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D - Crédito para Empreendedores 
O governo paulista lançou o Programa Empreenda Rápido, que oferece 
tudo o que empreendedor precisa para abrir ou ampliar ou seu negócio 
em um só lugar, reunindo toda a rede de fomento ao empreendedorismo 
em uma única plataforma (www.empreendarapido.sp.gov.br). Objetiva 
gerar oportunidade, ativar o setor do comércio, serviços e também as 
pequenas indústrias. O programa é realizado em parceria com o Sebrae 
SP e conta com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Jucesp, 
Centro Paula Souza e Poupatempo. 

E - Conectando Startups
A Mutant, empresa expert em customer experience, lança o programa Mutant 
Garage, que objetiva acelerar startups na criação de produtos, serviços ou 
soluções exclusivamente voltadas a experiência do consumidor. O formulário 
está disponível no site (mutantbr.com/garage) e os candidatos poderão pre-
encher com os dados da empresa. As informações serão submetidas a uma 
avaliação para participação no projeto. A intenção é elevar o nível de ofertas 
para as empresas e, consequentemente, para os consumidores. As inscrições 
poderão ser feitas até o próximo dia 26 e as startups poderão se inscrever 
para terem uma série de benefícios. Saiba mais em: (www.mutantbr.com). 

F - Vida sem Crachá
Dia 10 de agosto, a teraupeuta quântica Deborah Souza ministra o 
workshop “Minha Vida sem Crachá”, no Mercure Hotel São Paulo Bela 
Vista. Com esse programa o participante terá mais clareza por onde e 
como começar a mudança; estará mais consciente dos pontos importantes 
a serem analisados; terá a consciência de que é possível fazer a mudança 
com abundância e terá consciência de que é possível fazer o que ama e 
amar o que faz. O evento acontece das 10h às 19h e as inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://www.conscienciatheta.com.br).

G - Material Reciclado
A cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas ao redor 
do mundo – o que dá 526 bilhões por ano – e a maioria acaba descartada 

A - Conhecimento Científi co 
O Internacional Life Sciences Institute (ILSI) Brasil lança a primeira 
edição do prêmio da instituição que vai reconhecer novos talentos do 
setor científi co. O Prêmio ILSI Brasil 2020 visa identifi car e premiar 
textos científi cos, elaborados a partir de pesquisas que demonstrem 
a importância do conhecimento científi co na área de alimentos no 
desenvolvimento da sociedade. Com este tema, os artigos, que devem 
ter de 15 a 20 páginas, devem ser enviados para análise e cumprimento 
das normas ofi ciais. O regulamento e instruções para inscrição estão no 
site (www.ilsibrasil.org).

B - ‘Let’s Go Festival 
Pensar em uma escola atraente, interativa, moderna e que permita ao 
aluno, cada vez mais, a possibilidade de criar e de ser protagonista. Com 
essa proposta e idealizado com um formato inovador e atraente, Curitiba 
irá sediar a segunda edição do Let’s Go Festival. O evento, nos dias 3 e 
4 de setembro, se consolida como palco privilegiado para debater essas 
ideias e projetar o ambiente escolar para os próximos 20 anos. O avanço 
tecnológico tem se tornado, em muitos casos, um “obstáculo” para o 
professor em sala de aula. Quando não precisa e nem deve ser assim. 
É o que evento irá provar e mostrar na prática. Veja a programação no 
site (https://www.letsgofestival.com.br/). 

C - Vagas Direcionadas 
A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, anuncia a abertura 
de mais de 140 vagas direcionadas a diferentes áreas, como Tecnologia, 
Suporte, Administração e Customer Success. Interessados deverão passar 
pelo processo seletivo para atuar no apoio aos segmentos atendidos pela 
empresa, como Moda, E-commerce, Postos, Food Service, Farmácias, 
Automotivo, Big Retail, além de Meios de Pagamento e serviços cor-
porativos. As oportunidades estão concentradas nas regiões Sudeste 
e Sul; 60 são para  São Paulo. No Sul, estados como Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul também contam com oportunidades. Mais 
informações: (https://www.vagas.com.br/linx).   

em aterros, rios e oceanos. A Ford encontrou um modo inteligente de 
reciclar esse material, transformando-o em peças para veículos. Cada 
EcoSport traz o equivalente a 470 garrafas plásticas em material reciclado 
na forma de tapetes e carpetes. Desde o lançamento da nova geração 
global do utilitário esportivo, em 2012, mais de 650 milhões de garrafas 
já foram recicladas para esse fi m – que se enfi leiradas dariam duas voltas 
ao redor do mundo, pesando mais de 8.000 toneladas. A Ford começou a 
usar plástico reciclado em seus veículos há mais de 20 anos, no Mondeo. 

H - Indústria e Varejo
A SP Negócios e a Abiesv se uniram para promover, no dia 7 de agosto, a 
‘Rodada de Negócios da Indústria Paulista com o Varejo’, das 9h às 18h, 
na Câmara Árabe (Av. Paulista 283/287). O objetivo do encontro é reunir 
empresários interessados em estabelecer novos negócios ou parcerias e 
contatos para o futuro, uma forma de aproximar, criar relacionamento 
e gerar leads. Fornecedores dos setores de alimentos e bebidas, pets, 
soluções para o varejo, têxtil e cosméticos, poderão apresentar suas em-
presas, produtos e serviços, para os varejistas. Serão organizadas reuniões 
individuais, marcadas conforme cruzamento de perfi s e demandas dos 
participantes. Mais informações e inscrições em: (http://bit.ly/2SlQSqn).

I - Marketing de Aplicativos
A AppsFlyer, líder global em atribuição e análise de dados para aplicativos, 
traz o principal evento para Mobile marketing no Brasil. O MAMA reunirá 
no dia 6 de agosto, no Villagio JK, Rua Funchal, 500,  líderes, visionários 
e tomadores de decisões dos principais app’s e empresas de internet. 
Uma grade de conteúdo com apresentações inspiradoras e educativas, 
com a presença de speakers como Simon Borrero, CEO e cofundador 
da Rappi; Oren Kaniel - CEO da AppsFlyer; e Ignacio Ortiz, CMO da 
Etermax, são alguns dos nomes que apresentarão suas experiências. 
Para maiores informações: (connect.appsfl yer.com/mamasaopaulo).  

J - Gestão de Entregas
Monitorar e gerenciar toda frota, o índice de satisfação, e os problemas 
ligados ao processo de entrega de mais de 1.200 veículos e 100 mil pe-
didos por dia em todo o Brasil, era um desafi o enfrentado pela AVON. 
Até que a companhia adotou a solução MyTracking, da startup Point 
Sistemas com a qual conseguiu mais qualidade de gestão, enquanto o 
índice de satisfação com a entrega começou a mudar e apresentar cada 
vez mais melhoras signifi cativas. O software passou por confi gurações 
específi cas para atender a operação da Avon e resultou no Tracking360, 
que faz o monitoramento e o rastreamento da frota e das cargas que 
saem do Centros de Distribuição até o recebimento pelo destinatário 
fi nal. Saiba mais em: (www.pointsistemas.com.br).

D - Crédito para Empreendedores
O governo paulista lançou o Programa Empreenda Rápido, que oferece 

A - Conhecimento Científi co
O Internacional Life Sciences Institute (ILSI) Brasil lança a primeira 

Já parou para pensar o 

que seria das marcas se 

elas trabalhassem com 

qualquer embalagem? 

Será que o consumidor 
teria a mesma confi an-
ça em um pacote sem 

identifi cação do fabricante, 
do fast food ou de qualquer 
outro negócio? É por isso 
que a identidade visual pode 
representar um grande passo 
na vida de qualquer empre-
endedor. De primeira, vem 
aquela dúvida: “ah, mas ter 
embalagens padronizadas não 
é um privilégio exclusivo de 
grandes empresas?”. 

A resposta é ‘não’. Graças 
ao avanço da tecnologia, 
empreendedores de todos os 
portes já podem oferecer ao 
consumidor caixas, sacolas, 
papéis e uma série de outros 
materiais personalizados.

Isso porque fornecedores já 
personalizam embalagens nas 
mais diversas tiragens e fazem 
com que os estabelecimentos 
passem uma credibilidade ain-
da maior aos seus clientes, que 
percebem o quão profi ssional é 
o produto vendido ou o serviço 
prestado. Uma hamburgueria, 
por exemplo, pode estampar 
sua marca até mesmo nos 
papéis usados para embrulhar 
os lanches.

Os benefícios para os empre-
endedores são muito atraentes, 
mas os números do setor tam-
bém empolgam. A produção de 
embalagens cresceu 10,4% de 
2017 para 2018, totalizando R$ 
78,5 bilhões, segundo dados 
do Euromonitor. De todo esse 
montante, 32% corresponde 
aos pacotes feitos com papel, 
cartão e papelão, fatia que só 
fi ca atrás dos plásticos, que 
representam 40%.

Coincidentemente, as em-
balagens de papel, cartão e 

papelão são as mais utiliza-
das pelos empreendedores. 
Elas são também as grandes 
responsáveis por viabilizar 
o uso de pacotes estilizados 
para sazonalidades, como dia 
dos namorados, Black Friday, 
Natal e Páscoa, e podem ser 
encomendadas com tiragens 
que partem de apenas uma 
unidade.

Estes materiais são, inclu-
sive, os mais indicados para 
os empreendedores que es-
tão começando a padronizar 
sua identidade visual, já que 
podem se transformar em 
formatos mais fáceis de se 
trabalhar e que podem servir 
para diversos produtos. São os 
sacos de papel, sacolas, caixas 
de papelão, envelopes e muitos 
outros.

Neste sentido, é possível 
concluir que diferentes tipos 
de negócios podem utilizar as 
embalagens para se profi ssio-
nalizar e encantar os clientes. 
É o caso de restaurantes, bares, 
lojas de acessórios, de roupas, 
de calçados, pequenos e-com-
merces, perfumarias, adegas e 
uma série de empreendimen-
tos que precisam embalar os 
itens que comercializam.

Já está mais do que provado 
que a tecnologia é uma grande 
aliada daqueles que se aventu-
ram em empreender. Agora, 
está claro que a embalagem é 
uma ferramenta que ajuda no 
processo de profi ssionalização. 
De acordo com um estudo do 
Content Marketing Institute, 
51% dos profi ssionais de Ma-
rketing dão prioridade máxima 
à concepção de elementos 
visuais. Para donos do próprio 
negócio, essa proporção tem 
de atingir os 100%. 

E você? Já descobriu sua 
embalagem?

(*) - É CMO da Printi, indústria
gráfi ca brasileira.

Eduardo Lopes (*)

O ritmo de liberação dos 
novos pesticidas é con-
siderado o mais alto já 

registrado para o período. Do 
número total, 44 são genéri-
cos, com princípios ativos já 
autorizados, sete são produtos 
formulados, sendo seis inseti-
cidas e um herbicida. 

Os inseticidas contêm o 
ingrediente ativo sulfoxafl or, 
que controla pragas como pul-
gão, mosca branca e psilídeo, 
conhecidos por atacar frutas 
e grãos. 

Na listagem publicada, 28 
estão classifi cados como me-
dianamente tóxicos, 17 como 
extremamente tóxicos, cinco 
são pouco tóxicos e um é alta-
mente tóxico. Ainda de acordo 
com o documento, 27 desses 
produtos são perigosos ao meio 
ambiente, 18 são muito perigo-
sos, cinco são pouco perigosos 
e um altamente perigoso.Se-
gundo dados do Greenpeace, 
desde o início do governo do 

Os inseticidas contêm o ingrediente ativo sulfoxafl or, que controla pragas.

A China abriu mercado 
para os produtos lácteos 
brasileiros. Os chineses habi-
litaram 24 estabelecimentos 
para exportação de produtos 
como leite em pó e queijos. O 
anúncio foi feito pela ministra 
Tereza Cristina (Agricultura) 
ontem (23). Ela destacou que 
a abertura do mercado irá im-
pulsionar a cadeia produtiva 
do leite. “É uma notícia excep-
cional para o setor leiteiro que 
passa por um momento muito 
difícil. E isso traz esperança 
para a indústria de leite”, 
comemorou. 

Atualmente, há 1,2 milhão 
de pequenos produtores de 
leite no Brasil. 

Tereza Cristina destacou 
que “o Brasil sempre quis ter 
acesso ao mercado chinês, 
para poder tirar o produto do 
Brasil, melhorando, inclusive 
o preço dos produtores brasi-
leiros”. A certifi cação estava 
acordada com a China desde 
2007, mas não havia nenhuma 

Atualmente, há 1,2 milhão de pequenos produtores

de leite no Brasil.

O pagamento do abono salarial do PIS e de Pa-
sep, exercício 2019/2020, começa amanhã (25). A 
liberação do dinheiro para os cadastrados no PIS vai 
considerar a data de nascimento. No caso do Pasep, 
o calendário é defi nido pelo dígito fi nal do número 
de inscrição.

Os trabalhadores que nasceram entre julho e 
dezembro receberão o abono do PIS ainda este ano. 

Já os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso 

disponível para saque em 2020. Recebem também este 
ano os servidores públicos cadastrados no Pasep com 
dígito fi nal do número de inscrição entre 0 e 4. Os 
registros com fi nal entre 5 e 9 receberão no próximo 
ano.  A estimativa é de que sejam destinados R$ 19,3 
bilhões a 23,6 milhões de trabalhadores. O pagamento 
do abono salarial referente ao PIS será feito pela Caixa 
em suas agências em todo o país; e o abono do Pasep 
será pago no Banco do Brasil (ABr).

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), 
que mede a prévia da infl ação ofi -
cial, registrou taxa de 0,09% em 
julho. A taxa é superior ao resultado 
de junho, de 0,06%. Com os dados 
divulgados ontem (23), o IPCA-15 
acumula taxas de infl ação de 2,42% 
no ano e de 3,27% em 12 meses, 
abaixo, portanto, do centro da meta 
de infl ação do Banco Central, que 
é de 4,25%.

A infl ação da prévia de julho foi 
provocada principalmente pelos 
gastos com habitação, que fi caram 
0,43% mais caros no período, prin-
cipalmente devido à alta de preços 
de 1,13% da energia elétrica. 

Outros grupos de despesas com 

impactos importantes na prévia de 
julho foram as despesas pessoais, 
que registraram infl ação de 0,48%, 
e saúde e cuidados pessoais, com 
taxa de 0,34%. Os alimentos tive-
ram infl ação de 0,03%.

Por outro lado, os gastos com 
transportes tiveram deflação 
(queda de preços) de 0,44% e 
evitaram um IPCA-15 mais alto em 
julho. O resultado foi infl uenciado 
pela queda de preços de 3% dos 
combustíveis. Ficaram mais bara-
tos a gasolina (-2,79%), o etanol 
(-4,57%), o óleo diesel (-1,59%) 
e o gás veicular (-0,49%). Outros 
grupos com defl ação foram vestuá-
rio (-0,19%) e artigos de residência 
(-0,06%) (ABr).

TIM e Vivo 
compartilharão rede 
de infraestrutura

A Telecom Italia anunciou que 
sua subsidiária no Brasil, a TIM 
Brasil, assinou um protocolo 
de entendimento com a Vivo, 
da Telefonica, para o compar-
tilhamento da infraestrutura 
de rede. O memorando prevê 
o compartilhamento da rede 
de 700 MHz nas cidades com 
menos de 30 mil habitantes, e da 
rede 2G, em um modelo de Sin-
gle Grid a nível internacional. 

“TIM Brasil e Vivo manterão 
sua independência comercial 
e de gestão de clientes”, ex-
plicou o grupo, por meio de 
um comunicado. “O protocolo 
não cria uma joint venture nem 
nenhuma parceria comercial ou 
relação comercial formal, nem 
cria ou implica uma relação 
exclusiva entre as partes”, des-
tacou a nota. O movimento da 
TIM é uma forma de replicar a 
operação que está estruturando 
na Itália com a Vodafone.

“Além disso, serão exploradas 
oportunidades de eficiência 
e redução dos custos opera-
cionais e de manutenção das 
infraestruturas, como a de 
consumo de energia elétrica e 
de gestão de plantas. As duas 
operadora avaliarão a exten-
são da cooperação a outras 
áreas tecnológicas”, informou 
a nota. O CEO da TIM Brasil, 
Pietro Labriola, afi rmou que “o 
compartilhamento das infraes-
truturas é a solução industrial 
crucial para o desenvolvimento 
das telecomunicações no país, 
com o objetivo de introduzir 
novas tecnologias” (ANSA).
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Governo libera 51 agrotóxicos 
e totaliza 290 no ano

O Ministério da Agricultura aprovou na segunda-feira (22) o uso de mais 51 tipos de agrotóxicos no 
mercado brasileiro

presidente Jair Bolsonaro, 290 
substâncias foram liberadas 
para utilização.

A análise ainda revela que, 
deste número total, pelo me-
nos 32% dos produtos já são 
proibidos em toda a União 

Europeia. Em 2018, 229 pro-
dutos foram liberados entre 
janeiro e julho, totalizando 
422 no ano, enquanto que em 
2017, foram 195 produtos no 
primeiro semestre e 405 no 
ano. O Brasil é considerado o 

maior consumidor de agrotó-
xicos do mundo em números 
absolutos. Um relatório divul-
gado pelo Ibama revelou que 
a agricultura brasileira chegou 
a usar 539,9 mil toneladas de 
pesticidas em 2017 (ANSA).

China abre mercado para 
produtos lácteos brasileiros

planta brasileira habilitada a 
exportar. 

Na viagem que fez ao país 
em maio, o assunto foi uma 
das prioridades da ministra. “O 
Brasil é um grande produtor e 
a China é a o maior importador 
do mundo. O Brasil produz 
600 milhões de toneladas de 
leite, mas a China importa 
800 milhões de toneladas, 200 

milhões de toneladas a mais 
do que produzimos”. Entre 
os produtos que poderão 
ser exportados estão não 
fl uidos, como leite em pó, 
queijos e leite condensado. 
“Queijos brasileiros poderão 
ser exportados e, com isso, 
regulamentar o mercado de 
leite brasileiro”, ressaltou a 
ministra (AI/Mapa).

Abono do PIS/Pasep começa a ser pago

Prévia da infl ação ofi cial fi ca 
em 0,09% em julho


