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D - Mestrado Profissional
A FGV EBAPE está recebendo inscrições para os seus mestrados 
profissionais em Administração Pública (MAP) e em Gestão Empre-
sarial (MEXI). Realizados de modo intensivo e com uma dinâmica 
diferenciada, os cursos permitem aos alunos conciliar seus estudos 
com suas atividades profissionais e também a realização de módu-
los internacionais. Ambos são direcionados a graduados em ensino 
superior no Brasil e no exterior. O MAP é voltado para aqueles que 
trabalham na Administração Pública ou têm interesse nesse setor. Já 
o MEXI é voltado para profissionais que atuem ou pretendam atuar no 
campo da gestão. Ambos habilitam para docência. Mais informações: 
(https://ebape.fgv.br/).

E - Asta Retoma Operações
A Asta retoma suas operações em Mato Grosso, intensificando os voos 
que partem de Cuiabá para 10 destinos no interior do estado: Água Boa, 
Aripuanã, Canarana, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, 
Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Tangará da Serra. Tendo como 
foco principal o agronegócio da região, a companhia busca atender as 
necessidades das empresas e profissionais do setor, reforçando todos 
os procedimentos de segurança. Também coloca à disposição dos pas-
sageiros macacões descartáveis de TNT para venda no check-in, como 
mais uma opção de proteção durante os voos. Mais informações no site 
(www.voeasta.com.br). 

F - Ensino a Distância 
A Faculdade Fael, pioneira no método de Ensino a Distância no 
Brasil, completou o primeiro semestre com 22% de crescimento de 
matrículas nos cursos de Graduação, em relação ao mesmo perío-
do no ano passado. Os cinco cursos com maior procura de alunos 
no primeiro semestre foram: Pedagogia, Administração, Recursos 
Humanos, Serviço Social e Ciências Contábeis. Além desse cresci-
mento em meio a pandemia, a Fael apresenta duas novidades para o 
segundo semestre. O lançamento de novos cursos de Pós-Graduação, 
nas áreas de Educação, Gestão, Direito, Tecnologia, Engenharia e 
Saúde, e o investimento na formatação do programa de capacitação 
contínua para professores e webtutores da instituição. Informações: 
(www.fael.edu.br). 

A - Aprenda Francês
Com as recomendações de distanciamento social e a interrupção de 
diversas atividades motivadas pela pandemia do novo Coronavírus, 
estudar em casa é uma ótima opção para quem busca capacitação e 
crescimento pessoal para preencher o tempo livre. Pensando nisso, a 
startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de ensino que 
conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, oferece um curso 
completo de francês, com mais de 70 aulas disponíveis gratuitamente 
para quem deseja aprender o idioma. O domínio da comunicação em 
francês representa o acesso a uma vasta gama de oportunidades e 
conteúdos internacionais.  

B - Carros mais Buscados 
Levantamento do Webmotors Autoinsights, hub de notícias, dados e 
informações sobre o mercado automotivo, mostra que as marcas mais 
procuradas na plataforma no primeiro semestre do ano, em todo o 
território nacional, foram Volkswagen (1), Chevrolet (2) e Fiat (3). 
Entre os veículos, o mais buscado no período foi o Honda Civic, segui-
do pelo Toyota Corolla (2) e pelo Volkswagen Golf (3). Já em número 
de propostas comerciais, o ranking teve alteração apenas na terceira 
posição, ocupada pelo Honda Fit, veículo que teve uma queda de 46%. 
Com relação às carrocerias, destaque para a preferência pelos sedãs, 
com 1,2 milhão de buscas, seguidas pelos hatchbacks (2) e utilitários 
esportivos (3). Saiba mais: (www.webmotors.com.br).

C - Ambiente de Trabalho 
O Prêmio DuPont de Saúde e Segurança do Trabalhador fará um reco-
nhecimento especial, nesta sua 10ª edição, ao premiar a melhor solução 
de proteção do país contra os riscos do novo Coronavírus. O concurso 
reconhece e divulga as melhores práticas de empresas que aplicam 
tecnologias DuPont para proteger vidas no ambiente de trabalho nas 
categorias: Proteção Química, Proteção Térmica, Corte e Abrasão, 
Estudante e Influenciador do Ano. Empresas podem inscrever até dois 
trabalhos de cada nas categorias profissionais. Estudantes também 
podem participar da premiação, inscrevendo projetos individualmente. 
Empresas. Informações e inscrições: (www.premiodupont.com.br). 

G - Startups no Automobilismo
Já estão abertas as inscrições para o novo ciclo do programa Liga 
AutoTech, uma plataforma de inovação aberta, que vai prospectar, 
selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes corporações 
do setor automobilístico, transporte e logística. A iniciativa é fruto da 
parceria entre a Liga Ventures, NGK do Brasil e a Mercedes-Benz. Para 
esse quinto ciclo de aceleração, as áreas de interesse que o programa 
busca soluções inovadoras são: marketplace, sensoriamento/big data/IoT, 
blockchain, plataforma multimodal MaaS e data analytics para previsão 
de demanda integrado com WMS. As startups podem se inscrever até 
30 de agosto em: (https://liga.ventures/autotech/). 

H - Programa para os Jovens
A terceira edição do Crie o Impossível, evento de alto impacto inspi-
racional para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas de todo 
o país, vai reunir nomes de expressão no cenário cultural, esportivo e 
empresarial brasileiro. O evento será realizado no próximo dia 30 (quinta-
feira), a partir das 16h. O evento é 100% online e a inscrição é gratuita 
em: (www.crieoimpossivel.com.br). Com o lema “A palavra convence, 
mas o exemplo arrasta”, o projeto oferece aos jovens a oportunidade de 
conhecer histórias reais de quem, assim como eles, enfrentaram desafios 
como pobreza, exclusão e preconceitos.

I - Novas Habilidades
Sabendo que a melhor forma de se manter relevante no mercado de trabalho 
é investindo em capacitação contínua e novas habilidades, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, por meio de sua plataforma EaD, disponibiliza 
cursos livres gratuitos, em diversas áreas, com emissão de certificados. São 
oferecidos 14 cursos como: Inovação na era digital; Inteligência artificial 
e ferramentas avançadas de Ciência de Dados; Como fazer a análise para 
compra de um imóvel; Gestão de equipes remotas; Estratégia corporativa 
e Gestão de Projetos; Metodologias ativas de Educação Híbrida; entre 
outros. Mais informações: (https://eadcursoslivres.mackenzie.br/).   

J - Relação com Dinheiro
O Banco Inter acaba de lançar a Conta Kids, voltada para crianças e 
adolescentes, com objetivo de apoiar pais na orientação de seus filhos 
e primeiros passos no universo financeiro. Completa e gratuita, a conta 
oferece possibilidade de investimentos em renda fixa como CDB, LCI, 
LCA e poupança, além de acesso a fundos de investimento e previdên-
cia privada, para planejar o futuro de toda a família. Pode ser aberta 
de forma online, por meio do Super App do Inter. É necessário que o 
menor de idade tenha CPF e RG, que serão solicitados junto com os 
documentos do responsável. Caso não seja o pai ou a mãe, será preciso 
enviar junto com a foto do documento de identificação, algum documento 
que comprove a guarda.

Reabertura 
pós-pandemia 

e a responsabilidade 
do empregador

Tem-se feito com 
bastante frequência 
a seguinte pergunta: 
será que o empregador 
está ciente de sua 
responsabilidade 
na reabertura do 
seu negócio pós 
pandemia? 

Tenho visto inúmeras 
empresas colocando 
uma embalagem com 

álcool gel na entrada do es-
tabelecimento e nada mais, 
retornam às atividades ape-
nas com essa medida de pre-
venção. Por isso, creio que a 
resposta seja não. Segundo 
o Termômetro Covid-19 na 
Justiça do Trabalho, até o 
dia 10 de julho, temos 56.841 
processos relacionando o 
tema Covid-19, os quais re-
sultam no valor das causas 
de R$ 3,56 bilhões e, com 
valor médio das causas de 
R$ 62.670,00.

A implementação das 
medidas de prevenção visa 
não somente antecipar-se 
ao risco, como também 
demonstrar que a empresa 
foi cuidadosa, precavida e 
prudente. Sabemos que a 
pandemia trouxe um fenô-
meno global, de natureza 
catastrófica, mas ainda 
assim, é possível minimizar 
os riscos tomando todas as 
ações preventivas.

Assim, a empresa não 
possui ingerência sobre o 
transporte público, onde o 
trabalhador pode ficar ex-
posto de forma acentuada ao 
contágio. No entanto, redu-
zir o risco desta exposição 
é obrigação do empregador. 
Algumas alternativas são 
oferecer o sistema home 
office, se possível, ou alterar 
o horário de trabalho para 
um período menos movi-
mentado. 

Além, é claro, de fornecer 
máscaras e álcool gel. 

É bom lembrar que a MP 
nº 905/2019, que vigorou do 
dia 12 de novembro de 2019 
até o dia 20 de abril de 2020, 
tendo sido revogada pela 
MP nº 955/2020, estabelece 
que o acidente de trajeto 
voltou a ser equiparado ao 

acidente de trabalho, sendo 
irrelevante se o transporte 
é fornecido pelo emprega-
dor, se o empregado possui 
transporte próprio ou se uti-
liza o transporte público até 
o local de trabalho. Engana-
se a empresa que acredita 
estar isenta de quaisquer 
responsabilidades quando 
o empregado está em home 
office. 

Evidentemente, no te-
letrabalho não pode ser 
atribuída responsabilidade 
à empresa no caso de o em-
pregado adquirir Covid-19, 
exceto no caso hipotético 
de envio de objeto conta-
minado para este. Porém, 
outros dois bons exemplos 
que poderiam ser atribuí-
dos à empresa por falta de 
mobiliário adequado são as 
Lesões por Esforços Repeti-
tivos (LER) e os Distúrbios 
Osteomusculares Relacio-
nados ao Trabalho (DORT).

Já existe uma extensa 
lista de obrigações para 
as empresas no sentido da 
prevenção da transmissão 
da doença, a exemplo da 
Portaria nº 1.565, de 18 de 
junho de 2020, do Ministério 
da Saúde e a Portaria Con-
junta nº 20, de 18 de junho de 
2020, do Ministério da Eco-
nomia/Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho. 
Cumprir e documentar tais 
obrigações podem ser prova 
contundentes para exclusão 
da responsabilidade da em-
presa no caso da doença.

Finalmente, ainda é pre-
ciso advertir que embora 
não haja fatalidade ou se-
quelas da doença, quando 
então não haveria qualquer 
prejuízo ao trabalhador 
e, portanto, não caberia 
indenização; é possível o 
enquadramento por dano 
moral como resultado do 
trabalhador contrair a do-
ença em razão do trabalho. 

Cabe aqui o ditado popu-
lar, “antes prevenir, do que 
remediar” e, “quem quiser 
pagar para ver, pagará bem 
caro”.

(*) - É fundador e diretor da Vendrame 
Consultores, especializada em 

Segurança do Trabalho, Medicina 
Ocupacional, Meio Ambiente e na 

capacitação de profissionais. 

Antonio Carlos Vendrame (*)

Prévia sinaliza 
avanço da Confiança 
da Indústria  

A prévia da Sondagem da 
Indústria, realizada ontem 
(22), sinaliza avanço de 
12,5 pontos do Índice de 
Confiança da Indústria (ICI) 
em relação ao número final 
de junho, para 90,1 pontos. 
Caso o resultado se confirme, 
o índice terá recuperado 74% 
das perdas observadas em 
março e abril. O aumento da 
confiança nesta prévia ocorre 
pela melhora da avaliação dos 
empresários em relação ao 
presente e, principalmente, 
das expectativas em relação 
aos próximos meses. 

O Índice de Expectativas 
subiu 14,6 pontos, para 90,8 
pontos. O Índice de Situação 
Atual avançou 10,2 pontos, 
para 89,4 pontos. Em médias 
móveis trimestrais, após 
recuarem por quatro meses 
seguidos, ISA e IE voltam a 
crescer, em 7,3 pontos e 13,7 
pontos, respectivamente. 
Esse resultado indica recupe-
ração de 5,8 pontos percen-
tuais do Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada da 
Indústria (NUCI) no mês, 
para 72,4%. Se esse resultado 
se confirmar, o NUCI estará 
apenas 3,8 p.p. inferior ao 
de fevereiro (76,2%), mas 
ainda 7,4 p.p. abaixo da média 
histórico entre janeiro/2001 e 
março/2020 (AI/FGV). 

As exportações de frango 
continuam em alta. De acor-
do com a ABPA – Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
– no primeiro semestre foram 
exportadas quase 1 milhão 
de toneladas de frango halal 
para os países árabes. “É um 
mercado promissor e precisa-
mos estreitar cada vez mais as 
relações bilaterais, para que 
este mercado se desenvolva 
com todo o potencial dispo-
nível. O Brasil é um parceiro 
comercial respeitado quando 
o assunto é proteína animal. 
É importante manter nossa 
resiliência e continuar com 
controles sanitários rígidos, 
buscar e ampliar as oportuni-
dades de negócio”, ressalta o 
CEO da Cdial Halal, Ali Saifi.

O halal está em tudo que o 
muçulmano consome, desde 
cosmético, fármaco, alimen-
tos, entre outros. “Porém é 

As exportações de frango halal 
foram positivas com 922,2 mil 

toneladas embarcadas.
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Este é o resultado da 
pesquisa Ipsos Essen-
tials: Cost of Living 

Amid Covid-19, realizada 
pela Ipsos com 18 mil en-
trevistados – sendo 1.000 
do Brasil – de 26 países. 
Enquanto seis em cada 10 
notaram uma alta no custo 
de vida, 15% disseram que os 
gastos diminuíram e 25% não 
sentiram diferença alguma 
nas contas no fim do mês.

O impacto da Covid-19 
para a população brasileira é 
muito similar à média global. 
Considerando o total de par-
ticipantes do estudo, 60% 
relataram aumento nos gas-
tos, 12% perceberam uma 
diminuição e 29% disseram 
que os custos são os mesmos 
de antes da pandemia. Na 
percepção dos entrevistados 
brasileiros, as compras de 

As compras de mercado, alimentação e produtos de limpeza, 
foram as que mais alavancaram a alta nos custos.
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Seis em cada 10 brasileiros 
tiveram aumento no custo de vida
Para 60% dos brasileiros, os gastos com alimentos, produtos e serviços para si e suas famílias 
aumentaram desde o início da pandemia do novo Coronavírus

sas contas, 45% disseram 
estar iguais e 9% tiveram 
diminuição nos gastos. 
Já o valor dispendido em 
impostos ficou maior para 
33%, enquanto 7% relata-
ram queda nos custos e 60% 
não notaram diferença. 
Em contrapartida, outras 
despesas ficaram menos 
custosas. 

É o caso dos gastos com 
transporte que, para 35% 
dos brasileiros, estão meno-
res. Se mantêm os mesmos 
para 42% e aumentaram para 
23%. Diminuíram também, 
para 34% dos entrevista-
dos, os custos com roupas, 
sapatos e acessórios. Já 20% 
disseram que estão gastando 
mais e 46% não perceberam 
nenhuma mudança no bolso. 
Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

mercado – alimentação e 
produtos de limpeza – são as 
que mais alavancaram a alta 
nos custos durante a pande-
mia: 65% disseram ter tido 
gastos maiores nesses itens. 
Para 29%, permaneceram 

iguais e, para apenas 6%, os 
gastos diminuíram.

Os custos fixos, como 
serviços de água, energia e 
gás, também estão entre os 
que mais cresceram. Para 
46%, houve aumento nes-

Países árabes importam 1 milhão 
de toneladas de frango halal

pais importadores do frango 
halal (em toneladas) foram 
a Arábia Saudita, Emirados 
Árabes, Kwait, Iemen e Catar. 

O total de frango halal 
exportado pelo Brasil é res-
ponsável por em média 40% 
das exportações brasileiras 
de carne de frango (in natura 
e processados). Em junho, 
foram exportadas 152.123 t 
de frango halal, sendo 28.178 
t para Arábia Saudita; 17.111 
t para os Emirados Árabes e o 
terceiro maior importador foi o 
Egito com 13.378 t. A Cdial Ha-
lal - uma das maiores e impor-
tantes certificadoras halal do 
Brasil, é a única certificadora 
da América Latina acreditados 
pelos principais órgãos oficiais 
dos Emirados Árabes (EIAC) e 
do Golfo (GAC), o que confere 
seriedade e competência nos 
segmentos que atua. Fonte: 
ABPA.

importante ressaltar que a certi-
ficação não é destinada somente 
aos muçulmanos, mas para qual-
quer comunidade que queira 
um produto de qualidade com 
boas práticas de fabricação”, 
complementa Saifi. Os princi-

Terceiro lote de restituição do IRPF
A Receita Federal abre nesta sexta-feira (24), 

a consulta ao terceiro lote de restituição do 
IRPF 2020. O crédito bancário para 3.985.007 
contribuintes será realizado no próximo dia 
31, totalizando R$ 5,7 bilhões. Desse total, R$ 
2.056.423.308,19 são para contribuintes que 
têm prioridade legal de recebimento: 88.420 
contribuintes idosos acima de 80 anos, 646.111 
contribuintes entre 60 e 79 anos, 47.170 contri-
buintes com alguma deficiência física ou mental 

ou doença grave e 346.793 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o magistério.

Foram contemplados ainda 2.856.513 con-
tribuintes não prioritários que entregaram a 
declaração até o dia 28 de março. Para saber se 
teve a declaração liberada, o contribuinte deverá 
acessar a página da Receita Federal na internet. 
No Portal e-CAC, é possível acessar o serviço Meu 
Imposto de Renda e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo processamento (ABr).


