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D - Mercado Digital
Com três anos no mercado, a startup brasileira www.3iii.com.br se faz 
presente no mercado digital, e se prepara para estar entre as melhores 
empresas de e-commerce do país, atuando com multimarcas. Trabalha 
com mais de 5000 itens das marcas mais admiradas no mundo, oferecendo 
a oportunidade aos clientes de comprarem sem burocracia, e também a 
se tornar um “Licenciado”, e com isso, empreender no segmento que mais 
cresce no mundo e buscar sua independência financeira para garantir o 
futuro. A empresa já desperta atenção de investidores, pois agrega ao 
processo inovador de posicionamento de prestação de serviços online 
no mercado (www.3iii.com.br). 

E - Auditoria em Saúde
A Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humani-
dades, do Centro Universitário Internacional Uninter, acaba de lançar 
o Curso Superior de Tecnologia em Auditoria em Saúde. Apesar de já 
existirem pós e especializações com o tema, este é o primeiro curso de 
graduação tecnológica do País, que conta com mais de 340 mil serviços 
da área cadastrados no Ministério da Saúde. Essa nova formação é im-
portante para que os serviços públicos e privados tenham profissionais 
mais qualificados para exercer funções de gestão, mas com foco total 
no segmento. A sua primeira turma na modalidade a distância inicia em 
fevereiro de 2020. Mais informações: (www.uninter.com).

F - Serviços com Cashback
Uma das maiores Comunidades de Compras do mundo, a Cashback 
World, reforça sua já consolidada parceria com a cadeia internacional de 
lojas de vestuário, C&A. A partir de agora, os consumidores cadastrados 
na plataforma da Cashback World também poderão receber Cashback 
(dinheiro de volta), 1,5%, ao adquirirem eVouchers, para comprar em 
lojas físicas ou online da marca, além de acumularem Shopping Points 
para trocar por ofertas especiais. Basta se cadastrar gratuitamente pelo 
site (http://www.cashbackworld.com/br/registration/public) e baixar o 
Cashback App. Nele, é possível adquirir eVouchers, ou vales-compras 
digitais, para usar na hora de pagar suas compras. 

A - Cursos de Música
O Projeto Guri abrirá vagas remanescentes para cursos gratuitos de 
música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 e 18 anos 
incompletos. As inscrições ocorrerão de 27 de janeiro a 28 de fevereiro. 
Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 
Cultura do Estado, possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e no 
litoral paulista. Por ano são atendidos cerca de 50 mil alunos. Para mais 
informações acesse (www.projetoguri.org.br/matriculas/).

B - Concessão de Crédito
As Lojas Milla, grupo varejista do Estado de Rondônia, visando 
atualizar seu sistema de crediário e assistir novos polos da região, 
implementou as soluções Score 3D, ZipOnline e Renda Presumida 
da TransUnion, empresa global de solução de informação, permitin-
do acesso a informações confiáveis de possíveis consumidores para 
automatizar seu processo de concessão de crédito. Com um ano 
de uso da tecnologia, o grupo conseguiu reduzir em 30% a taxa de 
inadimplência, amadurecer a política de concessão e mapear possíveis 
clientes em cidades do interior do estado. O crediário ainda é uma 
solução bastante procurada pelos brasileiros. Outras informações: 
(www.transunion.com.br).

C - Cashback com Criptomoedas 
A BitcoinTrade, corretora especializada no mercado brasileiro, está 
lançando um novo negócio: o BitcoinBack, sistema de cashback com 
criptomoedas. Grandes nomes do varejo brasileiro já fazem parte do 
projeto, como Submarino, Carrefour, Lojas Americanas, FastShop, Se-
phora, Aliexpress, entre outros mais de 300 parceiros. O funcionamento é 
gratuito. Basta que o usuário instale uma extensão no navegador e ativar 
a cada compra que fizer em alguma das lojas parceiras. Uma porcentagem 
do valor final, que pode chegar até 35%, volta para o consumidor em 
uma fração de Bitcoin, que pode ser negociado em qualquer corretora. 
Mais informações: (www.btmx.com).?

G - Negócios em Portugal 
Na terça-feira (21), das 9h às 12h, na Câmara Portuguesa (Rua Cincinato 
Braga, 434), o escritório Brasil Salomão e Matthes realiza o seminário 
‘Negócios em Portugal - Reflexões sobre o Web Summit’, promovido 
pela Atlantic Hub, empresa portuguesa que fomenta negócios e parce-
rias dentro do ecossistema de empresas e startups Luso-Brasileiras. É 
direcionado a empreendedores, empresários e investidores que visam 
oportunidades no mercado europeu e tem como objetivo discutir e en-
tender o ecossistema de inovação e o hub de oportunidades em Portugal 
e na Europa. Mais informações: (http://bit.ly/Negocios_em_Portugal). 

H - Rastreando o Produto
Um novo aplicativo móvel para consumidores chamado “Thank My Far-
mer”, vai permitir que apreciadores de café rastreiem o produto para 
entender sua qualidade e origem. Desenvolvido com empresas líderes 
em toda a cadeia de suprimentos global, incluindo a brasileira Volcafe, 
o aplicativo é uma plataforma de rastreabilidade desenvolvida pelo IBM 
Blockchain projetada para ajudar a aumentar a rastreabilidade e justiça 
na cadeia de suprimentos de café. São consumidas mais de meio trilhão 
de xícaras por ano, e até dois terços dos consumidores entre 19 e 24 
anos dizem que preferem comprar café cultivado de forma sustentável 
e de origem responsável. Mais informações, visite (ibm.com/coffee).

I - Energia Solar
“Energia acessível e limpa” é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 
7 da Agenda 2030 da ONU. A empresa Eletroclima Solar do município 
de Pedreiras (MA) - a 283 km de São Luis -  é considerada uma das 
pioneiras em energia solar fotovoltaica na Região Nordeste. A empresa 
está ajudando indústrias e residências a reduzirem o custo de energia no 
Maranhão e Piauí. Iniciou suas atividades, em 2012, com serviços elétri-
cos e de refrigeração em Pedreiras, na região do Médio Mearim. Há três 
anos, identificou a oportunidade de inovar as atividades da empresa ao 
perceber a tendência de crescimento do mercado de energia renovável e 
limpa e decidiu desbravá-lo. Saiba mais (www.eletroclimasolar.com.br).

J - Gestão de Recursos 
ONGs de todo País têm até esta sexta-feira (10) para se inscreverem na edição 
2020 do Ambev VOA, o programa de mentoria gratuita em gestão de recursos 
voltado a organizações que criam oportunidades para crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade. As vagas são para ONGs e empreendedores 
sociais que desenvolvem projetos para geração de oportunidades em educa-
ção, emprego e renda. A seleção considera ainda critérios como potencial de 
impacto social nas novas gerações, visão de futuro e comprometimento das 
entidades. Para participar, as entidades devem se inscrever no site oficial do 
programa (www.ambev.com.br/voa/inscreva-sua-organizacao/).

Novo ano, 
novos hábitos

O segredo da 
criatividade é conhecer 
as coisas que estão fora 
das zonas do “gosto” ou 
“não gosto”

Não lembro o contexto 
exato dessa busca, 
mas, um dia, lá pelo 

início de 2011, eu estava em 
uma “operação de guerra” 
atrás de uma pessoa espe-
cífica no Facebook. Nessa 
varredura pela rede social, 
encontrei uma foto curiosa: 
era uma banda liderada por 
um guitarrista com uma 
cabeça de cavalo e outras 3 
pessoas com uma roupa bem 
estranha e uma espécie de 
maquiagem esquisita. 

O primeiro ímpeto foi clicar 
na pessoa marcada na cabeça 
do cavalo (óbvio). Busquei o 
perfil dele e percebi que era 
um estudante de medicina. 
Vasculhei um pouco e segui 
clicando em todos os nomes 
da banda. Não achei quem 
eu estava procurando, mas 
percebi um certo “padrão” 
nessas pessoas aleatórias: 
todos eram estudantes de 
medicina e, pelo que parecia, 
além de terem uma banda 
juntos, faziam jantares, iam 
a festas, andavam de bike e, 
pelo que reparei, os que ti-
nham namorada, namoravam 
estudantes da turma. 

Sempre em grupo, sempre 
os mesmos estudantes de 
medicina. Na época, eu tam-
bém estudava e já começava a 
trilhar minha carreira publici-
tária. E, em um determinado 
momento, percebi que estava 
fazendo o mesmo que a banda 
da cabeça de cavalo: andava 
com as mesmas pessoas, ia 
aos mesmos lugares, fazia 
os mesmos programas que 
todos os meus amigos de 
faculdade. Ok, mas qual o 
problema disso? 

Talvez para os estudantes 
de medicina não houvesse 
problema algum, justamente 
o contrário. O fato de conviver 
com pessoas que encaram a 
mesma jornada estressante 
de estudo auxiliava a lidar 
com a pressão e manter, o 
mínimo, de vida social. Já na 
publicidade, a gente escuta 
desde o começo frases do 
tipo: “o segredo da criati-
vidade é saber esconder as 
fontes”. Ué, mas, afinal, como 
poderia ou deveria esconder 
as fontes já que todos consu-
miam exatamente a mesma 
coisa? 

Então, se o segredo para 
a criatividade é o repertório 
e as conexões que fazemos, 
como podemos ser criativos 
se consumirmos, falarmos 
e convivermos apenas com 

os “iguais” a nós? Para mim, 
o segredo da criatividade 
mora aí, em estar aberto a 
conhecer as coisas que estão 
fora das zonas do “gosto” ou 
“não gosto”. Estar aberto ao 
diferente, e não só ao que 
você, seus amigos e sua bolha 
consomem. Vá ver Coringa, 
mesmo que você não goste 
de filmes de super-heróis, e 
aproveite para pegar a fila do 
Méqui número 1.000 só para 
sentir como é a experiência. 

À noite, permita-se entrar 
naquele restaurante de comi-
da local que fica na esquina do 
seu bairro e que você nunca 
foi porque sempre está vazio. 
Vá àqueles museus ‘insta-
gramáveis’ na sua próxima 
viagem, mas também vá ver 
arte sacra, pré-histórica ou 
algo que você nunca teve 
curiosidade ou interesse, 
apenas para aprender algo 
que você não esperava. As-
sine a Netflix para entender 
os fenômenos de La Casa de 
Papel, Vis a Vis e Stranger 
Things, mesmo que seja para 
assistir a um episódio e largar 
no meio. 

De vez em quando, lembre-
-se de assistir à Globo para 
ver aquele combo de Jornal 
Nacional + novela das 9 (e 
não, não troque de canal nos 
comerciais). Escute suas 
playlists personalizadas do 
Spotify e descubra todas 
aquelas bandas novas e dife-
rentes que só você conhece, 
mas permita-se fazer uma 
viagem um dia escutando o 
Top 50 do Spotify e entender 
o que está de fato nos ouvidos 
das pessoas. 

Faça uma aula de Crossfit, 
mesmo que você só pratique 
o bom e velho levantamento 
de copo. Ou, permita-se sair 
da dieta um dia e vá tomar 
uma cerveja em plena terça-
-feira com seus colegas de 
colégio que tomaram rumos 
totalmente diferentes do 
seu. Fique com o filho de 
um amigo e peça para ele te 
mostrar todos os vídeos de 
YouTube que ele gosta. Siga 
pessoas estranhas nas redes 
sociais, mesmo que você não 
concorde com o ponto de vista 
de cada uma delas. 

Não é sobre ser hipster ou 
mainstream. Permita-se ver 
e viver experiências que não 
têm absolutamente nada a 
ver com você e que, talvez, 
não faça sentido nenhum no 
momento. Afinal, nem sempre 
os gostos e hábitos dos nossos 
clientes (e dos clientes dos 
nossos clientes) são iguais 
aos nossos. Quase nunca na 
verdade! 

(*) - É publicitária, sócia 
na agência Batuca.

Helena Ben (*)

Os empréstimos do Plano Safra para 
produtores rurais somaram R$ 108,5 
bilhões no período de julho a dezembro 
do ano passado. O montante representa 
aproximadamente metade dos recursos 
programados para o plano no período 
2019/2020. O balanço com os número foi 
divulgado pelo Ministério da Agricultura.

Do total tomado de empréstimos, R$ 
28,5 bilhões foram em operações de in-
vestimento e R$ 80 bilhões em operações 
de custeio, comercialização e industriali-
zação. Os financiamentos de custeio, que 
responderam por mais da metade do total 

das contratações de crédito rural nesse 
mesmo período da atual safra, tiveram 
um aumento de 5%, se situando em R$ 
61,3 bilhões.

“Em relação às contratações de in-
vestimento, o aumento foi de 19%, 
sendo que no âmbito do Pronamp, que 
atingiu R$ 1,47 bilhão, essa expansão 
foi de 49%, liderada pela utilização de 
recursos da poupança rural equalizada e 
pelos recursos obrigatórios, cujo acesso 
foi plenamente liberado para os médios 
produtores, no âmbito deste programa”, 
disse o ministério (ABr).

O montante é metade dos recursos programados para o plano no período 2019/2020.

Indicadores do 
mercado de 
trabalho 

Os dois indicadores do merca-
do de trabalho da FGV apresen-
taram melhora em dezembro 
de 2019, em relação ao mês 
anterior. O Indicador Antece-
dente de Emprego (Iaemp), que 
busca antecipar tendências do 
mercado de trabalho com base 
na opinião de consumidores e 
de empresários da indústria e 
dos serviços, cresceu 1,5 ponto. 

Com isso, atingiu 89,9 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Esse é o maior patamar 
do indicador desde abril de 
2019 (92,5 pontos). Segundo 
o pesquisador da FGV Rodol-
pho Tobler, as expectativas 
para o mercado de trabalho se 
tornaram mais favoráveis no 
último trimestre, mas seguem 
em um patamar ainda baixo, o 
que mostra que “há um longo 
caminho pela frente”.

Outro índice da FGV é o 
Indicador Coincidente de De-
semprego (ICD), que busca 
mostrar a opinião dos consu-
midores sobre a situação atual 
do desemprego. O ICD, que é 
medido em uma escala inver-
tida de zero a 200 pontos (em 
que a pontuação maior é mais 
negativa), caiu 0,8 ponto, para 
95,3 pontos. Segundo Tobler, 
apesar da melhora, o ICD não 
se recuperou da alta do mês 
anterior (ABr).

A normatização deta-
lha o funcionamen-
to do Selo Arte e a 

legislação específica para 
a caracterização de alimen-
tos de origem animal, e da 
regulamentação instituída 
em decreto editado em 
julho de 2019. O ministério 
estima que haja no país 170 
mil produtores de queijos 
artesanais.

A normatização vale não 
apenas para o queijo, mas 
para todos os derivados 
de leite, como iogurtes, 
requeijões, nata e produtos 
similares, chamados tecni-
camente de lácteos. Pelas 
regras antigas, um produtor 
precisava de uma autori-
zação de inspeção federal 
para comercializar fora de 
seu local de origem, o que 
valia tanto para produtos in-
dustriais quanto artesanais. 
Pelas novas normas, quem 
obtiver o Selo Arte gozará 
dos benefícios da inspeção 
federal, tendo autorização 
para comercializar em outras 

A normatização vale para todos os derivados de leite.

Valter Campanato/ABr
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Definidas regras para venda de 
queijo artesanal em todo o país
O Ministério da Agricultura definiu as regras para que produtores possam comercializar queijos 
artesanais em todo o país, e não apenas na localidade de produção

cidades e estados.
Para conseguir o selo, o in-

teressado terá de provar que 
seu produto se enquadra na 
modalidade artesanal. Ape-
sar de o termo ser adotado 
cada vez mais, ele presume 
uma série de procedimentos. 
Entre as características está 
o manejo manual e o em-
prego de padrões criados e 

reconhecidos como de uma 
família, grupo ou região, 
além da não utilização de 
maquinário.

O candidato ao Selo terá 
ainda que demonstrar tam-
bém que cumpre com exi-
gências sanitárias, de higiene 
e de saúde dos animais, a 
partir dos quais o leite é 
produzido. A propriedade 

deve ter certificação de 
vacinação contra brucelose 
e tuberculose. As ordenhas 
precisam ser separadas do 
local do armazenamento. Na 
avaliação do diretor adminis-
trativo da Abraleite, Américo 
da Silva Neto, foi um avanço. 
Mas alerta que muitos produ-
tores não conseguem seguir 
as exigências postas (ABr).

Plano Safra emprestou R$ 108,5 
bilhões de julho a dezembro


