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D - Open Banking 
A TecBan, administradora do Banco24Horas, promoverá nos dias 24, 
25 e 26 de julho o primeiro Hackathon TecBan, que objetiva simular 
as possibilidades do Open Banking no Brasil. O evento será 100% 
online, com organização da Shawee e em parceria com universi-
dades, associações e players do mercado. Durante a maratona, os 
integrantes terão a oportunidade de desenvolver soluções e serviços 
utilizando as transações disponíveis e oferecidas na plataforma de 
Open Banking da TecBan. O desafio consistirá em atuar como uma 
TPP ‘third party’ (fintechs, startup ou banco), utilizando as APIs 
da plataforma de Open Banking. Inscrições gratuitas em: (https://
hackathon.tecban.com.br/).

E - Energia Solar
A Braskem anuncia mais um contrato de longo prazo para compra de 
energia renovável, desta vez com a Canadian Solar Inc., uma das maiores 
empresas do ramo solar do mundo. O acordo viabiliza a construção de 
uma usina no Norte de Minas Gerais, e garante o fornecimento por 20 
anos. A usina terá capacidade instalada de 152 MWp, o suficiente para 
abastecer uma cidade de 430 mil habitantes. As obras para construção 
estão previstas para começar em 2021 e a energia gerada será utilizada 
nas unidades industriais da Braskem no Brasil. Por meio do contrato, 
a companhia estima evitar a emissão de 500 mil toneladas de CO2 na 
atmosfera ao longo de duas décadas. 

F - Isenção da Taxa  
Para ajudar pequenos empreendedores a enfrentar a pandemia do 
novo Coronavírus, o C6 Bank zerou a taxa das maquininhas C6 Pay 
nas operações de crédito à vista. Clientes atuais e novos clientes que 
fizerem a adesão aos equipamentos da marca até o próximo dia 30 
terão a isenção da taxa até 31 de agosto. O banco também anuncia 
novos modelos de maquininha, que podem ser contratadas pelo chat 
no aplicativo do C6 Bank, no site de venda online ou com as equipes 
parceiras de vendas. A isenção da taxa MDR (Merchant Discount 
Rate) nas operações de crédito à vista vale para todos os clientes 
que optarem por receber as vendas no C6 Bank (www.c6bank.com.
br/c6pay/). 

A -  São Paulo-Zurique 
A partir do dia 3 de julho, a Swiss International Airlines, uma 
das companhias aéreas do Lufthansa Group, voltará a conectar 
o Brasil à Suíça através da rota São Paulo-Zurique, inicialmente 
com três voos semanais. Os voos partirão de São Paulo às terças, 
sextas e domingos, às 18:10, e de Zurique às segundas, quintas e 
sábados, às 13:30 (horário local). A aeronave que fará o trajeto 
é o moderno Boeing 777-300 ER, equipado com First, Business e 
Economy Class. Informações atualizadas sobre os dias e horários 
da operação podem ser encontradas no site da empresa (http://
www.swiss.com/br/pt/). 

B - Superando a Crise
Há um mês, o Sebrae lançou a campanha “MEI. Reinvente. Re-
pense. Recrie, para ajudar os microempreendedores individuais a 
encontrarem as melhores alternativas para empreender ou superar 
a crise do Coronavírus. O site com conteúdos para os desafios 
enfrentados pelo MEI, já conta com quase 300 mil visualizações e 
mais de 196 mil usuários de todo o país. O ambiente online oferta 
conteúdos para a categoria inovar e continuar em operação por 
meio de mudanças estratégicas e planejadas, além de auxiliar 
aqueles que buscam se formalizar. É possível acessar conteúdos 
EAD do portal, que incluem cursos online, lives, palestras, oficinas, 
textos, cartilhas, e-books Veja em: (https://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/mei2020).

C - Projetos de Arquitetura 
A construtech Archademy, primeiro e maior Market Network de 
Arquitetura e Design de Interiores do Brasil, abriu inscrições para 
o Archathon Workplaces 2020, uma concorrência de projetos focado 
no segmento, que reúne profissionais e estudantes para solucio-
narem desafios e desenvolverem projetos inovadores. Esta edição 
será 100% online e terá duração de 10 a 18 de julho. Os vencedores 
conquistam uma contratação no valor de R$ 30 mil. Arquitetos e 
Designers do país inteiro (e até do exterior) poderão participar. 
Inscrições e informações: (https://materiais.archademy.com.br/
archathon-workplaces-2020).

G - Direção sem as Mãos 
A Ford anunciou a introdução de novos recursos ao seu arsenal de tecnologias 
de assistência ao motorista – reunidas no pacote Co-Pilot360 –, incluindo um 
sistema que permite dirigir sem as mãos na estrada, o Active Driver Assist. 
O Ford Mustang Mach-E será o primeiro veículo a oferecer essa tecnologia, 
que poderá ser usada em mais de 160.000 km de rodovias dos EUA e Canadá. 
O modo “hands-free” permite que o motorista dirija sem as mãos no volante 
em determinados trechos de estradas duplas pré-mapeadas – se continuar 
mantendo a atenção na estrada –, para mais conforto em viagens longas. 
O sistema gera alertas visuais no painel quando o motorista precisa voltar 
a atenção à estrada ou retomar o controle do veículo.

H - Copa do Empreendedorismo 
Estão abertas as inscrições para a maior competição do mundo em ino-
vação. A Copa do Mundo de Empreendedorismo ou Entrepreneurship 
World Cup (EWC), maior ecossistema global do segmento. A jornada é 
aberta para todos as pessoas que possuem um projeto de inovação, seja 
ele em estágio de ideia, estágio inicial ou estágio de crescimento. Nesta 
edição, a EWC reúne 187 países, sendo que 300 projetos brasileiros 
já estão inscritos. Em 2019, 600 pessoas representaram o Brasil, com 
diversos finalistas participando da expedição. Informações e inscrições: 
(https://entrepreneurshipworldcup.com/).

I - Indústria de Embalagem
A pandemia exigiu novos hábitos de consumo. O e-commerce, por exem-
plo, se intensificou - cresceu 126,9% no mês de maio, segundo estudo 
da Dentsu Aegis Network. O cenário já fixado impulsiona a indústria 
de embalagem de papelão ondulado, que já está se readequando para 
atender às necessidades desse setor, como a Mazurky, em São Bernardo 
do Campo. A empresa tem investido em inovação na produção de caixas, 
trabalhando com embalagens mais individualizadas e personalizadas. 
A empresa vê com expectativa a retomada do setor industrial, que 
acabou fragilizado com a pandemia, mas que também aprendeu a se 
reinventar para o ‘novo normal’ que está chegando. Saiba mais: (www.
mazurky.com.br).

J - Prescrições Médicas
A Soluti, líder em emissão de Certificados Digitais no Brasil, lança a 
Doutor Prescreve, uma plataforma para assinatura digital das prescri-
ções eletrônicas, por meio do Certificado Digital Bird ID no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. A solução 
chega para auxiliar os médicos no processo de validação de documentos 
eletrônicos após a teleconsulta, regulamentada durante a pandemia. 
Totalmente gratuito, o sistema segue as regulamentações do projeto 
Prescrição Eletrônica, além de estar dentro da normas impostas pela 
Portaria que regulamenta atendimentos médicos à distância. Mais in-
formações: (https://doutorprescreve.com.br/app/).

Qual o futuro da 
TV por assinatura?

O mercado de 
TV por assinatura 
vem sofrendo 
duras quedas nos 
últimos anos

Com a mudança de 
perfil do telespecta-
dor, que hoje prefere 

escolher o que, quando e 
onde quer assistir, grades 
de programação fechadas 
perdem espaço para opções 
mais flexíveis, como das 
plataformas de streaming. 
Somente no ano passado, 
quase 1,8 milhão de clientes 
cancelaram o serviço de 
TV por assinatura, fazendo 
com que o mercado atin-
gisse o mesmo patamar de 
outubro de 2012, com cerca 
de 15 milhões de clientes. 

Já em abril, como um 
reflexo da grave recessão 
econômica provocada pela 
pandemia, houve quase 30 
mil desligamentos. E agora, 
como o segmento pode se 
reinventar? A televisão se 
tornará obsoleta? É preciso 
entender que, sem dúvida, 
a pandemia teve um forte 
impacto na renda de muitas 
famílias. Muitas pessoas 
tiveram seus salários redu-
zidos ou mesmo perderam 
seus empregos. A incerteza 
do que pode acontecer nos 
próximos meses também 
leva todos a rever gastos e 
cortar custos. 

No entanto, é preciso 
levar em consideração a 
mudança na forma das 
pessoas consumirem en-
tretenimento e se mante-
rem informadas. Além de 
serviços de baixo custo via 
streaming, hoje disponíveis 
a um custo relativamente 
baixo, ainda mais se com-
parado ao preço de pacotes 
de canais por assinatura, a 
internet também ganhou 
mais espaço no dia a dia 
das pessoas. 

Some-se isso à falta de 
tempo e cansaço de mui-
tos profissionais que estão 
trabalhando dobrado nes-
ses tempos de pandemia. 
As pessoas buscam cada 
vez mais comodidade e 
liberdade de consumir 
conteúdo da forma mais 

conveniente. Para a popu-
lação mais jovem, princi-
palmente, a televisão já se 
tornou apenas um aparelho 
de projeção de outros ser-
viços que ela quer acessar, 
como o Spotify, a Netflix, 
o Youtube ou um aparelho 
de videogame. 

Penso que é justamente 
aí que os pequenos pro-
dutores de conteúdo têm 
sucesso. Eles conseguiram 
enxergar um público que 
estava insatisfeito com as 
opções de entretenimento 
e captaram essa audiência 
sem ter que mobilizar a 
estrutura de uma rede de 
televisão. Percebendo a 
migração para os serviços 
de streming, muitas emis-
soras começaram a lançar 
suas próprias plataformas, 
inclusive com produção de 
conteúdo exclusivo. Essa 
também é uma forma de 
reinventar o mercado. 

Porém, a crise deve dimi-
nuir o apetite dos grandes 
anunciantes, que já devem 
aumentar sua presença em 
mídias sociais e na internet. 
Por enquanto, ainda é difícil 
afirmar os próximos desdo-
bramentos do mercado de 
TV paga no Brasil ou no 
mundo. Até o fim do ano, 
veremos os reais impactos 
da pandemia na economia. 
Portanto, quaisquer pla-
nos e investimentos que 
poderiam ser feitos agora, 
tendem a aguardar a che-
gada de 2021. O que pode 
mudar é a maneira como 
as pessoas consomem en-
tretenimento na televisão. 

Assim como temos as 
comfort foods, aquelas 
receitas acolhedoras, ge-
ralmente com valor afetivo, 
esse pode ser o futuro da 
televisão: um consumo de 
conteúdo para deixar a 
mente viajar, se permitir 
viajar com a programação, 
sem ter que fazer escolhas. 
Com essa possibilidade, 
programas de culinária 
e bem-estar, assim como 
canais de filmes, devem 
ganhar público.

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e diretor do Grupo 

Avanzi (https://grupoavanzi.com/).

Dane Avanzi (*)

Mais da metade do em-
presariado acredita 
que haverá estabi-

lização da taxa da inflação 
(68%) e, sobre a taxa de 
juros. 73% deles veem o 
cenário de queda.

O otimismo demonstrado 
na Pesquisa de Confiança 
dos Supermercados do 
estado de São Paulo, em 
junho de 2020, é 19 p.p 
maior quando se compara a 
junho de 2019, quando, na 
ocasião, apenas 11% se mos-
trava otimista. O motivo era 
a crise do governo federal 
com o congresso por conta 
da reforma da previdência. 

Os supermercadistas acreditam que não deve 
ocorrer demissões em junho.

dc
om

er
ci

o.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

O Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC) da Fundação Getulio Vargas subiu 9,0 
pontos em junho, para 71,1 pontos. O mo-
vimento de recuperação dos consumidores 
pelo segundo mês consecutivo recompõe, 
contudo, apenas 44% das perdas sofridas no 
bimestre março-abril. “Em junho, a confian-
ça dos consumidores manteve a tendência 
de recuperação esboçada em maio. Houve 
nova redução do pessimismo em relação ao 
futuro próximo e, desta vez, também uma 
discreta diminuição da insatisfação com a 
situação corrente. 

As expectativas em relação à economia 
parecem influenciadas por uma esperan-
ça de que a flexibilização das medidas de 
isolamento social leve a uma melhora das 
condições do mercado de trabalho, aliviando, 
assim, as finanças familiares. Ainda é cedo, 
contudo, para se vislumbrar uma melhora 
consistente do consumo das famílias, como 
ilustra o indicador de ímpeto de compras de 
bens duráveis, que continua oscilando pró-
ximo aos níveis mínimos históricos”, afirma 
Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora das 
Sondagens (AI/FGV). 

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reduziu 
novamente as projeções 
de crescimento para a eco-
nomia mundial, de acordo 
com relatório divulgado 
ontem (24). Segundo o 
documento, o Produto 
Interno Bruto (PIB) global 
terá retração de 4,9% em 
2020 e expansão de 5,4% 
em 2021, números 1,9 e 
0,4 ponto piores, respecti-
vamente, que as previsões 
anteriores, divulgadas em 
abril.

A economista-chefe do 
FMI, Gita Gopinath, diz que 
o mundo passa por uma cri-
se “como nenhuma outra” 
em função da pandemia 
do novo Coronavírus e que 
as previsões ainda estão 
cercadas por uma “forte 
incerteza”. Para o Brasil, o 

Assinada lei que 
permite doação 
de refeições não 
vendidas

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a Lei nº 14.016/2020 
que autoriza a doação de 
alimentos e refeições não co-
mercializados por parte de 
supermercados, restaurantes e 
outros estabelecimentos. A lei 
estabelece que a doação pode 
ser de alimentos in natura, 
produtos industrializados e 
refeições prontas, todos ain-
da próprios para o consumo 
humano.

Os itens devem estar dentro 
do prazo de validade e em 
condições de conservação 
especificadas pelo fabricante, 
quando aplicável, e a integri-
dade e segurança sanitária não 
podem ter sido comprometidas, 
mesmo que haja danos à sua 
embalagem. Ainda segundo 
a lei, para serem doados, os 
alimentos devem ter as proprie-
dades nutricionais mantidas, 
ainda que tenham sofrido dano 
parcial ou apresentem aspecto 
comercialmente indesejável.

A medida abrange empresas, 
hospitais, supermercados, 
cooperativas, restaurantes, 
lanchonetes e todos os esta-
belecimentos que forneçam 
alimentos prontos para o 
consumo de trabalhadores, de 
empregados, de colaboradores, 
de parceiros, de pacientes e de 
clientes em geral. A doação de-
verá ser gratuita e, em nenhuma 
hipótese, configurará relação 
de consumo. A lei prevê que 
sejam beneficiadas pessoas, 
famílias ou grupos em situação 
de vulnerabilidade ou de risco 
alimentar ou nutricional (ABr).

Supermercadistas cautelosos 
com cenário futuro

Para 95% dos supermercadistas do Estado de São Paulo, ouvidos pela Associação Paulista de Supermercados 
(APAS), a economia nacional irá ter queda no PIB em 2020

Os entrevistados ainda pre-
veem um aumento de vendas 
para setores que entram na 
flexibilização, como bares e 
restaurantes (55%). 

Porém, o aumento de 
falências e o desemprego 
fazem com que 77% dos 
empresários acreditem em 
estabilidade ou quedas 
futuras nas vendas para os 
próximos meses. Quanto aos 
governos, 86% dos empre-
sários se dizem insatisfeitos 
com as políticas adotadas em 
âmbito estadual. Já no ce-
nário federal, 45% se dizem 
insatisfeitos ou indiferentes 
(AI/APAS).

Em relação aos empregos, 
os supermercadistas acre-
ditam que não deve ocorrer 
demissões em junho. O prin-

cipal motivo é o atual cenário 
que exige a necessidade de 
funcionários para higieniza-
ção e cobrir afastamentos. 

FMI reduz projeções para a 
economia global

O mundo passa por uma crise “como nenhuma outra” 
em função da pandemia.
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FMI estima uma retração de 
9,1% em 2020, projeção 3,8 
pontos pior que a de abril, 
e crescimento de 3,6% em 
2021 (+0,7 ponto em relação 
à previsão anterior).

Na Europa, o desempenho 
negativo deve ser puxado 
por Itália e Espanha, com 
queda de 12,8% no PIB 
neste ano, mas crescimento 
de 6,3% no próximo. Já os 

Estados Unidos devem ter 
retração de 8% em 2020 e 
expansão de 4,5% em 2021, 
enquanto o FMI prevê para 
a China crescimento de 1% 
e 8,2%, respectivamente. 
De forma geral, o fundo 
projeta retração de 8% 
neste ano para as econo-
mias avançadas e de 3% 
para os países emergentes 
(ANSA).

Confiança dos Consumidores mantém tendência de recuperação


