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www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de agosto de 2020Economia 3

D - Mentoria às Pequenas
A Falconi está oferecendo consultoria gratuita para ajudar micro 
e pequenas empresas a superar a crise causada pela pandemia, ao 
lançar a segunda fase de inscrições do Programa Falconi Juntos, que 
oferece capacitação e mentoria de gestão aos pequenos empresários, 
auxiliando-os na identificação de problemas e suas causas, em medidas 
para solucioná-los e no desenvolvimento da gestão durante o período 
de quatro a seis semanas de mentoria gratuita. Serão selecionadas 
50 empresas. Para se candidatar, as empresas devem se atentar aos 
critérios e possuir: CNPJ, faturamento entre R$ 500mil a R$ 2MM 
ao ano, quadro de colaboradores, forte engajamento da liderança e 
dos donos, autonomia para mudanças na gestão. Informações: (www.
falconi.com). 

E - Benditas Mães 
Pesquisas mostram que grande parte das mães se sentem sozinhas, 
ansiosas e inseguras: 25% das mulheres têm depressão pós-parto, 
20% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê e  50% 
das mulheres deixam o emprego após a licença-maternidade. Com 
o propósito de criar uma verdadeira rede de apoio para mães de 
todo Brasil, através de conexões entre mães, marcas e profissionais 
especializados, nasceu a plataforma Benditas Mães, uma verdadeira 
rede de apoio para mães de todo Brasil, através de conexões entre 
mães, marcas e profissionais especializados. Saiba mais em: (www.
benditasmaes.com.br). 

F - Desenvolvimento de Negócios 
O BiotechTown abriu inscrições para a 3ª edição do Programa de De-
senvolvimento de Negócios. Startups podem se inscrever no programa 
de aceleração, que objetiva profissionalizar bionegócios e expandir o 
mercado, fazendo com que soluções em saúde cheguem à sociedade. 
Cada startup aprovada receberá incentivos, como o aporte financeiro de 
R$150 mil para o desenvolvimento do negócio, investimento indireto de 
outros R$150 mil em consultorias, além de R$100 mil convertidos em 
horas de produção. As startups devem possuir um produto ou tecnolo-
gia com prova de conceito laboratorial, comprovação científica ou MVP 
(mínimo produto viável), podendo ou não estar sendo comercializado. 
Inscrições na página: (www.inscrevasuastartup.com).

A - Consulta de Dados 
O Seade está disponibilizando em seu site uma plataforma intera-
tiva de consulta de dados sociais, econômicos e demográficos para 
municípios e diferentes regiões do Estado de São Paulo. Trata-se do 
Seade Painel que pode ser consultado no link (https://painel.seade.
gov.br/). As informações estão dispostas em painéis com gráficos, 
tabelas e mapas, agrupados em três temas: Demografia, Economia 
e Social. Além dos painéis, também estão disponíveis as bases de 
dados, dicionários de variáveis e um anexo metodológico. O Seade – 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados é a agência paulista 
de estatísticas que há mais de 40 anos coleta, analisa e dissemina 
dados sobre o Estado de São Paulo.

B - Jovens Talentos
O Red Bull Internship Programme 2021 já está com inscrições abertas! 
Com a proposta de empoderar jovens para criar um novo futuro, a Red 
Bull quer dar asas ao talento e potencial desses novos profissionais, 
incentivando a inovação e o desenvolvimento pessoal e profissional. Os 
interessados podem se inscrever no site: https://www.eureca.me/. As 
vagas abertas são para as cidades de São Paulo, Porto Alegre e Recife. 
O programa tem duração de até dois anos e, nesse período, o jovem 
poderá gerar um impacto real ao negócio, ocupando uma posição com 
grandes responsabilidades. O processo será online. Não há restrição 
de cursos ou universidades, mas os candidatos precisam concluir sua 
graduação em dezembro de 2022. Para mais informações, é só acessar 
o link: (https://bit.ly/30gbHsB). 

C - Porco & Chope
Dezenas de preparos com carne suína, desenvolvidos com excelência, e 
muito chope artesanal, tudo isso comercializado com preços acessíveis 
(entre R$10 e R$ 18), que cabem em todos os bolsos. A Rua Augusta 
acaba de ganhar uma nova e saborosa opção gastronômica, que vai 
democratizar o consumo de carne suína: o Porks – Porco & Chope. A 
rede, que conta atualmente com onze unidades, próprias e franqueadas, 
espalhadas pelas cidades de Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília 
e Águas Claras, escolheu o point jovem para sediar sua décima segunda 
loja no país, a segunda na capital paulista. Mais informações na rede no 
Instagram (@porks_augusta).

G - Novos Talentos
A Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, está 
com uma série de oportunidades em Minas Gerais. – a maioria delas para 
Belo Horizonte. Para quem deseja atuar em um ecossistema de inovação, 
a empresa está com mais de 80 vagas abertas, que vão de desenvolvedor 
Java, administrador de servidores Linux e Scrum Master a analista de cloud, 
arquiteto de softwares e cientista de dados. O grupo vive um momento de 
novas aquisições e precisa de mais profissionais para atuar em projetos de 
transformação digital junto aos clientes. Os interessados podem conferir 
as vagas e se inscrever pelo site: (https://jobs.kenoby.com/vagasstefanini). 

H - Canal DoMonteiro
O professor Sérgio Monteiro criou o projeto “Missão Enem” que objetiva 
disponibilizar no seu canal no YouTube (DoMonteiro), gratuitamente, 
46 aulas sobre Língua Portuguesa e Literatura com os temas que serão 
abordados nas provas do Enem que acontece em janeiro e fevereiro de 
2021. As aulas poderão ser acessadas por qualquer pessoa através de um 
computador, tablet ou celular. Com as escolas fechadas, muitos alunos 
não estão tendo as aulas online e com isso não conseguem se preparar 
para as provas do Enem. As aulas gratuitas do Canal DoMonteiro estarão 
disponíveis duas vezes na semana e os alunos poderão mandar perguntas 
com as suas dúvidas que serão respondidas uma vez ao mês em uma aula 
ao vivo (https://www.youtube.com/watch?v=m1oIFPg6Vqs).

I - Medicina da Dor 
A Mayo Clinic oferece uma vaga de pós-doutorado em laboratório de pes-
quisa básica na área de medicina da dor, na Flórida. A oportunidade está 
aberta para moradores dos Estados Unidos e também para estrangeiros. 
A posição tem duração de um ano, podendo ser renovada por período 
equivalente, e será focada no desenvolvimento de modelos animais pré-
clínicos para estudar células-tronco e tecnologias inovadoras de plaquetas 
ricas em plasma para medicina regenerativa direcionada à medula espinhal 
e lesão de tecidos. Os candidatos devem ter doutorado em ciências bio-
lógicas e, pelo menos, dois anos de experiência em investigação na área 
da genética e/ou biologia celular. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail 
(cook.erica@mayo.edu). Mais informações em: (www.mayoclinic.org/). 

J - Bares e Restaurantes
O Governo do Estado de SP e Sebrae-SP realizam entre esta seguda-feira 
(24) e 11 de setembro, o evento online do ‘Retomada Paulista: Gastronomia’. 
São três semanas de atividades, criadas para atender às necessidades dos 
empresários do segmento de Alimentação Fora do Lar com orientações de 
gestão, comportamento do consumidor pós pandemia, digitalização do negó-
cio, protocolos de segurança, acesso a crédito e painéis de boas práticas com 
especialistas e chefs de cozinha. A iniciativa é totalmente gratuita e objetiva 
levar aos pequenos empreendedores conhecimento e educação financeira 
para que o crédito não se perca em meio às contas do dia a dia. Inscrições 
pelo link (http://cutt.ly/RetomadaPaulista-Gastronomia) ou tel. 0800 570 0800. 

Você está preparado 
para futuro?

Todos os anos, o Fórum 
Econômico Mundial 
divulga o relatório “The 
Future of Jobs Report” 
sobre as tendências no 
mercado de trabalho

O documento é feito 
por executivos e pes-
quisadores de todo o 

mundo, que discutem sobre 
o futuro do trabalho. Assim, 
cria-se conteúdo de qualidade 
e relevância, que inclui uma 
lista de 10 competências 
necessárias para o profissio-
nal de sucesso. Quando foi 
publicado, no final de 2019, 
ainda não se tinha ideia de 
que o mundo seria assolado 
pela Covid-19. 

Estamos passando por 
uma fase de transformação 
profunda, Chris Anderson, 
autor do livro “A Cauda Lon-
ga”, diz que: “não estamos em 
uma era de mudança, mas em 
uma mudança de era”. Prati-
camente tudo à nossa volta 
está sofrendo impactos dessa 
transformação e, a Covid-19, 
a um custo muito alto, está 
sendo um catalisador desse 
processo, por isso, precisa-
mos olhar a lista das top 10 
competências indicadas pelo 
Fórum com os olhos pós-Co-
vid-19. 
	 •	Pensamento analítico e 

inovação: Nesse momen-
to de incerteza, o mundo 
vai destacar profissionais 
que tenham a capacida-
de de analisar situações 
desafiadoras e apontar 
soluções inovadoras, en-
xergar sua essência, divi-
di-lo em partes e elaborar 
uma solução de impacto. 

	 •	Aprendizagem ativa e 
estratégica: Aproveite 
o benefício da informa-
ção na internet e não se 
acomode com o que já 
sabe. Não se vence novas 
batalhas com antigas es-
tratégias e armas. 

	 •	Criatividade, origina-
lidade e iniciativas: A 
combinação e sequên-
cia dessas três palavras 
orienta claramente o que 
se espera como resultan-
te: inovação. 

	 •	Design e Programação 
de Tecnologia: Hoje, 
praticamente tudo o que 
queremos está acessível 
por meio de um aplicativo. 
Como humanos depen-

dentes da tecnologia, não 
é à toa que os profissionais 
da programação são os 
mais procurados e bem 
remunerados atualmente. 
Invista no setor. 

	 •	Pensamento crítico e 
análise: Como você acha 
que ideias revolucioná-
rias como Uber, Airbnb 
surgem? Essas empre-
sas são disruptivas, pois 
impactam em políticas, 
economia e sociedade, 
mudando comportamen-
tos culturais, e só existem 
porque um dia alguém 
se levantou e questionou 
o modelo atual com o 
famoso “por que?” 

	 •	Solução de problemas 
complexos: A capaci-
dade de resolver pro-
blemas sempre foi uma 
habilidade bem-vinda nas 
organizações porque isso 
é um processo altamente 
cognitivo, que requer a 
identificação do objetivo 
e a coordenação de esfor-
ços rumo à sua conclusão. 

	 •	Liderança e influência 
social: A “nova” liderança 
deverá ganhar uma co-
notação menos técnica 
e mais comportamental, 
exigindo que os líderes 
não só conduzam pessoas 
a um objetivo, mas que 
os influenciem para que 
tomem decisões corretas, 
sustentáveis e visando o 
coletivo. 

	 •	Inteligência emocio-
nal: Saber gerir as pró-
prias emoções é muito 
importante para qualquer 
profissional, pois facilita 
consistência e liderança. 
Você realmente conhece 
a si mesmo? 

	 •	Raciocínio, resolução 
de problemas e idea-
ção: O mercado buscará 
profissionais que enca-
rem problemas de frente 
e não terceirizem suas 
soluções, com raciocínio 
para refletir e questionar 
mais. 

	 •	Análise e avaliação de 
sistemas: Analisar as 
fronteiras de um siste-
ma é primordial, assim, 
fica mais fácil dar algum 
tipo de opinião concreta 
e inteligente sobre seu 
desempenho. 

(*) - É CEO da Indústria Fox, pioneira 
em indústrias de reciclagem e 

refurbished de eletrônicos. 

Marcelo Souza (*)

Segundo a ANEEL, 
o reajuste este ano 
deve ser 2,4%, devido 

ao novo orçamento para a 
Conta de Desenvolvimento 
Energético, que é rateado 
entre todos os consumidores 
no País. 

Com aumento na verba de 
11% em relação ano anterior, 
além do repasse que deve 
ocorrer no próximo ano pela 
chamada “conta-covid”, um 
pacote de socorro emergen-
cial ao setor elétrico, cujas 
previsões dão conta de um 
aumento de cerca de 20% 
nas faturas de eletricidade 
no Brasil. A avaliação é de 
Eduardo Villas Boas, diretor 
comercial da Go Solar, dis-
tribuidora de equipamentos 
fotovoltaicos no Brasil. 

Para o executivo, a ener-
gia solar reduz, sobretudo 
neste momento, os gastos 
com energia elétrica da 
população, aumenta a com-
petitividade das empresas 

Os sistemas solares nos telhados são alternativa no momento de 
recursos escassos.
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O café foi o alimento con-
sumido pelos brasileiros com 
mais frequência (78,1% da 
população) entre junho de 
2017 e julho de 2018, tanto 
por homens (77,9%), quan-
to por mulheres (78,4%). 
Em seguida, aparecem dois 
produtos da dieta tradicional 
do país. Um deles é o arroz, 
com 76,1% de frequência de 
consumo, acompanhado pelo 
feijão, com total de 60%. O 
alimento menos consumido 
com frequência pelos brasi-
leiros no período pesquisado 

As informações constam da Pesquisa de Orçamentos Familiares 
2017-2018, divulgada pelo IBGE.

Alta na tarifa de energia elétrica 
aumenta competitividade da fonte solar
O uso da energia solar fotovoltaica por famílias, empresas e governos deve ganhar um impulso ainda 
maior com o aumento nas tarifas da conta de luz dos brasileiros

obtenção de um sistema de 
energia solar, que pode ser 
financiado e que tem durabi-
lidade de mais de 25 anos. O 
payback está estimado entre 
três e sete anos.

Há diversas linhas de 
financiamento de energia 
solar oferecidas hoje no 
Brasil, que permitem pagar 
a parcela com a própria 
economia obtida na conta 
de luz, tornando a aquisição 
dos sistemas fotovoltaicos 
mais acessível, já que não há 
necessidade de desembolso 
de recursos próprios.

“Um sistema fotovoltaico 
bem dimensionado pode 
reduzir os gastos com eletri-
cidade dos consumidores em 
até 95%. A economia gerada 
permite ao usuário destinar 
os recursos para outras ne-
cessidades essenciais, como 
alimentação, saúde e edu-
cação”, aponta o executivo 
da Go Solar. Fonte: (aws.
totumcom.com.br).

e desafoga o orçamento do 
poder público, beneficiando 
pequenos, médios e grandes 
consumidores do País. “Os 
sistemas solares nos telhados 
e pequenos terrenos são uma 
importante alternativa no 
atual momento de recursos 
escassos, quando os consu-
midores estão pressionados 
a buscar formas efetivas de 
reduzir gastos e preservar 
suas reservas financeiras”.

“Com o advento da pan-

demia da Covid-19 e, por 
consequência, a quarentena, 
o maior consumo de energia 
migrou, em parte, das em-
presas para as residências, 
e o consumidor está vendo 
sua conta de energia aumen-
tar, o que torna ainda mais 
viável economicamente a 
tecnologia fotovoltaica”, 
acrescenta. Uma alternativa 
para amenizar este cenário é 
o investimento que empre-
sas e pessoas podem fazer na 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 | NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme 
alterada, e na Instrução CVM nº 384/03 (“ICVM 384”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
celebrou o Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado (“Contrato”) com a BTG Pactual Corretora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, parte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.815.158/0001-22 (“Formador de 
Mercado”), para exercer a função de formador de mercado de suas ações preferenciais, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal de emissão do Banco negociadas no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o 
código “BMGB4” conforme a ICVM 384, o regulamento para credenciamento do formador de mercado nos 
mercados administrados pela B3 e nos regulamentos e manuais que regem os mercados administrados pela B3, com 
o objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações de emissão do Banco. O Contrato vigorará pelo prazo de 24 
meses a contar da sua celebração, prorrogável automaticamente por períodos de 12 meses caso não haja 
manifestação contrária das partes. O referido Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e 
sem qualquer ônus por qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte com, no mínimo, 
30 dias de antecedência da data de resilição e/ou rescisão. O Banco informa, ainda, que 102.705.124 ações 
preferenciais de sua emissão encontram-se em circulação no mercado, de acordo com o conceito estabelecido no 
artigo 8º, §3º, inciso I, da Instrução CVM nº 567/2015, e que não existe qualquer contrato com o Formador de 
Mercado regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão do Banco. 
A contratação do Formador de Mercado reforça o compromisso do Banco com os investidores e com as melhores 
práticas de negociação do mercado. As atividades do Formador de Mercado terão início em 24 de agosto de 2020. 

São Paulo, 21 de agosto de 2020
MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

BANCO

foi o ovo, com total de 13,9%.
As informações constam da 

Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares 2017-2018, divulgada 
pelo IBGE. Foram ouvidos 
46.164 moradores de 20.112 
domicílios com 10 anos ou 
mais de idade, que informa-
ram o consumo alimentar para 
dois dias. A análise evidencia 
que arroz, feijão e café foram 
os alimentos mais consumidos 
por adolescentes e adultos, 
embora mostrando redução 
em relação ao primeiro le-
vantamento, em 2008/2009. 

O feijão caiu de 72,8% para 
60% da população e o arroz, 
de 84% para 76,1%. 

Entre os idosos, o consumo 
de café subiu na mesma com-
paração, de 86,6% para 87,1%. 
A queda do consumo de arroz 
foi observada no Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste e foi mais acen-
tuada entre a parcela da popu-
lação (25%) com maior renda, 
passando de 79,9% para 67,1%. 
O consumo de frutas e verduras 
continuou muito aquém do 
recomendado, embora o con-
sumo de saladas cruas tenha 

aumentado de 16% para 21,4%. 
O consumo de frutas teve queda 
entre os dois períodos. 

Os sanduíches tiveram seu 
consumo aumentado em todas 
as regiões do Brasil e em todas 
as classes de renda. Já o consu-
mo de refrescos e refrigerantes 
caiu para todos os grupos 
etários. As maiores médias de 
consumo diário per capita, isto 
é, por indivíduo, foram encon-
tradas no café (163,2 gramas/
dia), feijão (142,2 g/dia), arroz 
(131,4 g/dia) e sucos (124,5 g/
dia) (ABr).
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