de decolar no próximo dia 15 de outubro. A 
ITA, sigla para “Italia Trasporto Aereo”, iniciará sua trajetória com uma 
frota de 52 aviões, quantia que será aumentada para 78 em 2022 e 105 
até o fim de 2025. O plano industrial ainda prevê entre 2,75 mil e 2,95 
mil funcionários na nova empresa, com o objetivo de chegar até 5,7 mil 
em 2025 - a atual Alitalia tem 10,5 mil empregados. A companhia terá 
como hubs os aeroportos de Fiumicino, nos arredores de Roma, e Linate, 
em Milão, que cobrirão inicialmente 45 destinos incluindo Nova York, 
Boston, Miami, Washington, Los Angeles, Tóquio, São Paulo e Buenos 
Aires (ANSA).

G - Setor de Moda
Micro e pequenas empresas podem se inscrever para a Rodada de 
Negócios Virtual voltada para o setor de moda. O evento será realizado 
pelo Sebrae-SP em parceria com a Abvtex. As negociações ocorrerão na 

A - TI para Pessoas com Deficiência
A Embraer e o Instituto de Gestão em TI acabam de lançar um programa 
para pessoas com deficiência que queiram ingressar ou se especiali-
zar na área de tecnologia da informação. Ao todo, são 300 bolsas de 
estudo 100% online e gratuitas. Além da qualificação profissional que 
aumenta as oportunidades no mercado de trabalho, cerca de 50 alunos 
serão selecionados ao término do curso para atuar de forma 100% re-
mota em diversas áreas da fabricante brasileira de aeronaves. Podem 
se inscrever pessoas acima de 18 anos, de todo o Brasil, que tenham 
ensino médio completo, no site: (https://www.igti.com.br/bootcamp/
embraer-socialtech).  

B - Atuação da Engenharia
A Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas realiza, entre 
os dias 30 de agosto e 3 de setembro, a sétima edição da Semana de 
Engenharia, com palestras e mesas redondas realizadas nos turnos 
diurno e noturno. A discussão será sobre o tema “O Engenheiro Multi-
facetado”. O objetivo é discutir as múltiplas possibilidades de atuação de 
um profissional da engenharia no mercado de trabalho, apresentando a 
grande variedade de oportunidades que estarão à disposição dos futuros 
engenheiros. A ideia é mostrar alternativas em que os engenheiros da 
atualidade podem atuar: saúde, bolsa de valores, tecnologia etc. O evento 
será online e transmitido pela plataforma Teams e a inscrição pode ser 
feita em (https://linktr.ee/semack). 

C - Mulheres na Tecnologia
Reconhecida como uma empresa que tem base de cultura e trabalho em 
equipe, a Fhinck, startup brasileira que oferece solução para reduzir a 
ineficiência e aumentar a produtividade no trabalho, anuncia a primeira 
edição do programa de desenvolvimento “The Fhincker Way”. Ao todo 
serão dez vagas, com duração de dois anos, e visa formar profissionais 
mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise 
de dados e indicadores. O objetivo é ampliar a participação das mulheres 
no setor e trazer representatividade, contribuindo para redução das 
desigualdades entre homens e mulheres em tecnologia. O propósito é 
que elas possam se sentir preparadas e competir pé de igualdade em 
um mercado majoritariamente masculino. Mais informações: (www.
fhinck.com).

D - Equidade de Gênero
O setor de Tech ainda emprega poucas mulheres e carece de ações para 
promoção da equidade de gênero. Pensando nisso, o Banco Bmg criou o 

próxima quinta-feira (26), a partir das 13h30. O objetivo é criar mais um 
canal para empresas venderem seus produtos e oferecerem seus serviços. 
Na ação voltada para o setor de moda, podem se inscrever empresas 
que vendem tecidos, produtos acabados, acessórios, óculos, calçados, 
bijuterias, decoração, artigos têxteis de cama, mesa e banho, serviços 
de alfaiataria e bordados. Interessados podem fazer a pré-inscrição em 
(https://sebrae.rodadasonline.com.br/) ou buscar mais informações no 
tel: 0800 570 0800.   

H - Pandemia na Educação
O Learning Village, primeiro hub de inovação e tecnologia com foco em 
educação e desenvolvimento de pessoas, fundado pela SingularityU 
Brazil e HSM, está com uma programação de eventos especiais vol-
tados para educação e tecnologia. Os encontros objetivam incentivar 
networking, troca e aprendizado entre startup, grandes empresas e o 
público interessado. O tema será “High Tech and High Touch/Educação, 
Tecnologia e Espiritualidade” conduzido por Rafael Ávila, Diretor de 
Ampliação da Consciência & Inovação na Ânima Educação. Falará sobre 
os novos modelos de educação pós-pandemia, os impactos e barreiras 
construídas por conta do isolamento social e quais as tendências, mé-
todos e maneiras de desconstruir esses obstáculos. Inscrições: (https://
learningvillage.com.br/eventos/high-tech-and-high-touch-educacao-
tecnologia-e-espiritualidade/).

I - Saúde Suplementar 
Profissionais das áreas de Economia, Direito e Promoção de Saúde, Qua-
lidade de Vida e Gestão em Saúde, podem inscrever artigos científicos, 
trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação no XI Prêmio IESS de 
Produção Científica em Saúde Suplementar. A ação também conta com 
espaço para exibição de pôsteres de trabalhos. Nesta modalidade, tam-
bém são aceitos trabalhos de graduação. Cada candidato pode inscrever 
apenas um trabalho no prêmio, mas múltiplos pôsteres. Realizado pelo 
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, a iniciativa conta com mais 
de 60 pesquisas premiadas e algumas centenas de estudos avaliados, 
consolidando-se como a principal premiação de trabalhos acadêmicos 
com foco em saúde suplementar no Brasil. O regulamento pode ser 
acessado em: (https://www.iess.org.br/premio).  

J - Imóveis em Portugal
O Parlamento Português optou por novas regras dentro do programa de 
visto permanente Golden Visa, que beneficia compradores de imóveis 
com valor a partir de € 500 mil, em troca da autorização de residên-
cia permanente. Essas mudanças impactam o cenário de imigração 
a partir de janeiro de 2022. Imóveis dentro das regiões de Lisboa, 
Porto, Algarve e demais áreas do litoral não serão mais elegíveis para 
a obtenção desse visto de residência. “Para os que querem realizar o 
sonho de ter residência em Lisboa ou Porto, o momento é agora. O 
processo inclui fases burocráticas que levam um certo tempo, e por 
isso, essa é a última chamada para quem quer investir em um imóvel 
nessas áreas”, explica Cesar Damião, CEO da Global Trust (www.
globaltrust.com.br). 

Falhas em se adaptar 
ao novo comportamento 

do consumidor

O acesso à informação 
e conhecimento nunca 
esteve tão fácil e ao 
alcance do consumidor 
como nos dias atuais

Seja através das redes 
sociais, pesquisas na 
internet ou vídeos em 

plataformas online, o clien-
te detém conhecimento 
máximo sobre determina-
dos produtos e, em alguns 
casos, acabam entendendo 
mais das características e 
detalhes do que o próprio 
vendedor. 

O novo comportamento do 
consumidor, acelerado pela 
pandemia, acende um aler-
ta em todo o mercado, que 
muitas vezes não consegue 
se adaptar para atender à ex-
pectativa de quem compra. 
Tal consenso fez com que 
empresas corressem para 
repensar suas estratégias de 
lançamentos, atendimento 
e consumer experience, 
investindo cada vez mais 
em recursos inteligentes 
e capazes de atender esse 
“novo” consumidor. 

Ponto chave na relação 
empresa-cliente, os vende-
dores se tornaram o foco dos 
gestores. Isso porque esse 
tipo de profissional, além 
de influenciar diretamente 
na decisão de compra, é re-
conhecido pelo cliente como 
um representante da marca.

Entretanto, não são raras 
as vezes em que os consu-
midores se deparam com 
o despreparo e a falta de 
qualificação dos vendedores 
nos dias de hoje. 

Isso acontece por uma 
série de fatores. Além de 
o cliente estar mais ciente 
sobre o que busca, depois de 
ter visto inúmeros reviews 
e feito diversas pesquisas 
sobre determinado produto 
na internet, a metodologia 
utilizada para o treinamento 
dos representantes de ven-
das são, na maioria das vezes, 
ultrapassados.

Baseado em um sistema 
educacional utilizado no 
começo do século passado, 
esse modelo de treinamento 

não estimulava e nem enga-
java os profissionais, além de 
ser desatualizado, monótono 
e levava dias - até semanas 
- para serem concluídos, o 
que demandava muito tempo 
de gestores e profissionais 
da área. Por sua vez, em al-
guns casos, ao concluir esta 
etapa, o vendedor tinha mais 
dúvidas, pouco tempo para 
se adaptar e não se sentia 
engajado para executar tal 
função. 

Esse modelo de capacita-
ção profissional não atendeu 
às dores do mercado e não 
acompanhou as evoluções 
tecnológicas que acompa-
nham todo o ecossistema, 
que surgiram para otimizar 
tempo e levar informação 
com mais precisão e agili-
dade.

Em um mundo cada vez 
mais dinâmico e interativo, 
essa nova realidade vivida 
por diferentes setores impul-
sionou tendências e atraiu 
investimentos em soluções 
efetivas e ágeis, que capacita 
vendedores mais atentos às 
necessidades e comporta-
mento do consumidor atual. 

Dessa forma, empresas 
estão optando por treina-
mentos mais didáticos, que 
transmitam a mensagem com 
mais clareza e desenvolvam 
características cognitivas, 
que ajudam a armazenar o 
conteúdo no cérebro por 
mais tempo. Sem os treina-
mentos presenciais, a pande-
mia, sobretudo, pôs em evi-
dência a pouca efetividade 
do modelo de treinamentos 
tradicionais, principalmente 
pelas longas conferências e 
reuniões online e a falta de 
interação. 

Seja por gamificação ou 
por processos dinâmicos, a 
área de treinamentos corpo-
rativos das empresas corre 
contra o tempo e tende a 
evoluir e apresentar mais 
ferramentas e soluções à 
altura de um cliente mais 
informado e exigente.

(*) - Formado em economia 
pela UFRGS, é CEO e sócio-

fundador da Play2sell - plataforma 
especializada no treinamento de 
vendedores por meio de games.

Felipe dos Santos (*)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o 
governo federal espera completar o ciclo vacinal de toda a 
população adulta do Brasil até o final de outubro. A previ-
são acontece em decorrência da aceleração do Programa 
Nacional de Imunização (PNI) e da entrega antecipada 
de doses pelos institutos nacionais e por laboratórios 
internacionais. 

Queiroga afirmou que o governo “está tranquilo” em 
relação aos prazos e expectativas divulgados, e que as 
remessas de imunizantes continuarão em fluxo constante 
para os estados. “Além de acordos de transferência de 
tecnologia, as encomendas a farmacêuticas internacionais. 
Isso faz com que tenhamos mais de 68 milhões de doses 
para serem distribuídas neste mês de agosto”, relatou.

Segundo esclareceu Queiroga, não há qualquer mudança 
nas medidas sanitárias em vigor. O ministro afirmou que, 
à medida que a vacinação avança e as taxas de contágio 
e mortalidade caem, é possível flexibilizar os protocolos 
em vigor. Frisou, ainda, a importância de se completar o 
esquema vacinal com a segunda dose. “A imunização só 
está completa após a segunda dose”, relembrou.

A logística de distribuição de doses entre estados e muni-

À medida que a vacinação avança e as taxas de contágio e 
mortalidade caem, é possível flexibilizar os protocolos em vigor.

“Há muito ruído 
na parte do fun-
cionamento ins-

titucional, a briga entre 
Poderes”, destacou em 
palestra virtual do Council 
of the Americas. Para ele, as 
turbulências têm feito com 
que as perspectivas em re-
lação à situação econômica 
do país do mercado, sejam 
consideravelmente diferen-
tes das análises técnicas do 
Banco Central. 

“Nós percebemos que a 
desconexão entre os nú-
meros que nós vemos no 
mercado e os números que 
nós temos internamente é 
maior do que a de costu-
me”, acrescentou. O último 
Boletim Focus mostrou que 
a previsão do mercado para 

Presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto.

A China aprovou na sexta-feira (20) a 
nova legislação de planejamento familiar 
que autoriza casais a terem três filhos - sem 
pagar impostos a mais por isso. O texto 
foi aprovado durante a reunião do Comitê 
Permanente da Assembleia Nacional do 
Povo, o ramo legislativo do governo. De 
acordo com a nova disposição, republicada 
pela agência de notícias estatal Xinhua, o 

“Estado promove o matrimônio e o parto 
em idade correta, a assistência pré-natal 
e pós-natal” e cada casal “poderá ter três 
filhos”.

O pacote ainda inclui medidas de apoio 
às famílias nos campos financeiro, fiscal, 
de seguros, educacional, habitacional e de 
empregos, que devem ser realizadas entre 
o governo central e as administrações 

locais. Os pais com três filhos não devem 
mais pagar multa nem serem punidos por 
sua empresa de trabalho. Essa é a segunda 
grande mudança na famosa “política do 
filho único”, que foi abolida totalmente 
em 2016. No fim de 2020, a China tinha 
uma taxa de fertilidade de 1,3 criança por 
mulher, ficando no mesmo nível de países 
vizinhos, como o Japão (ANSA).
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Banco Central: ruídos aumentam 
projeções de inflação

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que ruídos no cenário político têm 
levado o mercado a aumentar as projeções de inflação do Brasil

a trazer incertezas para os 
operadores do mercado. 
“Quando o governo explicar 
o que o Bolsa Família vai ser 
e como vai se pagar por ele, 
isso vai acabar com algumas 
incertezas que nós vemos no 
mercado”, disse, ao informar 
que serão feitos todos os es-
forços para manter a inflação 
dentro das metas. 

Para o presidente do BC, 
o descontrole nos preços, 
inclusive, é um dos fatores 
que aumenta a desigualdade 
social. “Pessoas que têm 
mais dinheiro estão mais 
protegidas da inflação das 
que têm menos dinheiro. 
Isso cria desigualdade. E o 
governo, para compensar 
essa desigualdade tem que 
gastar mais” (ABr).

a inflação medida pelo IPCA 
deste ano subiu de 6,88% 
para 7,05%. Para 2022, a 
estimativa de inflação é 
de 3,90%. A previsão para 
2021 está acima da meta de 
inflação definida pelo Conse-

lho Monetário Nacional, de 
3,75% para este ano.

As mudanças anunciadas 
pelo governo federal no 
Programa Bolsa Família 
também ajudaram, na ava-
liação do presidente do BC, 

População adulta deve estar 100% 
vacinada até outubro

cípios após as entregas feitas do governo federal - além da 
distribuição proporcional de doses em relação aos grupos 
prioritários de cada região - são os principais motivos pelos 
quais há atrasos nas entregas de vacina, explicou Queiroga. 
“Hoje, a distribuição é feita pelo critério de faixa etária. 
Estamos procurando corrigir essas pequenas distorções 
entre os estados para que a campanha continue de maneira 
homogênea”, esclareceu o ministro (ABr).

China aprova nova lei que permite até três filhos


