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D - Design Gráfico
A Panamericana Escola de Arte e Design abriu inscrições para seus 
primeiros cursos online com foco em Design de Experiência, conjunto 
de métodos voltados para a análise de comportamento do usuário com 
objetivo de elaborar estratégias que aumentem as possibilidades de con-
versão. Ao todo, são cinco cursos a distância: Business Design, Design 
Leadership, Customer Experience Design, Lean Product Design e User 
Interface & Design System, cada um deles ministrado por profissionais 
de empresas como Nubank, iFood, Méliuz e QuintoAndar. O Design 
Gráfico deixou de ser uma área com atuação meramente estética e 
passou a ocupar o centro da estratégia, sobretudo em empresas digitais. 
Informações: (https://ondemand.escola-panamericana.com.br/).

E - Energia Solar
A STI Norland Brasil, líder no país em fabricação de rastreadores solares 
de eixo único e estruturas fixas, anuncia um contrato de fornecimento para 
a usina solar Sol do Sertão, em Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. A usina 
pertence à Essentia Energia e é um dos maiores projetos de energia solar 
fotovoltaica do Brasil, com 474 MWp de capacidade de energia gerada. 
Com obras iniciadas em abril de 2020 e previsão de término no segundo 
semestre de 2021, a usina será capaz de gerar mais de 1.150 GWh por ano 
quando estiver em plena operação. A usina Sol do Sertão ocupará uma 
área equivalente a cerca de 700 campos de futebol. A STI Norland é a 
única empresa do segmento que atua nos dois tipos de geração de energia 
no Brasil: distribuída e centralizada. Saiba mais:  (www.stinorland.com).  

F - Varejo de Moda
A Data System, desenvolvedora de sistemas para o varejo de calçados e roupas, 
está oferecendo ao varejo de moda a migração para o seu ERP (do inglês, 
Enterprise Resource Planning) com uma proposta comercial competitiva. 
O programa surgiu para apoiar e impulsionar empresas que têm a intenção 
de evoluir para um sistema em nuvem especialista e com facilidade de in-
tegrar novas ferramentas, como o pagamento por carteiras digitais e links, 
checkout mobile, plataformas de e-commerce, CRM (Customer Relationship 
Management), entre outros já oferecidos pela software house. O modelo 
comercial mira empresas de todos os portes e promove uma redução de até 
80% no custo de implementação, além da garantia de colocar o sistema no 
ar no período de 45 a 90 dias. Mais informações: (www.datasystem.com.br).

A - Plástico Reciclado
Na última quarta-feira (1º), o Tampinha Legal ultrapassou a marca 
de 453 toneladas de tampas plásticas coletadas desde o início do 
programa. Este volume representa o equivalente a 18,3 carretas 
de matéria-prima que retorna para a indústria como insumo para 
novos artefatos plásticos, tais como baldes e bacias, vassouras e 
escovas, prendedores de roupas e vasos de plantas, entre outros. 
As mais de 250 milhões tampas plásticas entregues resultaram em 
valores superiores a R$ 846 mil, destinados às contas bancárias 
das mais de 260 entidades assistenciais participantes. O programa 
é uma iniciativa do Instituto SustenPlást, buscando a melhor va-
lorização de mercado para o material plástico. Saiba mais: (www.
tampinhalegal.com.br).

B - Encontro Virtual
A cantora, pesquisadora e regente Dani Mattos, acompanhada do 
seu grupo vocal Poucas & Boas, realiza na próxima quarta-feira 
(8), às 19h, o sarau virtual poético musical  “Vinícius, o poeta 
amador”. Reunindo música, poesia, literatura, o espetáculo inte-
rativo será pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/
vinicius--o-poeta-amador-sarau-poetico-musical_892244_qqrcode-
true), com ingressos limitados. A data marca o aniversário de 
quarenta anos da morte desse artista considerado um dos grandes 
nomes da Cultura do Brasil do século XX.  

C - Cursos Online de TI
O Governo de São Paulo oferece 52 mil vagas em cursos online e 
gratuitos de qualificação profissional do programa SP Tech. Oportu-
nidade é para que as pessoas tenham uma formação continuada na 
área de Tecnologia da Informação, podendo escolher o caminho de 
seus estudos nas áreas de ciência de dados e programação. Todos 
os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria 
com o Sebrae, possibilitando acesso a crédito em condições especiais 
no Banco do Povo. Os cursos têm duração de 80 horas e permitem 
uma progressão para outros mais avançados, ofertados em parceria 
com empresas privadas. Inscrições no site (www.cursosviarapida.
sp.gov.br). 

G - Amigo do Esporte  
O Secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Ferreira, en-
trega na segunda-feira (6), a premiação do ‘Selo Amigo do Esporte’. 
A solenidade ocorre na sede da Secretaria de Esportes, no centro da 
capital paulista. Este é o primeiro ano da concessão deste selo que 
deverá ocorrer anualmente com o objetivo de homenagear projetos de 
instituições que contribuam para o estímulo da prática esportiva no 
estado. A premiação se dá em cinco categorias: Organização Amiga do 
Esporte; Instituição de Ensino Amiga do Esporte; Empresa Amiga do 
Esporte; Empresa/Organização Amiga da Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte e Iniciativa Científica.

H - Cup of Excellence 
Estão abertas as inscrições para o Cup of Excellence – 2020, principal 
concurso de qualidade do mundo para cafés especiais, que é realizado 
pela Associação Brasileira de Cafés Especiais em parceria com a Alliance 
for Coffee Excellence e a Apex-Brasil, como ação do projeto setorial 
“Brazil. The Coffee Nation”. Os produtores de café arábica de todo o país 
têm até o dia 2 de setembro para se inscrever no site (http://brazilco-
ffeenation.com.br/contest-edition/enter/id/19) e enviar suas amostras. 
O objetivo é reforçar a imagem dos produtos nacionais e posicionar o 
Brasil como fornecedor de alta qualidade, com utilização de tecnologia 
de ponta decorrente de pesquisas realizadas no país.

I - Segurança da Informação 
Já estão abertas as inscrições para o Prêmio ESET de Jornalismo em 
Segurança da Informação. A empresa de detecção proativa de ame-
aças convida profissionais de imprensa de toda a América Latina a 
inscreverem notícias, reportagens especiais e artigos sobre segurança 
cibernética que tenham sido publicadas em veículos de comunicação. 
Os interessados podem se inscrever em três categorias: Gráfica, Digital 
e Multiplataforma. É permitida a inscrição de apenas um trabalho por 
categoria, que devem ter sido publicados entre 31 de agosto de 2019 
até o encerramento do concurso, em 9 de agosto de 2020. Inscrição: 
(http://premios.eset-la.com/periodistas/). 

J - Social Selling 
Buscando oferecer a melhor experiência onde quer que o cliente esteja, 
a Cia. Hering ampliou os serviços ofertados em seu e-commerce, pro-
movendo uma integração ainda mais efetiva de seus canais. Uma das 
ferramentas ativadas agora é o Social Selling, que permite o pagamento 
de uma comissão a franqueados, multimarcas e colaboradores da rede 
em vendas nos sites das marcas e via WhatsApp, por meio de vouchers 
que concedem benefícios exclusivos. A grande novidade é que a partir 
desta primeira semana de julho, qualquer pessoa de fora da rede também 
poderá ser um novo empreendedor, integrando-se a esta plataforma. 
Para mais informações, acesse: (http://www.ciahering.com.br/).

Planejando a retomada 
e se adequando ao 

“Novo Normal”

Em primeiro lugar, 
já peço desculpas por 
começar esse texto 
falando de algo em 
que não acredito. 
“Novo Normal”, 
sério, o que há de 
novo aqui? 

Que canais digitais 
são cada vez mais 
relevantes e que 

quem não se adaptar não 
sobreviveq Que as empre-
sas com melhor capaci-
dade de planejamento, 
adaptação e execução se 
sobressaem e têm mais 
chance de sucessoq Que 
a ênfase de qualquer em-
presário e empresa deva 
estar no cliente e em suas 
necessidades, bem como 
na mudança e evolução 
das mesmas e na forma 
pela qual ele se relaciona 
com sua Marcaq

Nada disso é novo. Só 
fomos expostos a um am-
biente catalisador, onde 
não foi mais possível ig-
norar essas verdades e/
ou postergá-las para o 
futuro. Quem assistiu ao 
filme Matrix, vai se lembrar 
da famosa cena da pílula 
vermelha. Vejo o mesmo 
aqui. É como se todos os 
empresários e negócios 
que estavam dormindo 
em seus casulos tivessem 
tomado a pílula vermelha 
e agora acordassem em 
um mundo novo, que não 
reconhecem.

E agora, como se ade-
quar a esse mundo de 
forma rápidaq O primeiro 
passo é, como no filme, 
ajustar o mindset e o mo-
delo de trabalho do seu 
negócio dando prioridade 
à mentalidade ágil, adap-
tativa e baseada em ações 
versus pesquisa e teste 
versus análise. O segundo 
passo é repensar seu ca-
pital humano e forma de 
trabalho. Novas ferramen-
tas, métodos, processos 
e competências se farão 
necessárias para se ade-

quar aos novos modelos 
de negócio e de operação.

O terceiro passo é acele-
rar sua estratégia digital. 
Ênfase redobrada no de-
senvolvimento e adoção 
de competências e capa-
cidades para explorar o 
desenvolvimento de canais 
digitais e utilizar dados 
como fonte de identifica-
ção de tendências e sinais 
de recuperação e cresci-
mento. O quarto passo é 
desenvolver um playbook 
de seu propósito para com 
seus clientes. 

Se o mundo mudou, as 
expectativas dele também. 
Com isso, você precisa 
revisitar o seu propósito 
e ajustar a forma pela qual 
gera e entrega valor para 
o seu cliente a partir de 
experiências adequadas. 
O quinto passo é criar um 
ecossistema de negócios 
adaptável. Mais do que 
nunca, vimos que flexibili-
dade e adaptabilidade são 
as vezes mais importantes 
do que eficiência. 

Revisar seus relaciona-
mentos com fornecedo-
res, parceiros, clientes e 
diversos agentes da sua 
rede de valor será fun-
damental para permitir 
uma rápida recuperação 
e correções de curso que 
se fizerem necessárias. 
Vale lembrar que, todas 
essas novas competências 
não substituem as já tra-
dicionais necessidades de 
planejamento, priorização 
e gestão de execução, são 
comuns a todos os negó-
cios de alta performance.

Como na Matrix, são 
novos programas de trei-
namento para os quais 
necessitamos do “upload”. 
Entretanto, no final do dia, 
são mais ferramentas para 
que tenhamos sucesso no 
mundo em que vivemos. 
Bem-vindo ao mundo “pós 
pílula vermelha”!

(*) -  Engenheiro formado pela Poli/
USP, investidor anjo e BoD Member 

de empresas no setor de Serviços 
e Tecnologia, é sócio fundador da 

Auddas (https://auddas.com/).

Julian Tonioli (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para
Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br

A Comissão Europeia 
autorizou na sexta-feira 
(3), em tempo recorde, o 
uso do remédio Remdesivir 
para tratamento de infec-
tados pelo Coronavírus 
Sars-CoV-2. O aval chega 
apenas uma semana após a 
recomendação da Agência 
Europeia de Medicamen-
tos (EMA), encurtando 
um processo que costuma 
durar mais de dois meses.

“A autorização para o pri-
meiro remédio para tratar 
da Covid-19 é um passo 
importante na luta contra 
o vírus”, disse a comissária 
de Saúde do poder Exe-
cutivo da União Europeia, 
Stella Kyriakides. Pelo me-
nos dois grandes estudos 
conduzidos nos Estados 
Unidos mostraram que o 
Remdesivir - desenvolvido 
pela empresa farmacêu-
tica Gilead Sciences para 
combater o ebola, mas sem 

EUA já compraram quase todo o estoque de remdesivir 
pelos próximos meses.

Segundo o levantamen-
to, o feijão é cultivado 
em todos os estados 

do Brasil e o tipo carioqui-
nha continua sendo o mais 
consumido em todo o país. 
Atualmente, a região Sul é 
líder na produção do grão, 
seguida pela Sudeste, Cen-
tro-Oeste, Nordeste e Norte. 

No entanto, o elevado 
tempo de preparo do feijão 
convencional dificulta seu 
uso pelos brasileiros, que 
tem buscado maior prati-
cidade e conveniência. O 
arroz, por sua vez, não é 
mais unanimidade entre 
os consumidores. Pães, 
bolachas, massas e farinhas 
como a de mandioca são 
opções de carboidrados que 
vêm ganhando a preferência 
dos brasileiros. Entretanto, 
as projeções não são com-
pletamente negativas. 

Apesar do desafio dos 

A região Sul é líder na produção do grão, 
seguida pela Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

pl
an

et
aa

rr
oz

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Governo destinará 
R$ 500 milhões para 
proteger mata nativa

O Ministério do Meio Am-
biente criou o Programa Flo-
resta+ para valorizar quem 
preserva e cuida da floresta 
nativa. O projeto-piloto vai 
começar destinando R$ 500 
milhões para conservação da 
Amazônia Legal. O programa 
conta com a participação do 
setor privado e de recursos 
de acordos internacionais.

“Esse é o maior programa 
de pagamento por serviços 
ambientais no mundo, na 
atualidade. Os R$ 500 milhões 
recebidos do Fundo Verde do 
Clima vão remunerar quem 
preserva. Vamos pagar pelas 
boas práticas e reconhecer o 
mérito de quem cuida adequa-
damente do meio ambiente”, 
disse o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles.

Podem participar do pro-
grama pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público 
ou privado, grupo familiar ou 
comunitário que, de forma 
direta ou por meio de tercei-
ros, executam atividades de 
serviços ambientais em áreas 
mantidas com cobertura de 
vegetação nativa ou sujeitas 
à sua recuperação (ABr).

Produções de arroz e feijão 
impõem novos mercados até 2029
Dados do Outlook Fiesp 2029, indicam que embora a combinação arroz e feijão continue presente na 
dieta dos brasileiros, há uma tendência de que a população passe a incorporar cada vez mais outros 
alimentos em suas refeições

que o consumo doméstico 
deve sofrer um aumento de 
apenas 6% e o consumo per 
capita, um crescimento de 
menos de 1%. 

Os produtores de feijão, 
por outro lado, devem en-
frentar mais dificuldades 
pelo caminho. Além de 
crescimento de apenas 6% 
na demanda doméstica e 
estabilidade do consumo per 
capita, o número de tonela-
das líquidas exportadas deve 
permanecer nulo. E ainda 
que a produção prevista 
para 2028/2029 seja de 3,2 
milhões de toneladas - o que 
representa um crescimento 
de 7% em relação à safra 
de 2018/2019 - o desafio de 
incentivar a demanda do pro-
duto por meio do desenvol-
vimento de novas formas de 
consumo deve ser mantido. 
Saiba mais em (www.fiesp.
com.br/outlook).

produtores em abrir novos 
mercados para o arroz, por 
meio do desenvolvimento 
de produtos mais elabora-
dos, e do estabelecimento 
de negociações com países 
consumidores potenciais do 

produto, o número de tone-
ladas líquidas exportadas 
pode chegar a 537 mil tone-
ladas em 2028/2029, o que 
significa um crescimento de 
66% em relação a 2018/2019, 
um alento para o setor, já 

UE autoriza uso de Remdesivir 
contra novo Coronavírus

EP
A

sucesso - reduz o tempo de 
internação de casos graves 
do novo Coronavírus.

A recomendação da EMA 
é para uso do medicamento 
em pacientes com mais de 12 
anos, que estejam com pneu-
monia e exijam auxílio para 
respirar. O governo dos EUA, 
no entanto, já fechou um 

acordo com a Gilead para 
comprar 500 mil doses de 
Remdesivir nos próximos 
três meses. Isso correspon-
de a 100% da produção no 
mês de julho e 90% para 
agosto e setembro, o que 
deve dificultar o acesso 
ao remédio no restante do 
mundo (ANSA)


