
Em julho, 4,4 milhões de lares 
sobreviveram só com auxílio emergencial

Espera-se que as perspectivas sobre o consumo 
continuem melhorando nos próximos meses.
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O objetivo é, além de ser uma ferramenta adicional de vendas, facilitar 
a rotina de compras de sua base de clientes, com condições únicas e 
especiais, como a aquisição fracionada e sem a obrigatoriedade de pedido 
mínimo na compra dos produtos. A novidade é também uma porta de 
entrada para que os pequenos comerciantes conheçam o universo da 
MAM. A ferramenta está disponível em (www.vendamambaby.com.br). 

E - Desafio Universitário 
A Stone, empresa de tecnologia de pagamentos financeiros e de soluções 
para PMEs, lança a Stone Investment Competition, uma competição para 
universitários interessados em finanças e investimentos com prêmio de 
até R$30 mil em educação. No desafio, os times de estudantes represen-
tam investidores, com objetivo de avaliar e escolher uma startup real, 
pré-selecionada pela Stone, em uma experiência completa e interativa 
de um Venture Capital. Os universitários interessados devem se reunir 
em times de 3 a 5 estudantes para realizarem a inscrição e a primeira 
etapa do desafio até 11 de setembro pelo link (http://www2.stone.com.
br/stone-investment-competition/).  

F - Jornada de Inovação 
A 8ª edição do Congresso Brasil-Alemanha de Inovação da Câmara Brasil
-Alemanha acontece entre os dias 24 e 25 de setembro e terá como como 
tema: “What drives innovation?” (“O que impulsiona a inovação?”). O 
evento online aborda as principais tendências em inovação e tecnologia 
que estão transformando a sociedade e as empresas. Dividido em três 
blocos, representa uma oportunidade para participar de workshops e 
assistir palestras de CEOs, CIOs e Vice-Presidentes globais de empre-
sas líderes sobre os assuntos mais relevantes no contexto da inovação. 
Programação e inscrição: (www.inovacaobrasilalemanha.com.br).

G - Iniciativas da Educação
A Fundação Péter Murányi lançou a 20ª edição de sua premiação com o 
tema “Educação”. Distribuirá R$ 250 mil, sendo R$ 200 mil para o trabalho 
vencedor, R$ 30 mil e R$ 20 mil para o segundo e terceiro colocados. 
Os interessados podem enviar seus trabalhos até o dia 31 de outubro. 

A - Profissionais com Deficiência 
A Egalitê, HRtech especializada na inclusão de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, realiza, entre os dias 21 e 28 de setembro, uma 
feira do emprego totalmente digital e gratuita. A Inclui PcD tem início 
no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, e 
conectará os profissionais com deficiência às empresas que pretendem 
contratar. As empresas e candidatos interessados em participar do 
Inclui PcD podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site: 
(www.incluipcd.com.br). 

B - Escola de Negócios
A CUOA Business School oferece a brasileiros bolsas de estudos para 
cursos de 3 semanas em julho de 2021. A instituição de ensino italiana 
espera que a ação ajude profissionais a conseguirem destaque no mer-
cado de trabalho do próprio país após a pandemia. A oportunidade foi 
desenvolvida em parceria com a escola de negócios IBS Americas, que 
organiza o processo seletivo e o conteúdo programático. Para participar, 
o candidato deve ter mais de 18 anos e estar cursando pelo menos o 
quinto período da sua graduação. Mais informações, acesse (https://
bit.ly/cuoaibs).  

C - Profissionais de Tecnologia
As profissões digitais continuam com alta demanda no mercado e 
os desenvolvedores estão entre os profissionais mais disputados. A 
VTEX, plataforma de comércio digital, tem vagas abertas para novos 
colaboradores que sonham em trabalhar com os melhores profissionais 
de tecnologia do mercado e desejam participar ativamente de desafios 
globais. As vagas estão disponíveis para Engenheiros de Software e 
outros cargos de tecnologia, como Designers de Produto e Cientistas 
de Dados, com início imediato. Para ter acesso a todas as vagas e se 
inscrever, basta acessar o link: (https://careers.vtex.com/).

D - Segmento Infantil
Marca especialista em bebês, a MAM Baby lança sua plataforma de 
comércio online para varejistas especializados em produtos para bebês. 

O trabalho precisa ser indicado por uma instituição, sediada no Brasil, 
cadastrada junto à Fundação e atender a três critérios: ser inovador, 
ter aplicabilidade prática e resultados comprovados sobre seu impacto 
positivo para as populações de regiões em desenvolvimento. Os autores 
dos três trabalhos finalistas serão conhecidos e receberão seu prêmio 
em abril de 2021. Mais informações em: (https://bit.ly/2QofUVF).

H - Cursos Gratuitos
Para quem está na linha de frente no combate à Covid-19 ou em isola-
mento social, o Centro Universitário Internacional Uninter em parceria 
com o Instituto Wilson Picler, criou 19 cursos gratuitos. Os profissionais 
de saúde têm à disposição os cursos de Emergências Respiratórias, Bases 
Legais do SUS, Boas Práticas no Atendimento Farmacêutico, Manipulação 
de Alimentos e Prevenção e Convivência com o novo Coronavírus. Os 
pais que estão sem ideias de como distrair os filhos, podem se inscrever 
no de Jogos e Brincadeiras na alfabetização ou ainda no de Contação de 
histórias. Empresários e empreendedores podem aprender tudo sobre 
Técnicas de Negociação e Segurança Executiva. Verifique em: (https://
www.uninter.com/extensao/gratuitos/).

I - Desafio em Turismo
Conquistar visibilidade internacional a partir de iniciativas tecnológicas 
que contribuam para a retomada do mercado global de viagens. Essa é 
uma das chances proporcionadas pelo 1º Desafio Brasileiro de Inovação 
em Turismo, que, até 2 de setembro, receberá as inscrições de projetos 
de startups capazes de contemplar tanto necessidades de curto prazo 
do setor no contexto pós-pandemia quanto aprimoramentos gerais no 
ramo. Uma ação inédita do Ministério do Turismo em parceria com o 
Wakalua Innovation Hub. Os 10 mais bem colocados se classificam para 
a semifinal da 3ª edição da competição global de startups da OMT, além 
de disputar duas viagens à Espanha. Saiba mais em: (https://startups.
turismo.gov.br/).

J - Pagamentos Instantâneos
O PIX entrará em vigor em novembro e irá revolucionar o sistema de 
pagamentos. O ecossistema permitirá transações via QR Code, tecnologia 
de aproximação, entre outras formas, e em qualquer hora do dia. Para 
abordar o tema, a BRLink, empresa de tecnologia com foco em soluções 
de Cloud, Data & Analytics e Inteligência Artificial & Machine Learning,  
promove um webinar inédito para desvendar tudo sobre PIX na AWS. O 
evento online acontece no dia 2 de setembro, às 18h, com a participação 
de CIO´s, diretores, gerentes e coordenadores de TI e ainda cientistas 
de dados e desenvolvedores. As inscrições podem ser realizadas em: 
(https://materiais.brlink.com.br/webinar_pix_na_aws).

Quantas opções 
nós temos?

Provavelmente, você já 
esteve em uma posição 
na qual precisou agir 
e sentiu-se encurralado

Pessoas bem-sucedidas 
precisam tomar deci-
sões importantes com 

frequência. Porém, pode pa-
recer que nem sempre temos 
um vasto leque de opções 
para optar por qual caminho 
seguir. Será isso verdade? Os 
maiores líderes são aqueles 
que conseguem criar alter-
nativas não óbvias para sair 
de uma posição de conflito, 
dificuldade ou emergência. 
A pergunta é: como de fato 
eles fazem isso? 

Podemos basear-nos em 
grandes empresários, aqueles 
que construíram corporações 
gigantes do nada e que con-
tam em suas histórias diver-
sos episódios delicados, nos 
quais usaram as dificuldades 
como pontos de inflexão para 
dar um “salto” nos seus negó-
cios e atingir outro patamar. 
Posso citar Flávio Augusto, 
Eloi D’avilla, Ricardo Belino, 
Guilherme Benchimol.... a 
lista é vasta! 

Gosto de entender a linha 
de raciocínio de pessoas bem-
sucedidas, para interpretar 
o seu ponto de vista frente 
a situações nas quais temos 
poucas opções ou, ao menos, 
pensamos ter alternativas es-
cassas. Observando um pouco 
mais a fundo, vejo que esses 
indivíduos, principalmente 
os que citei acima, sempre 
iniciam sua linha de raciocínio 
a partir de um propósito. 

Uma vez que você saiba 
aonde quer chegar e por que 
quer isso, suas decisões tor-
nam-se muito mais simples. 
Isso faz com que os demais 
comprem o seu ponto de 
vista, independentemente de 
qualquer outro fator. 

O próximo aspecto que jul-
go importante é o espírito em-
preendedor. É preciso pensar 
fora da caixa, criar formas de 
nos reinventar e não sermos 
reféns dos mesmos modelos 
existentes, mesmo que nossas 
ideias não sejam tão triviais. 

Assim, criamos novos cami-
nhos frente a situações deli-
cadas, desenvolvendo mais 
alternativas para solucionar 
problemas. Não se pode ter 
medo de errar. Outra carac-
terística de líderes de sucesso 
é agir, mesmo sabendo que 
nem sempre suas ações terão 
o desfecho esperado. Recen-

temente, escutei uma frase 
muito interessante: “Às vezes, 
fazer errado é o certo”. 

A verdade é que quem não 
quer jamais errar será eterna-
mente frustrado. Como seres 
humanos, é preciso aceitar 
que a falha é parte de nossas 
vidas. O importante é errar de 
modo curto e ter a humildade 
de reconhecer isso, mudando 
o curso do navio. Trocar de 
ideia não é sinal de fraqueza. 
Se não nos permitirmos equí-
vocos, faremos sempre parte 
do grupo dos pessimistas. E 
estes geralmente acertam 
muito mais, mas são os oti-
mistas que mudam o mundo. 

Por fim, classifico como ca-
racterística mais importante a 
autoconfiança, que é a chave 
de tudo. Decisões, iniciativas 
ou posicionamentos serão 
bem-sucedidos dependendo 
da base na qual forem cons-
truídos. E quando são ado-
tados sem confiança, é como 
construir uma casa sobre 
um atoleiro. Se você mesmo 
duvida das suas atitudes, os 
demais não “compram” os 
seus projetos. 

Dessa forma, o sentenciam 
ao fracasso. Entretanto, uma 
vez que você reconheça suas 
virtudes e, principalmente, 
sem arrogância, aja sabendo 
do seu potencial, conseguirá 
um grande engajamento dos 
envolvidos e será mais criati-
vo para desenvolver novas op-
ções frente a difíceis tomadas 
de decisões. Em momentos 
de incertezas como este da 
pandemia pelo qual estamos 
passando, tenho conversado 
com diversos clientes, parcei-
ros, amigos e fornecedores. 

Vários deles têm me rela-
tado estarem vindo de meses 
recordes em seus negócios. 
Esses são indivíduos que, 
enquanto a maioria pensava 
estar frente a uma bifurcação 
na qual ambos os caminhos 
pareciam nebulosos, desen-
volveram novas formas de 
pensar e conseguiram en-
contrar trajetos inovadores. 
Dessa forma, tiraram proveito 
das novas condições às quais 
fomos submetidos este ano. 

Caso você ainda esteja 
esperando as coisas “retorna-
rem” ou pensando no que será 
o famoso “novo normal”, que 
tal focar no presente e refletir 
em como vai mudar sua vida 
agora. Pergunte-se: Quais 
novas opções eu tenho hoje? 

(*) - É sócio-diretor 
da Messem Investimentos. 

Willian Kahler (*)
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No acumulado do ano 
o indicador caiu 
14,0% contra o mes-

mo período do ano passado. 
Já no acumulado em 12 me-
ses, a demanda por crédito 
desacelerou seu ritmo de 
queda e registrou variação 
de -6,2%. 

Considerando os segmen-
tos que compõem o indi-
cador, o Financeiro voltou 
para o campo positivo com 
alta de 0,8% em 12 meses. 
Por outro lado, o segmento 
Não Financeiro se aprofun-
dou ainda mais no campo 
negativo e registrou queda 
de 10,8%, mantida a base 
de comparação. 

Após queda intensa no tri-

Efeito da pandemia continua mais severo entre os idosos.
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Cerca de 4,4 milhões 
(6,5%) de domicílios brasi-
leiros sobreviveram, em ju-
lho, apenas com a renda do 
auxílio emergencial pago 
pelo governo federal para 
enfrentar os efeitos econô-
micos da pandemia. Entre 
os domicílios mais pobres, 
os rendimentos atingiram 
124% do que seriam com 
as rendas habituais, aponta 
estudo publicado ontem 
(27) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea).

A ajuda financeira tam-
bém foi suficiente para 
superar em 16% a perda 
da massa salarial entre 
as pessoas que perma-
neceram ocupadas. “Pela 
primeira vez, o auxílio 
emergencial compensa em 
média mais que a diferen-
ça entre a renda efetiva e 
a habitual. Ou seja, entre 
os que permaneceram em-
pregados, a renda média 
com o auxílio já é maior do 
que seria habitualmente”, 
disse, em nota, o econo-
mista Sandro Sacchet, au-
tor da pesquisa intitulada 
“Os efeitos da pandemia 

Setor industrial 
mantém tendência 
de recuperação 

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI) da FGV 
avançou 8,9 pontos em agos-
to, alcançado 98,7 pontos. 
Após quatro meses em alta, 
o índice recuperou 40,5 
pontos, ou 93,8% dos 43,2 
pontos perdidos em março e 
abril. “A confiança do setor 
industrial manteve a tendên-
cia de recuperação iniciada 
nos últimos meses de forma 
consistente e disseminada. 
Para os próximos meses, os 
indicadores de expectativas 
mostram certo otimismo, 
com mais de 40% do setor 
prevendo aumento do ritmo 
de produção. 

Contudo, observamos que 
ainda há muita incerteza das 
empresas, evidenciada pela 
dificuldade de recuperação 
do indicador de tendência 
dos negócios”, comenta 
Renata de Mello Franco, 
economista do FGV IBRE. 

Em agosto, 18 dos 19 
segmentos industriais pes-
quisados tiveram aumento 
da confiança. O resultado do 
mês reflete tanto melhores 
avaliações sobre o momento 
presente quanto perspecti-
vas mais otimistas para os 
próximos três meses. O Ín-
dice de Situação Atual subiu 
8,7 pontos, para 97,8 pontos. 
Já o Índice de Expectativas 
cresceu 9,1 pontos, para 99,6 
pontos, nível acima de março 
(96,2 pontos), mas ainda 
abaixo de fevereiro (101,8 
pontos) - (AI/FGV).

Demanda por Crédito do 
Consumidor subiu 11% em julho
A Demanda por Crédito do Consumidor avançou 11,0% em julho na comparação com junho, já descontadas 
as influências sazonais, de acordo com dados nacionais da Boa Vista

do do mês foi influenciado 
pelos dois segmentos, com 
destaque para o avanço 
no setor Financeiro que já 
vem apresentando ótimo 
desempenho desde o mês 
passado. 

Ademais, dado que a pior 
fase das adversidades pro-
vocadas pela pandemia do 
novo Coronavírus foi entre 
março e maio, espera-se 
que as perspectivas sobre 
o consumo e o mercado de 
trabalho continuem melho-
rando nos próximos meses, 
fatores que podem afetar 
positivamente a demanda 
por crédito nesse perío-
do. Fonte: boavistascpc.
com.br.

mestre entre março e maio, 
em julho o indicador regis-
tra a segunda alta mensal 

consecutiva, apresentando 
leve melhora em seu ritmo 
de recuperação. O resulta-

sobre os rendimentos do 
trabalho”.

Segundo o estudo, em 
geral, os trabalhadores re-
ceberam em julho 87% dos 
rendimentos habituais (4 
pontos percentuais acima 
do mês anterior) – R$ 2.070 
em média, contra uma ren-
da habitual de R$ 2.377. A 
recuperação foi maior entre 
os trabalhadores por conta 
própria que receberam em 
julho 72% do que normal-
mente recebiam, contra 
63% em junho, alcançando 
rendimentos efetivos médios 
de R$ 1.376.

Já os trabalhadores do 
setor privado sem carteira 

assinada receberam em ju-
lho 85% do habitual (contra 
79% no mês anterior). Tra-
balhadores do setor privado 
com carteira e funcionários 
públicos continuaram a ob-
ter, em média, mais de 90% 
do rendimento habitual. 
Conforme o estudo, o efeito 
da pandemia continua mais 
severo entre os idosos 
(83,5%) e menor entre os 
mais jovens (88,6%), e o 
impacto na renda foi menor 
entre aqueles com ensino 
médio ou superior (85,7% 
para trabalhadores com 
médio completo e 89,4% 
para aqueles com ensino 
superior) (ABr).

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

sua agência de confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br


