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tal para escolas, anunciou sua fusão com a Guten, startup que oferece 
uma ferramenta de leitura com foco em conteúdo da atualidade. A 
nova empresa vai receber cinco milhões de reais em investimento nos 
próximos meses e pretende se consolidar como a maior solução digital 
de formação de leitores do Brasil. A Árvore conta com 600 editoras 
parceiras e oferece mais de 30 mil títulos diferentes, atendendo mais 
de 140 mil estudantes. Já a Guten tem o objetivo de capacitar jovens a 
desenvolverem a visão crítica por meio da leitura de atualidades; possui 
mais de cinco mil conteúdos próprios. Outras informações: (https://
www2.arvoredelivros.com.br/) - (https://gutennews.com.br/).

E - Animais de Companhia
A Elanco Saúde Animal, uma das empresas líderes globais no segmento, 
anunciou a conclusão do acordo para aquisição da Aratana Therapeutics, 
startup focada no desenvolvimento e comercialização de terapias inova-
doras para cães e gatos, que tem entre os seus produtos o Galliprant®, 
um medicamento inovador para osteoartrite canina. Essa aquisição 
impactará, inclusive, o mercado brasileiro de saúde animal. Isso porque 
as novas tecnologias desenvolvidas pela companhia devem desembarcar 
no país em breve. O Galliprant®, por exemplo, já está em processo de 
aprovação no Brasil e deve ser lançado pela Elanco nos próximos meses. 
Saiba mais em: (https://www.elanco.com/)

F - Criatividade e Design 
Impulsionar a criação de novos negócios e a sua gestão com qualidade é 
uma das propostas do novo curso de pós-graduação ‘Processos Criativos, 
Design Estratégico e Inovação’ oferecido pela São Judas Mooca e Santo 
Amaro no segundo semestre. As aulas acontecerão às sextas-feiras e 
aos sábados, e é destinada a profi ssionais das mais diversas áreas e que 
estejam interessados em aprimorar habilidades em gestão e desenvolvi-
mento de projetos para atuar com maior competitividade e efi ciência no 
mercado de trabalho. Conta também com espaços como o Ânima Lab, 
laboratório de fabricação digital do campus. Mais informações: (http://
twixar.me/Q5K1), tel. (11) 2799-1677. 

G - Jovens Talentos 
Conecte-se gratuitamente com as empresas mais inovadoras do Brasil. 

A - Music Show Exp
Já imaginou 1.500 músicos tocando ao mesmo tempo? É o que promete 
o Rock Beat Show, evento que integra a programação da Music Show 
Exp, feira que reúne os principais expositores da indústria musical, 
que acontece entre os dias 19 e 22 de setembro, no São Paulo Expo. 
A iniciativa objetiva produzir um vídeo para conscientização do ensino 
musical. Para participar, qualquer músico pode se inscrever no site 
e levar seus próprios instrumentos no dia da apresentação coletiva. 
Escolas, bandas e entidades parceiras já estão se movimentando para 
formarem alas especiais para a apresentação. Mais informações em: 
(http://feiramusicshow.com.br/).

B - Viver em Portugal
No dia 24 (sábado), das 9h às 17h, no Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 
445), acontece o 3º Atlantic Connection, que abordará informações 
sobre nacionalidades, tramitação, análises de mercado, oportunidades 
de investimentos e tantos outros assuntos que despertam o interesse e 
a curiosidade de quem deseja viver em Portugal. Os principais fatores 
para a imigração contam com a  oportunidade de residir em um país 
considerado o terceiro mais seguro para se viver no mundo; com um dos 
custos de vida mais baixos da União Europeia; com vários incentivos 
tributários e de créditos, Mais informações: (www.atlantichub.com/
atlanticconnection2019/).

C - Bebidas de Qualidade
Entre os dias 9 e 11 de outubro, na Esalq/USP, em Piracicaba, acontece 
o EsalqShow, Inovações na Produção de Bebidas de Qualidade, no qual 
serão apresentadas inovações em ciência e tecnologia, diversas áreas 
de produção, fermentação, destilação, envelhecimento, blends, análise 
sensorial e tudo que envolve o setor de bebidas fermentadas e destiladas, 
principalmente cachaça, gim, whisky, rum, licores, aguardentes compostas, 
bebidas mistas, entre outras. Objetiva gerar conhecimento sobre a aplicação 
da teoria na prática de produção, visando produtos de qualidade e maior 
valor agregado. Saiba mais em: (www.esalqshow.com.br).  

D - Mercado de Educação
A Árvore de Livros, edtech que oferece uma plataforma de leitura digi-

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para evento gratuito 
“Conferência Na Prática Empreendedorismo & Inovação”. Os interessados 
têm até o dia 2 de setembro para acessarem o link do evento (https://
napratica.org.br), e realizar alguns testes. A ação que permite que jovens 
universitários e recém-formados façam dezenas de processos seletivos 
com empresas de grande porte como TV Globo, o Grupo XP, Loggi, 
Citibank e Quinto Andar. A Fundação Estudar tem uma tecnologia de 
inteligência de dados para analisar o perfi l dos jovens para direcioná-lo 
ele às empresas que tenham mais a ver com eles. 

H - Voos para Passo Fundo
A GOL Linhas Aéreas iniciou na manhã de domingo (11) seu novo 
destino regional no Estado do Rio Grande do Sul: Passo Fundo. A 
companhia passa a ter um voo diário e direto entre o aeroporto de 
Guarulhos e a cidade gaúcha – operação que será ampliada em 4 de 
novembro, totalizando dois voos todos os dias. Passo Fundo é a ter-
ceira cidade no Estado gaúcho que recebe voos da companhia, que já 
conta com operações para Porto Alegre e Caxias do Sul. A companhia 
utiliza as aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com conexão à 
internet durante o voo.  

I - Cadeia da Bebida
Entre os dias 17 e 19 de setembro, no Anhembi, acontece a Cachaça 
Trade Fair 2019. Entre os expositores estão produtores de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Pará e São Paulo, com rótulos premiados e 
reconhecidos pela alta qualidade, como Cachaça Margô, Cachaça da 
Quinta e Cachaça do Coronel. A feira é voltada a toda cadeia produtiva, 
desde aos profi ssionais que atuam no cultivo da cana de açúcar até 
à comercialização da bebida. Trata-se de um evento 100% B2B, para 
negócios, com visitação gratuita. Em paralelo, acontece o Congresso 
Internacional da Cachaça e do Vinho, onde serão tratados desde os 
aspectos técnicos até questões políticas e comerciais. Outras infor-
mações em: (www.cachacatradefair.com.br).

J - Leilão de Imóveis
No próximo dia 28, o Banco do Brasil realiza o maior leilão de imóveis 
no estado de São Paulo. Ao todo, serão oferecidos 117 imóveis, entre 
apartamentos, casas, terrenos, prédios comerciais e agências desati-
vadas do Banco, localizados em 51 cidades do estado. A expectativa 
é arrecadar mais de R$ 40 milhões com a venda dos imóveis. Serão 
muitas oportunidades para investidores, como uma agência desati-
vada no bairro de Perdizes, próximo ao Allianz Parque, avaliada em 
R$ 2,3 milhões. Contudo, o BB vai colocar no mercado com desconto 
e o lance inicial vai partir de R$ 1,6 milhão. Saiba mais em: (www.
lancenoleilao.com.br).
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As oportunidades para 

empreender nos dias de 

hoje são praticamente 

ilimitadas se 

comparadas com o nosso 

passado recente, onde os 

meios eram escassos e 

os investimentos muito 

altos

Todo o foco era voltado 
para espaços físicos, en-
quanto hoje é possível 

publicar conteúdo de diversas 
formas e para os mais distintos 
públicos: vender online, no Ins-
tagram, em uma grande cadeia 
de marketplaces ou ainda uti-
lizar uma impressora 3D para 
dar vida à uma obra de arte ou 
mesmo um objeto inovador. É 
praticamente impossível nos 
afastarmos do digital quando 
se pensa em empreender em 
qualquer lugar do mundo. 

Existem sim mercados de 
nicho onde o digital faz pouca 
ou nenhuma diferença, mas 
esses espaços serão cada vez 
mais escassos. Hoje ainda há 
muitas áreas que devem ser 
modernizadas no Brasil, aplica-
tivos que podem e devem me-
lhorar processos de indústrias, 
serviços e comércio, tanto 
on quanto off-line, isso tudo 
antes das coisas se tornarem 
completamente conectadas. 

Atualmente vivemos em uma 
época de ouro que é fruto de 
muito trabalho de nossas ge-
rações passadas, é importante 
que jovens e adultos entendam 
isso e abracem as oportunida-
des de empreender. Estamos 
na era das startups de garagem 
onde o investimento inicial é 
mínimo ou inexistente. Basta 
ter uma boa ideia, força de 
vontade e determinação e o 
projeto será recompensado 
com um possível investimen-
to de fundos brasileiros ou 
estrangeiros. 

No entanto, empreender 

exige foco. Somos preparados 
como seres humanos a evitar a 
dor e desconforto. Qualquer si-
tuação que nos coloque fora da 
zona de conforto é um gatilho 
para nosso cérebro fazer com 
que nos escondemos. Essa é a 
nossa natureza e empreender 
é enfrentar nossa natureza e 
muitas vezes o questionamen-
to daqueles que amamos. 

Vale lembrar que nem tudo 
pode ser vencido com boa 
vontade e foco. Organização, 
disciplina e um planejamento 
simples, porém sólido são itens 
essenciais para que se possa 
criar momento. Participando 
do último VtexDay em São 
Paulo, pude testemunhar em 
primeira mão muitos jovens 
com ideias fantásticas colocan-
do seus produtos no mercado e 
ganhando o Brasil e o mundo. 

O segredo para empreender, 
independente da idade, mas 
especialmente durante seu iní-
cio de carreira, é agregar valor 
e solucionar um problema. Vejo 
muitas startups em que criam 
produtos ou software antes 
de entender um problema 
existente para tentar resolver. 

O pulo do gato é resolver 
uma dor está presente na vida 
dos usuários do seu produto, 
algo latente e de preferência 
que tenha sido vivido pelo 
futuro empreendedor. Opor-
tunidades existem onde falta 
eficiência, onde há dor ou 
desperdício. As empresas que 
tive a oportunidade de liderar 
ou criar sempre foram focadas 
em preencher um espaço exis-
tente no mercado. 

Neste ambiente de “falha” 
existem as melhores possibi-
lidades e as menores barreiras 
de entrada. 

(*) - Formado em Administração 
e Comércio Exterior pela FESP. É 
sócio fundador do Ideris. Possui 

especialização em Administração 
pela New School University em Nova 
York (http://www.ideris.com.br/blog/).

Alessandro Silveira (*)

O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens 
Industriais, defi nido como a produção industrial des-
contadas as exportações e acrescidas as importações, 
recuou 0,5% em junho em relação ao mês de maio. 
Apesar do resultado, o segundo trimestre registrou 
alta de 0,7%. Enquanto a demanda interna por bens 
nacionais cresceu 0,2% em junho, as importações 
de bens industriais caíram 1,6%. Os dados foram 
divulgados ontem (13), pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

Frente a junho de 2018, o Indicador registrou 
retração de 6,8% na demanda interna por bens in-
dustriais, resultado que fi cou aquém do desempenho 
da produção industrial (recuo de 5,9%). Na análise 
das grandes categorias econômicas – bens de capi-
tal, intermediários e de consumo –, mais uma vez a 
primeira foi a única com resultado positivo (alta de 
0,5%) em junho, na comparação com o mês de maio. 
Na comparação do segundo trimestre de 2019, o 
Indicador Ipea caiu 1,6%.

O destaque negativo fi cou por conta da queda de 
4,6% no segmento de bens de consumo duráveis. A 
categoria de bens de capital também foi a única a ob-
servar crescimento na comparação com o ano anterior, 
fi cando 3% acima do verifi cado em junho de 2018. No 
que diz respeito à classifi cação setorial, de um total de 
22 segmentos, oito tiveram crescimento em relação ao 
período anterior. Entre aqueles com peso relevante, 
os segmentos “produtos de metal” e “farmoquímicos” 
avançaram 2,8% e 2,7%, respectivamente (AIC/Ipea).

Future-se: 
consulta 
ultrapassa 40 
mil cadastrados

Os cidadãos que pretendem 
contribuir para a construção 
do programa Future-se têm até 
amanhã (15), para enviar as 
sugestões. A consulta pública já 
conta com mais de 43 mil pesso-
as cadastradas para contribuir 
com ideias ao programa. Desse 
total, o sistema registrou 14.265 
comentários sobre ao menos 
um dos pontos da proposta. As 
sugestões da população serão 
consolidadas pelo Ministério da 
Educação (MEC) para aperfei-
çoar o processo normativo.

Lançado em 17 de julho, o 
Future-se tem como objetivo 
dar autonomia na gestão das 
universidades e institutos 
federais. Para participar, é 
preciso criar um cadastro com 
e-mail e CPF na plataforma da 
consulta pública, acessada pelo 
portal (https://isurvey.cgee.
org.br/future-se/). Somente 
os cadastrados podem enviar 
comentários sobre a proposta. 

O processo tem duas etapas. 
Na primeira, o participante 
pode escolher três opções a 
cada capítulo: “totalmente 
claro”, “claro com ressalvas” e 
“não está claro”. Além disso, há 
espaço para incluir comentá-
rios por escrito no fi m de cada 
capítulo. Já na segunda etapa, 
o participante pode ainda uti-
lizar um campo de texto para 
fazer comentários gerais sobre 
o tema e ainda contribuir com 
propostas (ABr).

A Centrais Elétricas Brasi-
leiras S.A (Eletrobras) teve 
um lucro líquido de R$ 5,5 
bilhões no segundo trimestre 
de 2019, resultado 305% 
maior do que o R$ 1,3 bilhão 
registrado no mesmo período 
do ano passado. O valor se 
refere à soma do lucro líquido 
das operações continuadas, de
R$ 301 milhões, e do lucro 
líquido de R$ 5,2 bilhões de-
corrente da privatização da 
Amazonas Energia. 

O crescimento da receita 
operacional líquida foi 12% 
na comparação anual entre 
o segundo trimestre de 2018 
e o deste ano, passando de 
R$ 5,9 bilhões para R$ 6,6 
bilhões. O lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) recor-
rente cresceu 8%, passando 
de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,1 
bilhões. No semestre, a Ele-
trobras teve lucro líquido de 
R$ 6,9 bilhões, um aumento 
de 272% em relação ao R$ 1,8 

O crescimento da receita operacional líquida foi 12%.

O conjunto das regiões do agronegócio 
ou complexo sucroalcooleiro (São 
José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba 

e outras), que representa 14,8% da eco-
nomia do Estado, acumulou crescimento 
de 45,1% no período, com média anual 
de 2,4%. Essa evolução foi fortemente in-
fl uenciada pelo avanço territorial da cana-
-de-açúcar e consolidação do complexo 
sucroalcooleiro como o núcleo econômico 
regional. 

São José do Rio Preto e Bauru registra-
ram taxas médias de crescimento (4,0% 
e 3,4% ao ano, respectivamente) bem 
mais elevadas do que as demais regiões 
do grupo, que cresceram a taxas de até 
2,1% ao ano. No grupo de regiões mais 
industrializadas (São Paulo, Campinas, So-
rocaba e São José dos Campos), apresentou 
crescimento acumulado de 42,3% e média 
anual de 2,2%. A Região Metropolitana de 
São Paulo, responsável por 54,3% do PIB 
paulista, registrou taxa de expansão de 
1,8% ao ano no período. 

Tal desempenho, bem inferior ao das 
O complexo sucroalcooleiro representa 

14,8% da economia do Estado.
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Economia paulista cresceu em média 
2,3% ao ano entre 2002-2018

O PIB do Estado de São Paulo, calculado pela Fundação Seade, entre 2002-2018, cresceu em média 
2,3% ao ano, com ganhos diferenciados

demais regiões industrializadas, refl ete 
a perda de dinamismo da sua economia, 
movimento que pode estar associado ao 
processo de desarticulação do parque 
industrial da capital e da região do ABC 
e às opções locacionais das empresas em 
novas áreas de seu entorno – principal-
mente Sorocaba e Campinas –, que se 
benefi ciaram do processo de expansão da 
atividade industrial e cresceram em ritmo 
mais acelerado, cerca de 3% ao ano. 

O bloco formado pelas regiões de Regis-
tro e Santos, com crescimento acumulado 
no período de 52,2% e média anual de 
2,7%, teve o melhor desempenho entre 
as grandes regiões. Este resultado foi for-
temente infl uenciado pelas atividades de 
extração de petróleo e gás associadas ao 
pré-sal em Registro, que alcançou média 
de expansão de 10% ao ano, infl uenciada 
pelo incremento da indústria (17,7% a.a.). 
A região de Santos mostrou baixo desem-
penho no período (taxa média de 1,4% ao 
ano), mas permanece como a 5ª economia 
paulista (AI/FundaçãoSeade).

Eletrobras tem lucro de R$ 5,5 bilhões 
no segundo trimestre

bilhão do primeiro semestre 
de 2018. 

A receita operacional líquida 
cresceu 9,2%, passando de R$ 
11,9 bilhões no primeiro semes-
tre de 2018 para R$ 13,09 bi-
lhões. Com isso, o Ebitda recor-
rente passou de R$ 6,1 bilhões 
para R$ 6,03 bilhões. Segundo 
a empresa, o indicador dívida 

líquida/Ebitda recorrente 
LTM, dos últimos 12 meses, 
fi cou em duas vezes, melhor 
do que a meta estabelecida 
de fi car abaixo de três vezes. 
As provisões para contingên-
cias somaram o montante de
R$ 329 milhões e a reversão 
de Contratos Onerosos foi
R$ 248 milhões (ABr).

Ipea aponta queda no consumo de bens industriais


