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D - Seagram’s no Brasil 
A Pernod Ricard, dona das marcas Absolut, Ballantine’s, Chivas e Bee-
feater, anuncia que o famoso gin Seagram’s passa a ser envasado no 
Brasil, na fábrica da empresa localizada em Resende (RJ). Em linha com 
as estratégias globais da companhia, que já segue o mesmo processo 
há anos com outras marcas internacionais como Passport, Wyborowa 
e Malibu, a mudança traz maior flexibilidade para atender a demanda 
do mercado brasileiro, onde a categoria vem apresentando constante 
crescimento. Para que o processo produtivo pudesse ser adaptado de 
forma segura a fábrica  recebeu a matéria prima principal de Seagram’s, 
vinda diretamente dos Estados Unidos, país de origem da marca. Com 
os números da categoria aumentando na faixa de três dígitos desde 
2017, a expectativa é que o mercado de gin cresça a uma taxa anual 
de 25% até 2023.

E - Store in Store
Para tornar a oferta de alimentos naturais mais acessível, a Bio Mundo 
- rede de lojas que busca promover saúde e bem-estar através de pro-
dutos naturais e saudáveis - e o Extra anunciam parceria para a venda 
do portfólio da marca brasiliense nas lojas de hipermercado da rede. Na 
primeira fase, o acordo abrange operações no estado de São Paulo no 
modelo ‘store in store’, com checkout unificado e funcionários treinados 
pela Bio Mundo. A marca será corresponsável pela estratégia comercial 
(alinhada com a área comercial da categoria referente no Extra) e vai 
garantir a disponibilidade de produtos, entrega e gestão das equipes. 
Cada corner terá espaço de aproximadamente 50m2 e mais de 700 
opções de produtos naturais, graneis e suplementos esportivos. Saiba 
mais: (www.biomundo.com.br). 

F - O Futuro do Futebol
A LaLiga Business School, departamento educacional da LaLiga, e a 
CBF Academy, instituição educacional da CBF, juntarão forças para 
levar conteúdo de qualidade através de um Webinar conjunto. Entre 
os próximos dias 19 e 23, será realizado o Programa ‘What Awaits Us: 
Pillars of Football Industry in the new Decade’, evento online voltado 
para gestores de futebol. Serão cinco dias de palestras e discussões com 
profissionais de clubes brasileiros e espanhóis. O objetivo é criar um 
espaço de debate de alto nível em torno do futuro do futebol mundial, 
principalmente em um contexto de pandemia e pós. Serão abordados 
temas como as novas regras da Fifa para intermediação de atletas, 
patrocínios e internacionalização de marcas e também o engajamento 
dos torcedores. Os interessados devem realizar a inscrição através da 
página oficial do evento: (http://whatawaitsus.cbf.com.br/).  

A - Profissões do Futuro
Qual é a sua visão de profissional do futuro? Youtuber, desenvolvedor 
de games ou empreendedor social?  Essas e outras profissões devem 
atrair cada vez mais jovens nos próximos anos. Pensando no público 
que está entrando agora no mundo do trabalho, flutuando entre o 
universo das universidades e empresas, preparamos a Expo CIEE 
Virtual. A feira une entretenimento, capacitação para o mundo do 
trabalho e qualificação para o jovem. Com estandes online, o evento, 
que é totalmente gratuito, estará disponível 24 horas por dia entre os 
dias 9 e 13 de novembro. Estão confirmadas palestras e talks sobre 
temas do universo jovem; emissão de certificado em tempo real; 
possibilidades de recrutamento e seleção, com oferta de vagas de 
estágio e aprendizagem. O período de inscrições para os estudantes 
já está aberto no site (www.expociee.com.br).

B - Impactos Positivos
Foi lançado o Prêmio Impactos Positivos 2020, que objetiva dar 
visibilidade a pessoas, ações e projetos que causam um impacto 
positivo no mundo. O projeto é uma iniciativa do portal colabora-
tivo Lugares Pelo Mundo em parceria com a plataforma iFriend e 
conta com o apoio de empresas, organizações e influenciadores. O 
prêmio inclui quatro categorias (impacto social, impacto ambiental, 
impacto cultural e impacto econômico) e acontece em quatro eta-
pas: inscrição; votação para finalistas; apresentação dos finalistas; 
e votação final com premiação. O projeto mais votado em cada 
categoria ganha o prêmio de Impactos Positivos 2020. Serão anun-
ciados na plataforma Bureau Mundo, no dia 30 de novembro. Mais 
informações: (https://lugarespelomundo.com/impactos-positivos/). 

C - Banco Digital   
O will bank chega ao mercado com um propósito bem definido: ser o 
banco digital mais democrático e abrangente do país, pensado para cada 
brasileiro. Para conquistar os clientes, a fintech se propõe a oferecer 
crédito sem cobrar taxas. Na prática isso significa oferecer serviços e 
produtos financeiros livres de anuidade ou de tarifas administrativas. 
Entre eles estão: cartão Mastercard® múltiplo nacional ou internacional 
- nas versões físico e digital -, saques gratuitos na rede Banco24Horas, 
transferências para outros bancos, conta para pagamentos e conta 
digital que rende acima da poupança. Os interessados em abrir uma 
conta ou solicitar o cartão múltiplo poderão preencher o formulário de 
pré-cadastro no site (http://www. will bank.com.br/) , que ainda está 
na fase beta de testes. 

G - Empreendedores do Turismo 
Para fomentar a retomada dos destinos turísticos de todo o país após a pandemia 
da Covid-19, a Marcopolo S.A., com o apoio do Sebrae, lança hoje o Movimento 
Viaje pelo Brasil. Por meio da plataforma (http://www.movimentoviajepelo-
brasil.com.br), pequenos e médios empreendedores do setor já podem se 
cadastrar gratuitamente para que seus negócios ganhem visibilidade junto aos 
turistas. Também terão acesso a vários cursos de capacitação e informações 
sobre os protocolos de biossegurança para exercerem as suas atividades 
neste novo cenário e aprimorarem a experiência de seus clientes. Podem 
se cadastrar negócios relacionados ao turismo e variados segmentos, como 
hotéis, restaurantes, pousadas, agências de viagem, transportadoras, serviços 
de traslados, vendedores de produtos típicos regionais, artesãos e startups.

H - Entregadores Ciclistas 
O iFood, foodtech líder na América Latina, em parceria inédita com a 
Tembici, empresa líder de micromobilidade, inaugurou o iFood Pedal, em 
São Paulo. Um projeto desenvolvido para entregadores que usam bicicleta 
e contempla três pilares importantes: bikes elétricas exclusivas, o espaço 
Ponto de Apoio iFood Pedal e o Pedal Responsa, curso digital de conteúdo 
formativo e de conscientização desenvolvido pelo Instituto Aromeiazero, 
organização sem fins lucrativos que utiliza a bicicleta para reduzir as desi-
gualdades sociais e contribuir para tornar as cidades mais resilientes. Uma 
das grandes novidades do projeto é a disponibilidade de bicicletas elétricas 
ou e-bikes que tem pedal assistido, ou seja, o motor é acionado quando a 
bicicleta é pedalada, sem acelerador, tornando a bike mais leve.

I - Aceleração de Startups 
A Safira Energia, uma das principais empresas do ecossistema de energia 
do país, abriu inscrições para o Si9 (Safira Inove), o programa de aceleração 
da empresa, que busca investir em startups das categorias de fintechs e 
cleantechs. Podem participar as startups que já possuem o Produto Mínimo 
Viável (sigla MVP, em inglês) construído e que já tenham superado a fase 
de ideação. Serão critérios de avaliação: a heterogeneidade da equipe, 
com pessoas que possuem conhecimentos distintos e complementares; 
os aspectos relacionados à tração, como geração de receita e taxa de 
crescimento; a capacidade de execução da startup, que engloba o grau 
de comprometimento e maturidade dos empreendedores, e a aderência 
entre as fintechs e cleantechs com o programa Si9. Interessadas devem 
se cadastrar no site (http://acelerasi9.com.br/main). 

J - Programa de Estágio
A Dow abriu inscrições para o seu programa de estágio “Jump to the 
Future”, que, com o slogan “Gente que muda o futuro”, busca por 
talentos diversos. O programa está alinhado à ambição da companhia 
de ser a empresa de ciência dos materiais mais inclusiva do mundo. O 
foco desta edição é criar oportunidades para talentos negros. São 30 
vagas a serem preenchidas nas localidades em que a Dow atua. Em São 
Paulo, há vagas nas cidades de Guarujá, Jacareí e Jundiaí. O programa 
contará com uma trilha de desenvolvimento com materiais em diversos 
formatos: lives, podcasts, vídeos, encontros, newsletters, entre outros. 
Inscrições pelo site: (https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/
estagio-dow-2021).

Começou, termine: 
filosofia de vida em 

qualquer tempo

“Termine”. Esse foi o 
melhor conselho que 
já recebi na vida

Palavras de meu pai 
ditas em momentos 
em que me sentia 

desmotivada ou extre-
mamente cansada, com 
vontade de jogar tudo para 
o alto. Essa palavra ainda 
ecoa em minha mente. 
Quantas oportunidades 
perdemos ao longo dos 
anos, simplesmente por 
não conseguir terminar o 
que começamos?

Em várias circunstâncias 
e momentos, somos desa-
fiados a continuar mesmo 
enfrentando situações 
adversas. Muitos buscam 
a felicidade plena e cons-
tante em suas vidas. Isso é 
utopia. A graça está em se 
conquistar momentos ple-
nos, dia após dia, quando 
conquistamos pequenos 
sucessos, que, ao final, 
poderão se tornar gran-
des. Alguém já citou que 
o sucesso é justamente a 
soma de pequenos esforços 
diários.

Termine, lute contra seu 
eu, contra a procrastina-
ção, contra o cansaço, as 
aflições da vida e os obs-
táculos. Termine. E faça 
bem feito, não de qualquer 
jeito, apenas por fazer. Não 
simplesmente para agradar 
os outros. Faça bem, faça o 
melhor, de forma que olhe 
para trás e sinta orgulho 
de si mesmo, ainda que 
ninguém veja ou observe. 
Ciclos precisam ser fecha-
dos. Tarefas precisam ser 
terminadas para que novas 
coisas possam acontecer. 
Seja o que for, termine 
o que está fazendo. Não 
desista.  

Uma das formas disso 
se efetivar, o que descobri 
com o passar dos anos, é 
justamente dividir aquilo 
que parece grande em 
pequenas partes. Tive um 

grande desafio há alguns 
anos e fiquei apavorada 
com o tamanho da proposta 
do projeto em relação ao 
tempo de efetivação. Pen-
sei comigo mesma – não 
vai ser possível, não há 
tempo para fazer tudo que 
é necessário para entregar 
o que me foi solicitado. 

Mas era uma oportunida-
de incrível. Não podia per-
dê-la. Lembrei-me então de 
um ditado indiano - Como 
é que se faz para comer um 
elefante? – Divida-o em pe-
dacinhos. Divida o projeto 
em várias tarefas menores, 
com metas alcançáveis dia 
após dia. E sinta-se feliz 
por essas metas estarem 
sendo atingidas. Coloque 
num quadro à vista de seus 
olhos e festeje cada item 
riscado. Ao alcançar uma 
meta maior, comemore 
com algo significativo.

Aceitei o desafio. Exe-
cutei o projeto e foi muito 
bom ver o resultado final. 
Mesmo que todo o esfor-
ço, a dedicação, o tempo, 
tenham ficado no obscu-
rantismo, mas eu sei o que 
fiz e isso me dá orgulho 
de mim mesma. Eu venci, 
consegui, terminei. Hou-
ve desanimo ao longo da 
caminhada? Sim. Vontade 
de parar? Com certeza. 
Mas as palavras de meu pai 
ecoavam dentro de mim: 
termine.

Não se entregue à pro-
crastinação. Não se acostu-
me com derrotas e perdas, 
não largue as coisas no 
meio do caminho, pois para 
que coisas maiores e me-
lhores possam acontecer, 
os desafios diários preci-
sam ser vencidos, precisam 
ser terminados. Busque 
aprimoramentos, melhorar 
a cada dia, aprender algo 
novo. E sobretudo, termine 
o que você começou.
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Mesmo assim, o in-
dicador ainda não 
eliminou totalmente 

a perda de 27% acumulada 
entre março e abril, quando 
a produção industrial caiu 
ao patamar mais baixo da 
série. No acumulado no ano, 
a produção recuou 8,6%. 
Os dados são da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), 
divulgada pelo IBGE, que 
também mostra que, em 
relação a agosto de 2019, a 
indústria caiu 2,7%. 

Esse é o décimo resulta-
do negativo seguido nessa 
comparação. Nos últimos 12 
meses, a queda é de 5,7%. 
Para o gerente da pesquisa, 
André Macedo, o resultado 
mostra que a indústria nacio-
nal está em recuperação após 
o agravamento das medidas 
para conter a pandemia. “É 
um avanço bem consistente e 
disseminado entre as catego-
rias, mas ainda há uma parte 

O resultado mostra que a indústria nacional está em recuperação 
após o agravamento das medidas para conter a pandemia.
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O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
iniciou as operações do 
Programa Especial de 
Acesso a Crédito na Mo-
dalidade de Garantia de 
Recebíveis, chamado de 
Peac Maquininhas. Ele 
é voltado a microempre-
endedores individuais 
(MEIs), microempresas 
e empresas de peque-
no porte. O Tesouro 
Nacional disponibilizou 
R$ 5 bilhões nessa nova 
modalidade de crédito, que busca 
oferecer dinheiro com mais facili-
dade e contribuir para a retomada 
da economia, em meio à pandemia 
da Covid-19.

O financiamento do Peac Maqui-
ninhas será realizado por meio de 
agentes financeiros que aderirem 
ao programa, e garantido por parte 

das vendas futuras realizadas por 
meio de máquinas de pagamento 
digital, com suporte dos recursos da 
União. Por isso, não será necessário 
apresentar ao banco aval ou outro 
tipo de garantia. Para ter direito 
ao crédito, o empreendedor deve 
ter realizado vendas de bens ou 
prestações de serviços por meio 

de cartões de crédito, 
débito ou pré-pago, e não 
ter operações de crédito 
ativas garantidas por re-
cebíveis futuros.

Ao mesmo tempo, o 
presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi 
Alcolumbre, promulgou 
a lei nº 14.068/2020, que 
abre crédito extraordiná-
rio de R$ 20 bilhões para a 
União conceder garantia 
a empréstimos feitos por 
bancos a empresas com 
receita bruta entre R$ 

360 mil e R$ 300 milhões. O texto 
foi aprovado da forma como foi 
editado pelo governo em junho. O 
dinheiro será usado para garantir 
empréstimos dentro do Programa 
Emergencial de Acesso a Crédito 
com o Fundo Garantidor de Inves-
timentos (Peac-FGI), gerenciado 
pelo BNDES (ABr).

O financiamento será realizado por meio de agentes financeiros 
que aderirem ao programa.
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IBGE: produção industrial 
avançou 3,2% em agosto

A produção da indústria nacional cresceu pelo quarto mês seguido e registrou alta de 3,2% em agosto, 
na comparação com julho

a de veículos automotores, 
reboques e carrocerias, que 
cresceu 19,2%. 

Também tiveram influên-
cia no resultado da indús-
tria, na passagem de julho 
para agosto, os setores de 
coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis, com avanço de 3,9% 
e de indústrias extrativas, 
que cresceu 2,6%. Outras 
atividades que ajudaram no 
desempenho geral foram 
produtos de borracha e de 
material plástico (5,8%), 
couro, artigos para viagem e 
calçados (14,9%), produtos 
de minerais não-metálicos 
(4,9%), produtos alimentí-
cios (1,0%), confecção de 
artigos do vestuário e aces-
sórios (11,5%), metalurgia 
(3,2%), produtos têxteis 
(9,1%) e produtos de me-
tal (3,1%), que repetiram 
o desempenho positivo de 
julho (ABr).

a ser recuperada”, disse, em 
nota. O pesquisador explicou 
que o impacto da necessidade 
do isolamento social foi de 
grande dimensão, afetando a 
produção em várias unidades 
no país, que fecharam ou fo-
ram suspensas neste período. 

A pesquisa indicou que 
todas as grandes categorias 
apresentaram avanço em 
agosto frente a julho. Bens 

de consumo duráveis tive-
ram o maior crescimento, 
com 18,5%. Bens de capital 
(2,4%), bens intermediários 
(2,3%) e bens de consumo 
semi e não duráveis (0,6%) 
também cresceram em agos-
to, mas abaixo da média da 
indústria. Entre os ramos 
pesquisados, 16 dos 26 
apresentaram aumento. A 
atividade de destaque foi 

BNDES inicia operações de crédito 
da Peac Maquininhas


