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D - Jogos Olímpicos
Interessados em viajar ao Japão para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 podem 
agora comprar pacotes turísticos com ingressos, acomodações ou transporte, 
individuais e corporativos, dos subdistribuidores ofi ciais da MATCH Hospitality 
AG, revendedora autorizada de ingressos para o território brasileiro. As em-
presas ofi cialmente nomeadas no Brasil são a Ambiental Travel Experience, 
que irá atender o mercado corporativo, a Century Travel, especialista em 
viagens a lazer para Japão e Ásia,  e a Quickly Travel,  que irá operar pacotes 
atendendo ao mercado de lazer e corporativo. Mais informações no site: 
(https://match-hospitality.com/tokyo2020/brasil/pt/home).

E - Café no Mundo
Segundo a Organização Internacional do Café (OIC), a produção mun-
dial de café no ano cafeeiro 2018-2019 atingiu 168,72 milhões de sacas 
de 60kg, dos quais 102,68 milhões de sacas são de café arábica, que 
equivalem a aproximadamente 60%, e 66,04 milhões de café robusta, 
volume que corresponde a 40% da produção global. Se for estabelecida 
uma comparação com o ano cafeeiro anterior, cuja safra foi de 162,85 
milhões de sacas de café, sendo 100,88 de café arábica e 61,90 de 
café robusta, verifi ca-se que esses volumes representam incrementos, 
respectivamente, de 3,7% da produção total, 1,8% do volume de café 
arábica e 6,7% do volume de café robusta.

F - Nova Marca
A TCP Latam, boutique de investimentos e gestão, trocou de nome para 
reforçar presença global e sua parceria, fi rmada em 2016, com a BTG 
Global Advisory, assessoria de negócios respeitada em todo mundo com 
sede em Londres. Fundada em 2008, a TCP Partners é focada em fusões 
& aquisições, reestruturação operacional, fi nanceira e soluções em TI e 
automação. A empresa atende clientes em 18 estados brasileiros de dife-
rentes setores da economia, entre eles: agronegócio, varejo, automotivo, 
educação, saúde e construção civil.  Além do lançamento da nova marca, 
a TCP Partners coloca no ar um novo site: (http://tcp-partners.com). 

G - Solução em Blockchain
A  FECAP realiza entre os dias 9 e 11 de novembro, no Campus Liberdade, 
a primeira edição do Blockaton, maratona de programação com foco na 

A - Tribunais de Contas
A cidade de Foz do Iguaçu foi escolhida para sediar o I Congresso Inter-
nacional dos Tribunais de Contas, que acontece de 11 a 14 de novembro. 
Reunirá membros, procuradores e técnicos do Sistema Tribunais de 
Contas, além de instituições interessadas e envolvidas no Controle Ex-
terno da gestão pública, para discutir as Políticas Públicas e o Tribunal 
de Contas Contemporâneo. Permitirá o compartilhamento das agendas 
e a otimização de RH e materiais, demonstrando, mais uma vez, que o 
sistema de contas está atento às novas técnicas administrativas, aos 
avanços tecnológicos e sensível às demandas da sociedade em relação 
ao trato do dinheiro público. Mais informações: (http://citc2019.com.
br/inscricoes/index.php#topo).

B - Agricultura Digital 
Realidade virtual e aumentada, sistemas web, softwares e aplicativos 
móveis, além de inovações desenvolvidas por startups, são as atrações do 
estande da Embrapa no InovaCampinas Trade Show 2019, que acontece 
nos próximos dias 30 e 31, na Expo D.Pedro, em Campinas. Realizado 
pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, o evento objetiva promover 
oportunidades de negócios, demonstrar o potencial tecnológico da região 
e apresentar as novas tendências em temas como internet das coisas, 
saúde, indústria 4.0, energia e food tech, além do agronegócio. Conta 
com conferências temáticas, área de exposição e rodada de negócios: 
(http://inovacampinas.org.br/).

C - Inovação e Tecnologia
Entre os dias 23 e 29 de novembro, no Spaces Berrini, acontece 5ª São 
Paulo Tech Week, um dos maiores festivais de inovação e tecnologia da 
América Latina. Além de reunir empreendedores e investidores, o evento, 
contará com conteúdos exclusivos, palestras e workshops. São quatro 
arenas: Diversidade; Tecnologia e Criatividade; Auditório; e o Maker; com 
ofi cinas “mão na massa” e workshops, além de um espaço de ativação de 
marcas, com experiências trazidas por Greenpeace, JCDecaux e HUG 
Infl áveis. O objetivo é ampliar o debate sobre inovação em toda a cidade, 
além de estimular empresas e organizações a promoverem atividades e 
iniciativas que façam a conexão entre empreendedores e investidores. 
Mais informações no site: (www.saopaulotechweek.com). 

tecnologia Blockchain. A competição distribuirá às equipes vencedoras 
um total de R$3,5 mil em dinheiro mais kits de produtos CriptoPlanet. 
É uma competição de programadores em equipes para criar linhas de 
código e soluções para o mundo da tecnologia. Porém, será realizado 
em formato inédito e inovador, pois é realizado em tempo reduzido, de 
forma humanizada e com times multifuncionais de três a seis pessoas, 
formada por desenvolvedores, profi ssionais de negócios e comunicadores. 
Inscrições: (blockchainweekbrasil.com.br/blockathon). 

H - Negócios em Osasco 
Empreendedores de Osasco se unem durante café da manhã para expandir 
seus negócios, compartilhar conhecimentos e promover networking. O 
evento promovido pelo  BNI – Business Network International – organização 
presente em mais de 40 países, que promove marketing de referências e 
networking mais qualifi cado no mundo -, acontece no dia 12 de novembro, 
às 7h30, no Coco Bambu restaurante, localizado na  Av. dos Autonomis-
tas, 1828, Vila Yara. O encontro é uma forma de mostrarmos para os 
empreendedores como as reuniões semanais do BNI podem ajudar o dia 
a dia dessas pessoas que lutam diariamente para manterem o sucesso em 
seus negócios. Mais informaçoes e inscrições: (https://www.sympla.com.
br/cafe--negocios---sua-empresa-realizando-voos-mais-altos__691953).

I - Investir ou Imigrar 
Nos dias 5 e 6 de novembro, o escritório Godke Advogados, que atua 
na área empresarial/societária, realiza dois grandes eventos gratuitos 
com o intuito de orientar pessoas interessadas em investir e imigrar 
para os EUA e Portugal. Os eventos acontecem na sede do escritório, 
à Rua Gomes de Carvalho, 1666, conjunto 152 -- Vila Olímpia. No dia 5, 
acontece o “Doing Business e Imigração para os Estados Unidos”, que 
contará com a apresentação dos especialistas internacionais Christopher 
Jaquez e Jeff Marathas. Já no dia 6, é a vez da especialista em imigração 
e contratos internacionais, Ana de Gregorio, explanar no Seminário 
sobre Imigração Portuguesa. Inscrições pelo e-mail (contato@godke.
com.br) ou tel. (11) 3049-9040. 

J - Comercialização de Energia
Presente no país há 20 anos e entre as maiores empresas de geração de 
energia, a AES Tietê anuncia investimento de R$ 3,4 milhões, por meio do 
programa de P&D da Aneel, para o desenvolvimento do primeiro balcão 
organizado em blockchain no Brasil para comercialização de energia. O 
projeto pioneiro é liderado pela Fohat, companhia curitibana de energy 
intelligence — que vem se destacando internacionalmente por seus pro-
jetos alinhados à política global do setor energético 3D (descentralização, 
descarbonização e digitalização). Um ambiente digital que permite a 
compra e venda de energia com a existência de uma contraparte central, 
que garante a custódia e a liquidação de contratos bilaterais de energia 
para compradores e vendedores. Saiba mais em: (www.aestiete.com.br).
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Como a tecnologia
está mudando o

jeito de aprender?
O maior desafi o dos 

professores dentro da 

sala de aula sempre foi 

manter o interesse e a 

atenção dos alunos

Grandes livros, textos 
com letras miúdas e 
regras rígidas nunca 

foram atrativos para nenhu-
ma criança. Este modelo de 
educação está atrasado. Hoje 
em dia, com a geração que 
cresce em meio à tecnologia, 
a atualização dos métodos de 
ensino se torna cada vez mais 
imediata. 

Com a necessidade de atua-
lização das escolas, surgem as 
Edtechs, startups educacio-
nais que ressignifi cam os mo-
delos tradicionais de ensinos. 
E elas não param de crescer. 
Segundo um mapeamento 
realizado em 2018, pela Asso-
ciação Brasileira de Startups 
(Abstartups) em conjunto com 
o Centro de Inovação para a 
Educação Brasileira (CIEB), as 
Edtechs crescem 20% ao ano. 

Com a tecnologia dessas 
startups, seja de realidade 
virtual, jogos educativos ou 
gamefi cação, as crianças têm 
muito mais atenção do que nos 
livros ou lousas, já que essa 
é uma linguagem muito mais 
atraente e que elas  estão acos-
tumadas. Por exemplo, é muito 
mais fácil para uma criança 
entender o que é um vulcão ou 
sistema solar entrando neste 
ambiente virtual, do que ten-
tando imaginá-lo apenas pela 
descrição do professor.   

Este exemplo demonstra 
que a tecnologia das Edtechs 
traz benefícios que vão muito 
além do engajamento do estu-
dante na sala de aula. A reali-
dade virtual (VR) dá ao aluno 
oportunidades de vivenciar 
diferentes situações. Afi nal, 
são nas experiências que nós 
adquirimos aprendizados re-
ais. E esse tipo de aprendizado 
tem ajudado até na formatação 
da cidadania das crianças. 

Com a VR, por exemplo, a 
criança tem a oportunidade 
de andar por uma avenida 
como se fosse um cadeirante 
ou um cego. Dessa forma, ela 

sente como seria a situação, 
entende as difi culdades e cria 
empatia. Esse tipo de experi-
ência impacta benefi camente 
não somente os alunos, mas 
também os pais, professores e 
a comunidade escolar como um 
todo. Com a tecnologia, tudo 
é possível e em um ambiente 
seguro. 

O mesmo acontece com a 
realidade virtual aplicada nos 
cursos de ensino superior. 
Para alguns médicos darem 
palestras em faculdades fora 
de sua cidade, por exemplo, 
levaria tempo de viagem, custo 
de transporte, hospedagem, 
alimentação, etc. Com a rea-
lidade virtual, tudo fi ca muito 
mais fácil. É possível observar 
microambientes e até fazer 
experimentos químicos, bio-
lógicos ou eletrônicos.  

Podemos, portanto, citar 
inúmeros benefícios da trans-
formação tecnológica nos 
métodos de ensino, desde a 
otimização de tempo e custos, 
como um melhor aprendizado 
dos estudantes, o que facilita o 
trabalho dos educadores e até 
dos pais. Contudo, o trabalho 
de implantação das Edtechs 
não tem sido fácil. 

É importante que as escolas 
e instituições de ensino se 
conscientizem que a tecnologia 
para crianças, adolescentes e 
jovens não está relacionada 
apenas à diversão, mas que 
pode sim somar com à educa-
ção e ser implantada, inclusive, 
em universidades e faculdades 
especializadas. 

Para aquela instituição que 
já quebrou esse padrão de 
pensamento e deseja educar 
com a soma da tecnologia, a 
principal dica é buscar uma 
empresa que esteja alinhada 
com os objetivos da escola e 
que tenha experiência na cria-
ção de conteúdos inovadores. 
A tecnologia é uma realidade 
que precisa ser implantada na 
educação.     

(*) - Formado em administração de 
empresas pelo Mackenzie e fundador 
das empresas Asas VR; ProAtiva, de 

treinamentos corporativos digitais; 
e Prospecta Obras, plataforma do 

segmento de construção civil (www.
asasvr.com).

Wanderson Leite (*)

O dinheiro será usado para 
rolar (renovar) contra-
tos de swap cambial 

tradicional (venda de dólares 
no mercado futuro) que vencem 
em janeiro. A venda direta de 
dólares das reservas representa 
um novo modelo de intervenção 
cambial com refl exos na política 
fi scal, ao reduzir os juros da 
dívida pública.

Um dos principais instru-
mentos do país contra choques 
externos na economia, as reser-
vas internacionais estão atual-
mente em US$ 371,3 bilhões. 
No fi m de agosto, quando o 
governo adotou a nova política, 
as reservas estavam em US$ 388 
bilhões. Compradores comuns 

Desde agosto, o órgão leiloou US$ 26,9 bilhões para reduzir 

dívida pública.
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O macarrão, cujo dia foi 
celebrado mundialmente na 
sexta-feira (25), está presente 
em 99,3% dos lares brasileiros, 
mostra pesquisa da Abima-
pi. O brasileiro é o terceiro 
maior produtor mundial de 
macarrão, segundo estudo 
da Organização Mundial de 
Pasta (IPO). “Somos o terceiro 
produtor mundial em volume. 
Perdemos para a Itália e para 
os Estados Unidos”, disse 
Claudio Zanão, presidente 
da Associação. Quanto ao 
consumo, no entanto, o bra-
sileiro consome cerca de 6 
kg de macarrão por pessoa, 
bem abaixo da Itália, onde o 
consumo é o maior do mundo 
e chegava a 25,3 kg por pessoa 
em 2013. 

Segundo uma teoria, o ma-
carrão teria surgido na China 
há 4 mil anos e se espalhado 
pela a Itália por meio do ex-
plorador italiano Marco Polo, 
embora haja outras versões 
dizendo que ele já existia 
no Ocidente antes disso. Na 
Itália, ele é tão popular, disse 
Zanão, que há mais de 500 
tipos de massas. No Brasil, 
chegou, segundo ele, por meio 

O alimento está presente em 99,3% dos lares do país.
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Macarrão: Brasil é o terceiro 
maior produtor do mundo

BC venderá mais US$ 11,3 bilhões 
de dólares das reservas

Depois de leiloar US$ 26,9 bilhões das reservas internacionais nos últimos meses, o Banco Central (BC) 
venderá mais US$ 11,3 bilhões no mercado à vista em novembro

corretoras autorizados pelo 
BC para atender à demanda de 
dólares por grandes empresas e 
outras instituições fi nanceiras.

O BC venderá dólares no 
mercado à vista e, ao mesmo 
tempo, comprará o mesmo valor 
em contratos de swap cambial 
reverso, que funcionam como 
compra de divisa no mercado 
futuro. Ao justifi car a medida, 
o BC explicou que os swaps 
cambiais tradicionais são de-
mandados por investidores que 
querem se proteger da volatili-
dade no câmbio. Ao vender me-
nos swaps tradicionais e mais 
dólares das reservas externas, 
o governo paga menos juros da 
dívida pública federal (ABr).

não podem adquirir dólares das 
reservas internacionais. Esse 

tipo de operação está restrita 
a dealers – grandes bancos e 

da Família Real e se difundiu 
por todo o país por meio dos 
imigrantes italianos.

As massas secas (tradicio-
nal, caseira, sêmola, integral, 
grano duro e com ovos) são 
as preferidas dos brasileiros, 
respondendo por 81,3% do 
consumo, o que correspondia 
a cerca de 744,9 mil toneladas 
no ano passado, segundo a Abi-
mapi. Em seguida, aparecem 
as instantâneas [lámen], com 
14,7% (134,6 mil toneladas), 
e as frescas [que necessitam 
refrigeração], com 4% (ou 36,6 

mil toneladas). 
A preferência do brasileiro é 

pelo espaguete, principalmen-
te com o molho à bolonhesa. 
Outra massa que se destaca é 
a lasanha seca. O grano duro, 
muito consumido na Europa, 
por outro lado, não faz parte 
dessa preferência nacional 
seja por um problema cultural 
[aqui se prefere macarrão mais 
mole], seja pelo preço, geral-
mente mais alto. “De 1 milhão 
de toneladas que consumimos 
de massa seca, apenas 0,3% é 
grano duro”, disse (ABr).

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, anunciou que R$ 200 milhões em 
linhas de crédito do Fundo Geral do Turis-
mo (Fungetur) vão ser liberados para as 
regiões do litoral nordestino atingidas por 
vazamento de óleo. Segundo o ministério, 
as condições para pagamento do emprésti-

mo e os prazos vão ser melhores do que os 
oferecidos para outras linhas para ajudar 
pequenos empreendimentos a superar 
uma possível retração nas atividades.

O Fungetur é operado hoje no Nordeste 
pela Caixa e pelo Banco do Estado de Ser-
gipe. “As linhas de crédito do Fungetur são 

muito atrativas do ponto de vista de prazo, 
custo do crédito e carências para estados 
e cidades impactadas pelo óleo vindo do 
mar”, disse o ministro, ao afi rmar que o 
governo está empenhado em identifi car a 
origem do óleo desde o aparecimento das 
primeiras manchas.

O Ministério do Turismo informou que 
o edital para credenciar novos agentes 
fi nanceiros, especialmente para atendi-
mento à região afetada, será publicado nos 
próximos dias. Atualmente, o Fungetur 
tem R$ 156 milhões em 113 operações 
contratadas (ABr).

Turismo anuncia crédito para áreas afetadas por óleo

Diminuiu a 
ociosidade na 
indústria da 
construção 

A utilização da capacidade de 
operação da indústria da cons-
trução foi de 62% em setembro, 
o maior nível desde dezembro 
de 2014, e o menor dos últimos 
cinco anos, aponta a Sonda-
gem Indústria da Construção, 
divulgada na sexta-feira  (25), 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).  indicador de 
utilização cresceu 4 pontos per-
centuais em setembro frente a 
agosto e mantém o cenário de 
melhora, que vem ocorrendo 
desde o início do ano. 

De acordo com a pesquisa, 
o índice de evolução da ativi-
dade fi cou em 49,5 pontos em 
setembro, o maior nível desde 
2013. O indicador de evolução 
do número de empregados fi cou 
em 47,5 pontos no mês passado 
e está 3,6 pontos acima da mé-
dia histórica e 2,4 pontos maior 
do que o registrado em setem-
bro de 2018. Os empresários 
continuam com perspectivas 
positivas. 

A confi ança no setor também 
se mantém elevada, acima da li-
nha divisória dos 50 pontos que 
separa a confi ança da falta de 
confi ança. O índice de confi ança 
do empresário industrial da 
construção (Icei-Construção) 
fi cou em 58,8 pontos neste 
mês, 5,3 pontos acima da média 
histórica. Mesmo assim, a dis-
posição para os investimentos 
segue baixa. Oscilando em tor-
no de 35 pontos desde o início 
do ano, em outubro, o índice de 
intenção de investimento fi cou 
em 36,2 pontos (ABr).


