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Pandemia, home office e a 
migração para o interior

A Covid-19 impactou 
significativamente 
a vida das pessoas, 
especialmente nos 
grandes centros 
urbanos

Com restrições em re-
lação à convivência, 
redução de jornadas 

de trabalho, desemprego 
crescente, escolas fechadas, 
parques com restrições, 
eventos cancelados e outros 
tantos espaços e serviços, as 
pessoas passaram a repensar 
suas experiências, e buscar 
alternativas diante dos im-
pactos sociais e econômicos. 
Tudo isso, acelerou o fluxo 
de migração da capital para 
o interior.

Essa migração também 
revela a busca por novos 
padrões de relacionamento 
e qualidade de vida, como 
a possibilidade de inserir na 
rotina mais tempo à convivên-
cia diária com a família, lazer, 
prática de esportes e menos 
tempo em deslocamento para 
o trabalho, ou demais situ-
ações. Importante destacar 
que diante da pandemia do 
Coronavírus, 11% dos tra-
balhadores ativos no Brasil 
exerceram suas atividades 
profissionais de forma remota. 

É o que aponta um estu-
do divulgado recentemente 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
Naquele período, 74 milhões 
de brasileiros estavam tra-
balhando no país e, dentre 
eles, 8,2 milhões atuavam na 
modalidade conhecida como 
home office. Do total de 
profissionais em home office 
no ano passado, 4,7 milhões 
são da região sudeste, o que 
corresponde a quase 60% 
(58,2%) nesta modalidade 
de trabalho. 

Por atividade profissional, 
o estudo apontou que em 
média, 51% das pessoas da 
educação privada estavam 
em trabalho remoto. Os dados 
utilizados no estudo do Ipea 
foram coletados por meio da 
pesquisa (Pnad), realizada 
pelo IBGE, entre maio e 
novembro de 2020. Nesse 
cenário, as pessoas estão 
buscando alternativas para 
convivência em família, sem 
grande aglomeração, ocupan-

do imóveis com mais espaços 
de lazer, o que o interior tem 
em abundância para oferecer, 
com valor mais acessível.

Em São Paulo, em 40 anos, a 
população fora da capital pau-
lista saltou de 16,4 milhões de 
habitantes para 32 milhões, 
um aumento de quase 97%. O 
número de domicílios, em 25 
anos, mais que dobrou e são 
mais de 11 milhões de casas 
espalhadas pelo interior. Além 
de desacelerar a vida, muitas 
cidades menores se destacam 
pela qualidade da educação 
oferecida em escolas públicas 
e privadas. 

De acordo com o estudo 
Desafios da Gestão Municipal, 
da consultoria Macro Plan, 
que apresenta uma análise 
da evolução recente das 100 
maiores cidades brasileiras, 
nenhuma das cinco primei-
ras colocadas são capitais. O 
estudo reúne 15 indicadores 
em quatro áreas essenciais 
para a qualidade de vida da 
população: educação, saúde, 
segurança e saneamento e 
sustentabilidade.

A maior parte dessas cida-
des consegue manter a varie-
dade na oferta de empregos e 
estrutura, sem os problemas 
acentuados pelos grandes 
centros populacionais. Como 
forma de comparativo, a ca-
pital São Paulo está na 72ª 
posição desse mesmo ranking, 
atrás de cidades como Piraci-
caba e São José dos Campos. 
Obviamente, os problemas 
das grandes metrópoles são 
mais complexos e com reso-
luções mais demoradas que 
cidades menores. 

Porém, ficar mais em casa 
possibilitou mais tempo para 
o diálogo com os familiares 
e a abertura para outras 
perspectivas de vida, como 
matricular os filhos em uma 
escola menor, perto de casa, 
na qual todos se conhecem 
e interagem. O isolamento 
e a necessidade do trabalho 
em casa fez com que novos 
sonhos ganhassem força no 
coração de muitos brasileiros. 

Parece-me que, para afagar 
esse desejo de mudança, só 
um olhar para o interior pode 
ser a solução.
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totalmente online e gratuita. Considerado o maior evento de Startups e 
Empreendedorismo da América Latina, a organização espera atrair mais 
de 30 mil pessoas interessadas no ecossistema de inovação. O tema será 
‘Somos CASE de sucesso’, que irá exaltar todos os empreendedores que 
se dedicam a empreender no Brasil e são capazes de superar os desafios 
a partir da inovação. O evento contará com mais de 30 stands virtuais de 
empresas patrocinadores, e mais de 10 arenas dos mais variados temas, 
como Talentos, Investimento, Cultura, Saúde e vários mais. Inscrições 
e mais informações: (https://case.abstartups.com.br/).

E - Concurso de Fotografia
A 19ª edição do concurso de fotografia do museu e instituto de pesquisas 
americano Smithsonian está com as inscrições abertas até o próximo 
dia 30. Podem competir fotógrafos profissionais ou amadores maiores 
de 18 anos, de qualquer nacionalidade. As inscrições são gratuitas. 
A revista Smithsonian já recebeu mais de 470 mil imagens durante 
os 18 anos do concurso que mostraram lugares remotos do planeta, 
Terra, pessoas e paisagens únicas. O concurso é dividido em seis ca-
tegorias. Um júri selecionará 10 finalistas em cada uma,  e dentre elas 
o vencedor do prêmio principal, que receberá US$ 2.5 mil (R$ 13,8 
mil). Mais informações: (https://photocontest.smithsonianmag.com/
photocontest/about/).

F - Cama, Mesa e Banho
A retomada da vida social e das viagens não deve diminuir o apetite 
por itens para o bem-estar em casa, e a Black Friday e o Natal ajudarão 
ainda mais a movimentar a moda luxo para cama, mesa e banho. Essa 
é a perspectiva da Casa Almeida, braço da Buddemeyer no varejo. Com 
14 lojas em shoppings, outlets e em ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, Minas Gerais e Goiás e mais uma loja online, a Casa Almeida 
cresceu durante a pandemia, faturou R$ 80 milhões em 2020 e espera 
chegar aos R$ 100 milhões este ano. Criada em 1990, a Casa Almeida 
é o braço da Buddemeyer no varejo e referência de luxo e inovação no 
segmento de cama, mesa e banho, com coleções de inverno e verão 
conectadas com as tendências mundiais e de excelência e qualidade 
premium. Saiba mais em: (www.casaalmeida.com.br).

G - Inovações ao Público 50+
Com o intuito de incentivar o uso de tecnologias pelo público longevo 
e aproximá-lo deste mercado, o Aging 2.0 (organização internacional, 
sem fins lucrativos, que tem como objetivo estudar os desafios da vida 

A - Turismo Comunitário
Por meio do Projeto Turismo Transforma, o Sebrae/AM, que realiza uma 
iniciativa para estimular competências como gestão financeira e con-
servação de recursos naturais, acaba de disponibilizar uma plataforma 
digital dedicada ao Turismo de Base Comunitária. O site (www.vivera-
mazonia.com) fornece informações sobre as experiências sustentáveis 
praticadas por comunidades ribeirinhas. No total sete comunidades 
participam do Projeto Turismo Transforma: Novo Airão, Nova Esperança, 
Três Unidos, Tumbira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lago do 
Acajatuba), Santa Helena do Inglês e Santo Antônio do Tiririca. São os 
habitantes que abrem as portas de suas casas, hospedagens e pousadas 
para receber os visitantes e compartilham seus modos de vida, histórias 
e tradições, além da natureza que envolve a todos.

B - Pilotos da Ferrari
O brasileiro Rafael Câmara, de 16 anos de idade, foi anunciado como novo 
membro da Academia de Pilotos da Ferrari. O novo integrante do programa 
de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe italiana deverá disputar 
a Fórmula 4. O pernambucano, detentor de três títulos internacionais 
no kart, foi indicado pela Telmex para representar a América Latina na 
fase final da seletiva, que aconteceu em outubro. No total, mais de 150 
jovens pilotos foram monitorados pela Ferrari. Câmara precisou passar 
por testes físicos, psicológicos e cognitivos, bem como por trabalhos no 
simulador e de ação na pista. Ele será o terceiro brasileiro na história a 
entrar na Academia da Ferrari. Antes de Câmara, os pilotos Enzo Fittipaldi 
e Gianluca Petecof participaram do projeto da escuderia italiana (ANSA).

C - Automação Robótica
A UiPath, líder global em automação de processos via a tecnologia RPA 
(Robotic Process Automation), oferece pela primeira vez no Brasil, por 
meio de sua plataforma de aprendizagem UiPath Academy, o curso gratuito 
e em português “Renove Suas Habilidades” que, por meio de 19 módulos, 
ensinará automação robótica a iniciantes e leigos no assunto. O curso é 
100% online, não exige qualquer conhecimento prévio dos participantes, 
e as inscrições já podem ser feitas gratuitamente até o próximo dia 22/11, 
data de início do curso, no link: (uipath.com/renovesuashabilidades). 
Além do Brasil, o curso também terá versões para Portugal e Espanha. 

D - Startups e Empreendedorismo
Entre os próximos dias 17 e 19, a Associação Brasileira de Startups rea-
liza a 8ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, 

após os 50 anos e fomentar inovações voltadas à qualidade de vida na 
longevidade) - com o apoio da Ativen (companhia que presta consultoria 
a empresas que buscam se aproximar do mercado longevo e acelera, 
investe e capacita startups voltadas ao público prateado) - promove as 
Chamadas de Seniortechs: concurso para selecionar startups que visam 
atender a demandas e desejos da população 50+, a que mais cresce 
atualmente no Brasil. A seleção é baseada em parâmetros, tais como 
inovação, intergeracionalidade e práticas socialmente inclusivas. Saiba 
mais: (https://www.aging2.com/). 

H - Mundo Pet
A Vendesk, a Dinâmica Feira e Eventos e a GCM Consultoria e Assessoria 
Empresarial uniram forças para lançar, de maneira inédita, a Digital 
Expo – Feira Digital do Mundo Pet, um evento 100% focado em negócios 
para toda a cadeia do setor, que ocorrerá entre os próximos dias 16 a 
19. A feira, totalmente online, objetiva atrair atacadistas, distribuidores, 
proprietários de pet shops, lojas de produtos agropecuários e de aqua-
rismo, supermercados, mercearias, farmácias e estabelecimentos de 
banho e tosa de animais, clínicas veterinárias e veterinários autônomos. 
No Rol de expositores são aguardadas as participações de fabricantes, 
importadores, indústrias de produtos para nutrição animal, farmacêutica 
e equipamentos e acessórios. Mais informações: (https://vendesk.com/
visitante-feira-digital-pet/).

I - Super Papelcartão
Você faz uma compra levando em consideração o seu impacto na na-
tureza, mas quando vê, o artigo vem embalado em várias camadas de 
plástico – não é frustrante? Se depender da Ibema, isso não vai mais 
acontecer. A fabricante de papel para embalagens acaba de lançar o 
Ibema Naturale: papelcartão feito em material renovável e com 70% 
menos adição de químicos. Por meio do poder das fibras celulósicas, 
ele ainda oferece resistência ao mesmo tempo em que reduz o peso das 
embalagens. Trata-se de um produto de alta rigidez e 100% reciclável, 
de coloração creme e ideal para embalar alimentos de take away, deli-
very ou cosméticos destinados ao e-commerce. Saiba mais em: (www.
ibema.com.br).

J - Energia Eólica
A Dow anunciou a assinatura de um Contrato de Compra de Energia 
(PPA – Power Purchase Agreement, em inglês) com a Casa dos Ven-
tos para a aquisição de energia eólica destinada ao abastecimento de 
parte da demanda da unidade da empresa localizada em Cabangu, no 
município de Santos Dumont (MG). Com prazo de 15 anos, o acordo 
prevê ainda a possibilidade da Dow fazer um investimento financeiro 
no parque eólico, viabilizando, no futuro, o regime de autoprodução 
de energia. Atualmente, a companhia possui 850 MW de capacidade 
de energia renovável contratada, superando sua meta global de sus-
tentabilidade para 2025. A geração da energia fornecida para a Dow 
virá do parque eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Mais 
iformações: (www.dow.com). 

Inflação medida pelo 
IPCA acelera em 
outubro

A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) acelerou 
para 1,25% em outubro, o maior 
índice para o mês desde 2002, 
quando o IPCA foi de 1,31%. Com 
isso, o indicador acumula alta de 
8,24% no ano e de 10,67% nos 
últimos 12 meses. No período 
de 12 meses imediatamente 
anteriores, a alta havia sido de 
10,25%. Em outubro de 2020, a 
variação mensal ficou em 0,86%. 
Os dados foram divulgados hoje 
(10) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Já o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), que mede a 
inflação para famílias com renda 
de 1 a 5 salários mínimos, teve alta 
de 1,16% em outubro, também o 
maior resultado para o mês desde 
2002 (1,57%). No ano, o INPC 
acumula alta de 8,45% e, em 12 
meses está em 11,08%. Nos 12 
meses imediatamente anteriores, 
a alta havia sido de 10,78% e em 
outubro de 2020, a taxa foi de 
0,89%. Segundo o IBGE, a alta 
da inflação foi puxada pelo preço 
dos transportes (2,62%), com 
destaque para os combustíveis 
(3,21%), e pelo grupo dos ali-
mentos e bebidas (1,17%) (ABr).

Com benefício médio de 
R$ 217,18 em novembro, 
o Auxílio Brasil, novo pro-
grama social criado pelo 
governo, começará a ser 
pago no próximo dia 17. 
Para valer definitivamente, 
a medida provisória (MP) 
do programa precisa ser 
aprovada pelo Congresso, 
até 7 de dezembro, 120 
dias após a edição do dis-
positivo. Com 17 milhões 
de famílias incorporadas, 
o Auxílio Brasil terá cerca 
de 2,5 milhões de famílias 
a mais que os 14,6 milhões 
atendidas pelo Bolsa Fa-
mília. 

O novo programa social 
terá três benefícios básicos 
e seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário arranje 
um emprego ou tenha um 
filho que se destaque em 
competições esportivas ou 
em competições científicas 
e acadêmicas. O pagamen-

Em audiência pública 
das comissões de 
Infraestrutura e tem-

porária para discutir as cau-
sas da crise energética do 
Senado, ele justificou a alta 
de preços dos combustíveis 
em 2021. “Por que houve 
aumento? Principalmente 
pela alta do petróleo, 60% só 
em 2021, e com tendência, 
com a chegada do inverno no 
Hemisfério Norte, de subir 
um pouco mais”, declarou.

Albuquerque destacou 
que, embora a produção 
de petróleo no Brasil tenha 
aumentado em 2021, no 
restante do mundo, ela dimi-
nuiu, o que teria gerado uma 
crise de oferta e demanda. 
Ao citar o preço do barril de 
petróleo, outro fator desta-
cado pelo ministro para a 
alta da gasolina e do diesel 
foi a desvalorização do real 
em comparação ao dólar. “O 
preço saiu de US$ 66, em ja-
neiro de 2020, e o valor subiu, 

O governo estuda criar um “colchão tributário” para conter a 
alta nos preços.
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Ministro diz que preço 
do petróleo ainda vai subir mais
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o preço do petróleo deve subir mais com 
a chegada do inverno no Hemisfério Norte e o consequente aumento do consumo

uma reserva estabilizadora 
de preços para conter a 
alta nos preços. Uma pro-
posta nos mesmos moldes 
já havia sido sugerida pelo 
Fórum de Governadores 
ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Ainda segundo Bento 
Albuquerque, a redução 
de tributos para resolver 
o problema dependerá de 
compensações. “O colchão 
tributário é uma medida que 
pode permitir que essas va-
riações dos preços do petró-
leo e também dos combustí-
veis sejam compensadas de 
alguma forma”. O ministro 
também foi cobrado a falar 
sobre o alto custo da energia 
elétrica no país. As tarifas, 
ressaltaram os senadores, 
pressionam a inflação e pre-
judicam principalmente as 
famílias de baixa renda, além 
de atrapalharem a retomada 
econômica do Brasil no pós
-pandemia (ABr).

hoje está em US$ 84. E se 
formos ver a desvalorização 
cambial, o dólar saiu de R$ 4 
em janeiro de 2020 e hoje 
está em R$ 5,55. Isso tudo 
leva a aumento nos preços 
dos combustíveis”.

Albuquerque defendeu a 
atual política de preços e 
negou interferência do go-

verno federal neste setor da 
Petrobras. Ele lembrou que, 
sendo uma empresa pública 
de economia mista, a estatal 
não pode sofrer interferên-
cia do governo na fixação 
dos preços dos combustí-
veis. Albuquerque adiantou 
que o governo estuda criar 
um “colchão tributário” e 

Auxílio Brasil: benefício médio será 
de R$ 217,18 em novembro

dos quais cerca de R$ 
50 bilhões serão usados 
para bancar a elevação do 
benefício para R$ 400. As 
condições do programa 
foram regulamentadas 
por um decreto editado na 
última segunda-feira (8). 
Os valores dos benefícios 
e das linhas de pobreza e 
de extrema pobreza foram 
definidos por outro decre-
to, publicado na última 
sexta-feira (5).

As famílias com renda per 
capita de até R$ 100 pas-
saram a ser consideradas 
em situação de extrema 
pobreza; aquelas com ren-
da per capita de até R$ 200 
passam a ser consideradas 
em condição de pobreza. 
No Bolsa Família, os valores 
eram, respectivamente, 
de R$ 89 e de R$ 178 por 
pessoa. O valor médio do 
Bolsa Família, em média R$ 
189, passou para R$ 217,18, 
com alta de 17,84% (ABr).

O Auxílio Brasil terá cerca de 
2,5 milhões de famílias a mais 
que os 14,6 milhões atendidas 

pelo Bolsa Família.
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to do valor mínimo de R$ 
400 até dezembro de 2022, 
prometido pelo presidente 
Jair Bolsonaro, depende da 
aprovação da proposta que 
permite o parcelamento de 
precatórios por até dez anos 
e muda o cálculo do teto de 
gastos. 

Caso aprovada, a proposta 
abre um espaço de R$ 91,5 
bilhões no teto para 2022, 


