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D - LGPD no setor hospitalar
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Entidade pioneira que 
representa mais de 4 mil estabelecimentos de saúde no país, promove, 
na próxima segunda-feira, 14, o encontro digital “Novas diretrizes e 
aplicação da Lei Geral de proteção de Dados (LGPD) para o Setor 
Hospitalar”. A webinar será transmitida ao vivo, a partir das 19h, pela 
plataforma https://eventossaude.com.br/fbh-14-09/.

E - Ecossistema empreendedor
A FS Security e o Instituto Êxito de Empreendedorismo acabam de fechar 
uma parceria que irá ajudar a movimentar o mercado do empreendedorismo 
no país. Através do aplicativo Ensina by FS as empresas elaboram novas 
ferramentas que unem a expertise de ambas no desenvolvimento pessoal e 
profissional ao incentivar e apoiar o empreendedorismo, a livre iniciativa e 
a ética nos negócios. Os usuários do Ensina terão um login específico para 
acessar cursos exclusivos do Instituto. Segundo dados recentes da pesquisa 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Brasil deve atingir em 2020 o 
maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com cerca 
de 25% da população adulta abrindo um novo negócio ou tendo algum com 
até três anos e meio de atividades (https://institutoexito.com.br/u/ensina).

F - Automatizar o recebimento de NFSe
A Senior Sistemas, empresa referência em tecnologia para gestão, desenvolveu 
uma solução para realizar o recebimento automatizado das notas de serviços 
dentro das empresas. A novidade contribui para agilizar o trabalho dos profis-
sionais que lidam com essa demanda diariamente. Promove a otimização dos 
processos, eliminação de etapas manuais e o foco fica apenas nas exceções, 
ou seja, nos casos onde realmente há uma necessidade de interação humana.

G - Top 5 no Prêmio Ebit
A atuação digital da Panvel foi reconhecida pela 17ª edição do Prêmio 
Ebit | Nielsen, considerado o mais importante mérito do e-commerce 

A - Azul implementa bancadas digitais
Em mais uma iniciativa pioneira visando o bem-estar, a segurança e a 
comodidade dos seus Clientes, a Azul, eleita a melhor companhia aérea 
do mundo no ranking de 2020 do Tripadvisor, criou bancadas de auto-
atendimento para despacho de bagagem. Ao todo, oito aeroportos do 
país já contam com o novo sistema. Com o serviço, o cliente que já tiver 
feito o check-in no aplicativo da companhia pode se dirigir diretamente 
a uma das bancadas digitais disponíveis e, apontando o QR-Code para 
a tela do tablet, retira automaticamente a etiqueta da bagagem (www.
voeazul.com.br/ri). 

B - 350 vagas focadas em profissionais de tecnologia
A Meta, empresa de soluções tecnológicas com sede em São Paulo 
e unidades de negócios em seis capitais do país, reforça o seu time 
de profissionais com a abertura de 350 vagas para especialistas do 
segmento de tecnologia. O processo seletivo acontece de forma 
100% remota e os participantes podem residir em diversos locais 
do Brasil e do mundo, desde que cumpram os perfis profissionais 
de cada uma das vagas disponíveis no site meta.com.br, na seção 
Talentos. Entre as especialidades prioritárias, destaque para as 
posições de Analista de Automação de Testes, Desenvolvedor Java 
e React e Scrum Master. 

C - Solução para os empreendedores
O Alugaê, plataforma digital totalmente dedicada para a locação 
de espaços comerciais e logísticos que reúne de empreendedores 
às franquias e a pontos comerciais em um mesmo lugar, democra-
tiza o acesso de empreendedores ao setor de varejo, oferecendo 
espaços comerciais em todo o Brasil, praticidade e agilidade para o 
ingresso no mercado de forma simples e sem burocracia e já entra 
em operação com três clientes: Gazit, Plaza Avenida e My Malls 
(https://alugae.com/).

brasileiro. A marca gaúcha alcançou o Top 5 Melhores Lojas Online 
Diamante, sendo a única do varejo farmacêutico nesta lista. Realizada 
anualmente, a premiação foi entregue em cerimônia via internet no 
final de agosto. A categoria foi definida por meio de critérios técnicos, 
como porcentagem de entregas realizadas no prazo, porcentagem de 
consumidores que voltariam a comprar na loja e índice de NPS (Net 
Promoter Score) de compra e entrega – a NPS é uma métrica utilizada 
no mercado pela medir a satisfação de clientes. Ainda foi levado em 
conta na análise as empresas que tiveram a certificação Ebit | Nielsen 
em 2019 (www.panvel.com). 

H -  Destaque em mobilidade
A força de sua comunidade, que hoje comporta mais de 100 mil membros 
ativos via aplicativo, foi o grande trunfo da moObie, maior e mais confi-
ável plataforma de compartilhamento de carros do Brasil, para superar 
e se consolidar ainda mais durante a crise da Covid-19, que assolou o 
país neste ano de 2020.

I - Questões Jurídicas do home office
A ACISA - Associação Comercial e Industrial de Santo André realizará 
uma palestra virtual na próxima terça-feira (15 de setembro) às 18 horas. 
O evento será comandado por Jefferson José da Conceição, professor 
doutor em Economia e coordenador do Observatório de Conjuntura da 
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e pela advogada 
trabalhista e pós-graduada em Direito do Trabalho, Maria da Consolação 
Vegi. A palestra que faz parte das ações promovidas pela Academia de 
Negócios e Inovação e será realizada por meio do canal do YouTube 
ACISASA. Durante a palestra, será disponibilizado um link para que os 
interessados solicitem certificado de participação.

J -  MBA híbrido
O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, em parceria com a 
Fundação Instituto de Administração (FIA), lança no dia 13 de outubro 
a primeira turma de MBA Gestão de Negócios e Valorização da Empresa. 
O curso faz parte do CIEE Educação, novo serviço de EAD da institui-
ção, que oferecerá cursos de capacitação e qualificação profissional de 
instituições de ensino de renome no Brasil, para organizações parceiras 
e pessoas com cadastro no CIEE. Um dos grandes diferenciais do curso 
é que, diferentemente de outras ações a distância, o MBA CIEE/FIA 
oferece também a possibilidade de networking(https://labfinprovarfia.
com.br/mba-ciee-fia/).

O novo comércio 
internacional

A crise econômica, 
gerada pela pandemia 
do Coronavírus, 
causou danos aos 
fluxos de comércio 
internacional

Isso porque se imagina 
que passaremos por 
um período de refluxo 

mercantil externo, com as 
nações voltadas mais aos 
seus mercados internos. 
Apesar dessa leitura, fato 
é que novos caminhos estão 
se abrindo e aqueles países 
que souberem se adequar 
ao que convencionou-se 
chamar de nova realidade 
comercial global, podem 
fazer suas economias res-
ponder mais rapidamente. 

O mundo, que após a crise 
financeira de 2008 já vem 
passando por um movi-
mento de desglobalização, 
busca um novo meridiano 
geoeconômico consistente. 
Nosso país, que soube fazer 
movimentos importantes na 
crise, elogiados inclusive 
pelo Banco Mundial, ainda 
precisa romper as amarras 
que mantém nossa corrente 
de comércio em patamares 
muito baixos, em cerca de 
25% do PIB. 

Com uma tarifa média de 
importação de 16%, ainda 
estamos muito longe dos 
futuros parceiros de OCDE, 
que navegam em níveis mais 
favoráveis ao comércio, 
em torno de 2%. Sabemos, 
entretanto, que nosso país 
pode ir além. Neste mo-
mento crucial, onde novos 
desenhos e arranjos são 
delineados, existe chance 
para o Brasil trabalhar uma 
agenda inteligente, atraindo 
parcerias, impulsionando a 
economia e a geração de 
empregos. 

Movimentos bem calcu-
lados podem inserir nosso 
país em cadeias globais de 
valor dentro destes novos 
eixos dinâmicos da econo-
mia mundial que passam 
a surgir neste momento. 
Nossas exportações, que 
crescem à taxa média anual 
de 9,7%, com participação 
de apenas 1,2% no quadro 
global, ainda são resultado 
de um modelo ultrapassado 
de substituições de impor-
tações. 

Ao contrário da Coréia 
do Sul, que trabalhou este 
instrumento de forma inte-
ligente, utilizando métricas 
de performance, o Brasil 

acabou criando uma fortale-
za de interna de privilégios. 
Precisamos quebrar esse 
ciclo, pois sabemos que 
nosso potencial está muito 
além desse passado. Uma 
abertura comercial está 
longe de ser apenas redução 
de tarifas e cotas. 

Logo, precisamos também 
de realinhamento estratégi-
co e reposicionamento de 
nossa presença comercial 
no exterior, um plano de 
mobilidade global que torne 
o Brasil um player efetivo 
do comércio internacio-
nal. Uma estrutura orga-
nizada, leve e efetiva, que 
sirva de base para nossos 
exportadores, ao mesmo 
tempo que funcione como 
elemento propulsor de 
novos negócios, aquilo que 
convencionou-se chamar 
de intelligentsia, um corpo 
técnico estrategicamente 
alocado no exterior exclu-
sivamente dedicado a abrir 
mercados e oportunidades. 

Nossos business desks 
precisam estar espalhados 
em lugares como Baku, 
Bangalore, Cidade do Cabo 
e Singapura, apenas para ci-
tar alguns. Na Índia, que há 
quatro anos cresce mais que 
a China, há espaço para for-
ças modernizantes vindas 
do exterior, com demanda, 
por exemplo, para infraes-
trutura e commodities. As 
oportunidades estão postas. 
Ao agir de forma inteligen-
te, o Brasil pode se colocar 
de maneira estratégica no 
novo desenho do comércio 
internacional. 

Dos mercados popula-
res do Brasil, ao indígena 
de Otavalo, no Equador, 
passando pelo Kejetia, em 
Kumasi, Gana e o flutuante 
de Bangkok, na Tailândia. 
Do Mercado de Djemaa 
el Fna, em Marrakech, no 
Marrocos, ao conhecido 
de peixes Noryangjin, em 
Seul, na Coreia do Sul; e 
tribal em Bati, na Etiópia; 
a humanidade foi moldada 
na liberdade econômica em 
sua trajetória. 

Especialmente no perío-
do pós-pandemia, existirá 
ainda mais lugar para um 
novo intercâmbio econô-
mico-comercial que o Brasil 
pode ocupar de forma eficaz 
e inteligente. 

(*) - Diretor-Executivo do Interlegis 
no Senado, ex-Diretor da Apex-Brasil, 

é coordenador da pós-graduação 
em Relações Institucionais e 

Governamentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília.

Márcio Coimbra (*)

O governo federal qua-
lificou empreendimentos 
públicos federais do se-
tor portuário e trechos 
de rodovias federais no 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) da 
Presidência da República, 
para estudos de conces-
são à iniciativa privada. O 
decreto foi publicado na 
sexta-feira (11) no Diário 
Oficial da União e também 
trata da inclusão de trechos 
de rodovias federais no 
Plano Nacional de Deses-
tatização (PND).

Em nota, a Secretaria-
Geral da Presidência infor-
mou que a medida “busca 
ampliar e modernizar in-
vestimentos em empreen-
dimentos estratégicos a fim 
de retomar o crescimento 
econômico do país”. 

“A qualificação dos em-
preendimentos permite 
que eles sejam outorgados 
à iniciativa privada para 
exploração econômica, 
possibilitando a ampliação 

Rodovias foram incluídas no Plano Nacional de Desestatização.
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Os dados são da Pesqui-
sa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada na 

sexta-feira (11) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Em relação a julho do ano 
passado, a queda é de 11,9%, 
quinta taxa negativa seguida 
na comparação anual. No 
acumulado do ano, o recuo 
é de 8,9% e em doze meses, 
o volume de serviços caiu 
4,5%.

Segundo o gerente da 
pesquisa, Rodrigo Lobo, os 
efeitos da pandemia da Co-
vid-19 foram sentidos entre 
março e maio. “O resultado 
negativo de fevereiro ainda 
não era decorrente das me-
didas de isolamento social 
e sim uma acomodação do 
setor de serviços frente ao 
avanço do final de 2019”.

De acordo com ele, a recu-

Setor ainda não conseguiu recuperar 
as perdas de fevereiro a maio.
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Critérios 
para cota 
de importação 
de arroz

O Diário Oficial da União 
publicou na sexta-feira 
(11) portaria que continha 
os critérios para a cota de 
importação de arroz, com 
isenção de imposto. Cada 
empresa terá, inicialmen-
te, cota máxima de 34 mil 
toneladas do produto. A 
Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) liberou o 
total de 400 mil toneladas, 
com o imposto de impor-
tação zerado para arroz 
não parboilizado, polido 
ou brunido.

De acordo com a por-
taria, após atingida a 
quantidade máxima ini-
cialmente estabelecida, 
novas concessões para a 
mesma empresa estarão 
condicionadas ao efetivo 
despacho para consumo 
das mercadorias. E a 
quantidade liberada será, 
no máximo, igual à parcela 
já desembaraçada.

A validade da isenção vai 
até 31 de dezembro deste 
ano. Segundo a portaria, 
caso seja constatado o es-
gotamento da cota global, 
não serão emitidas novas 
licenças de importação.

Setor de serviços tem 
crescimento de 2,6% em julho
Apesar do crescimento do setor de serviços de 2,6% em julho, na comparação com o mês anterior, e 
o ganho acumulado de 7,9% após a taxa positiva de junho, o setor ainda não conseguiu recuperar as 
perdas seguidas entre fevereiro e maio, que somaram queda de 19,8%

6,3% em junho e julho, sem, 
contudo, superar as perdas 
de 9,2% dos cinco primeiros 
meses do ano.

“O avanço do setor foi 
puxado pelas atividades 
de portais, provedores de 
conteúdo e ferramentas de 
busca na internet, que têm 
receitas de publicidade; e 
também pelos aplicativos 
e plataformas de videocon-
ferência, que tiveram um 
ganho adicional durante a 
pandemia.”

Os transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio cresceram 2,3% em 
julho, com acumulado de 
14,4% desde maio, depois 
de cair 25,2% entre março e 
abril. De acordo com Lobo, o 
resultado decorre do trans-
porte rodoviário de carga, 
com o aumento de demanda 
por logística (ABr).

peração mais lenta do setor 
de serviços, em comparação 
com a indústria e o comércio, 
se deve à forma heterogê-
nea do setor, bem como ao 
peso grande, de 70%, que 
representa na economia, 
sendo responsável por cerca 
de 30% do Produto Interno 
Bruto (PIB), além do fato de 

muitas atividades envolve-
rem atendimento presencial.

O crescimento foi verifi-
cado em quatro das cinco 
atividades analisadas pelo 
IBGE. De acordo com Lobo, 
o destaque foram os serviços 
de informação e comunica-
ção, que aumentaram 2,2% 
e acumulam um ganho de 

Rodovias e portos podem ser incluídos 
no Plano Nacional de Desestatização

da capacidade logística”, diz 
a nota.

No setor portuário, foram 
qualificados oito projetos, 
entre eles o Porto Público 
de Itajaí, em Santa Catarina, 
que faz parte do Complexo 
Portuário de Itajaí, junta-
mente com os Terminais 
de Uso Privado (TUPs): 
Teporti, Poly, Trocadeiro, 
Barra do Rio, Braskarne e 
Portonave. 

“O porto de Itajaí tem con-
siderável relevância no ce-

nário nacional, já que está 
estrategicamente localiza-
do próximo às principais 
rodovias da Região Sul do 
país, a BR101 e a BR470”, 
disse a Secretaria-Geral.

O decreto também inclui 
no Programa Nacional de 
Desestatização (PND), já 
aprovados para conces-
são, diversos trechos de 
rodovias federais, entre 
eles, a BR153, no Paraná; a 
BR230, no Pará, e a BR316, 
no Maranhão (ABr).

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
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