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(Abiquim). A premiação objetiva estimular a pesquisa e a inovação na área 
química e está dividida em três categorias: Startups, Empresa e Pesqui-
sador. Na categoria Startup, podem ser inscritos projetos desenvolvidos 
por companhias que busquem oportunidades em nichos de mercado com 
produtos ou serviços inovadores e de alto valor agregado. Na categoria 
Empresa, as organizações que tenham desenvolvido  projetos e cases 
de inovação tecnológica na área química que levem à modernização e ao 
aumento da competitividade do parque industrial brasileiro. Na catego-
ria Pesquisador, os profissionais que tenham desenvolvido projetos na 
área química com potencial de aplicação industrial. Inscrições e maisn 
informações: (https://abiquim.org.br/abiquim/premioKurt).  

E - Fidelização de Clientes
A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, acaba de lançar o 
‘Linx Promo 7.0’, desenvolvido para que os lojistas possam centralizar a 
criação, a distribuição e a integração de promoções complexas de forma 
simplificada. Sistema em nuvem e com jornada omnichannel, o Promo já 
faz sucesso com os clientes da empresa integrando ofertas promocionais 
para os pontos de venda online e offline de forma simultânea. Em sua 
nova versão 7.0, traz processos automatizados para facilitar ainda mais o 
cotidiano do varejista. Entre as vantagens, está a criação de cenários para 
as ações promocionais de forma ilimitada. Benefícios financeiros, como 
descontos, cupons e vouchers, e não financeiros, incluindo cashback, 
programa de fidelidade, brindes, gift card e troca de pontos.  Para saber 
mais, acesse (http://www.linx.com.br/).

F - Apaixonados por Música 
A Sony Music Entertainment Brasil está lançando o Code Stage - Hacka-
thon - que acontece 100% online, nos dias 31 de outubro e 1º de novem-
bro. O objetivo dessa nova maratona de programação é gerar soluções 
inovadoras, inteligentes e criativas que possam ser aplicadas pela Sony 
Music para melhorar ainda mais a experiência de consumo de música dos 
usuários no Brasil. A iniciativa faz parte dos projetos desenvolvidos pela 
área de inovação da companhia, que sempre procura entregar serviços 
e soluções que impactem toda a cadeia: mercado, artistas, parceiros e 
consumidores. O Code Stage vai reunir cerca 300 participantes, dividi-
dos em equipes de 4 a 5 pessoas, que atuam em áreas como: marketing, 
design/UX, engenharia/desenvolvimento, especialistas do mercado de 
varejo e negócios. Inscrições através do site: (www.codestage.com.br). 

G - Simpósio de Matemática 
Acontece entre os próximos dias 13 e 16, o XXIII Simpósio de Ma-
temática para  a Graduação do Instituto de Ciências Matemáticas 

A - Carreira & Negócios
Em uma iniciativa inédita Unilever, Grupo Boticário, Chilli Beans, 
Reserva, Hering, Natura, Xiaomi, 99, Intimissimi, BK Brasil, Subway 
Brasil, Maurício de Sousa Produções, Linx, Arezzo, Mercado Pago e 
outros grandes nomes do empreendedorismo se uniram em prol dos 
empresários brasileiros. Essas grandes empresas, que juntas representam 
parte significativa do PIB nacional, participarão da iniciativa BConnected 
- organizada pelo Grupo Bittencourt, consultoria especializada na gestão 
e expansão de redes de negócios e franquias. O evento é 100% online e 
gratuito, acontece entre os próximos dias 19 e 23. Com o tema: “Tração 
& Ação: Ágeis, relevantes e escaláveis”, está com inscrições abertas no 
link: (https://bconnected.com.br/).  

B - Ativos em Leilão 
A crise econômica obrigou pequenas, médias e grandes empresas 
a repensarem estratégias de sobrevivência. Entre elas, a venda de 
ativos desnecessários em leilão como um caminho econômico para 
recuperar dinheiro no caixa. Normalmente aquisições de ativos em 
leilões são pagas à vista pelo arrematante, o que garante dinheiro 
rápido e sem burocracia. Na Kronberg Leilões há dezenas de lotes 
com veículos, máquinas, equipamentos, materiais de escritório, 
entre outros. Há também diversas empresas leiloando suas massas 
falidas. Leiloeiro público oficial com 21 anos de experiência na área, 
Helcio Kronberg é autor do livro “Leilões Judiciais e Extrajudiciais”, 
lançado pela Editora Hemus. Para mais informações  acesse: (www.
kronbergleiloes.com.br).

C - Tecnologia e Serviços
O Serpro foi eleito como a melhor empresa do setor de tecnologia do 
país na categoria tecnologia e serviços, a mais disputada da premiação 
do Anuário As Melhores da Dinheiro, promovida anualmente pela Re-
vista IstoÉ Dinheiro. A empresa de TI do Governo Federal apresentou o 
melhor desempenho em gestão de sustentabilidade financeira, recursos 
humanos e responsabilidade social, três dos quatro critérios de avaliação 
da premiação, que inclui também inovação e qualidade. A premiação 
foi anunciada em cerimônia virtual na última terça-feira (6). O Serpro 
teve um faturamento de R$ 3,4 bilhões em 2019, 4,02% maior que no 
ano anterior, com lucro líquido de R$ 487 milhões. 

D - Área Química
As inscrições para a 19ª edição do Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia já 
podem ser feitas no site da Associação Brasileira da Indústria Química 

e de Computação da USP, em São Carlos. O evento traz atividades 
e discussões multidisciplinares para as áreas de matemática, ma-
temática aplicada e educação matemática com a participação de 
estudantes,  e professores e grupos de pesquisa de outras institui-
ções. As atividades serão online e as inscrições estão abertas até 
domingo (11). Podem participar alunos de graduação e professores 
do nível superior interessados em matemática e suas aplicações. 
Outra novidade é que também foram programados conteúdos para 
alunos do ensino médio. Mais informações: (https://sites.google.
com/usp.br/sim-2020/).

H - Novos Fanqueados
A Óticas Kohls, marca de óculos alemã reaberta no Brasil depois de 
cem anos, segue em expansão de sua rede de franquia. Revitalizada, a 
marca centenária alia qualidade e tecnologia alemã a design inovador 
e desponta como uma das principais redes de franquias no segmento 
ótico, mesmo em tempos de pandemia. A rede possui três unidades em 
operação, sendo a matriz na capital paulista e duas unidades em Recife. 
Contudo, otimista com o potencial da marca, a franchising espera abrir 
mais franquias em São Paulo e em outros estados. Com tecnologia alemã 
e design inovador, possui uma série de fatores que a tornam uma forte 
concorrente no mercado. Além de possuir laboratório próprio, que agiliza 
a produção dos óculos, fabricados em até uma hora, a Kohls é a única 
ótica no país a oferecer cinco anos de garantia nos óculos. Saiba mais 
em: (www.oticaskohls.com.br).

I - Eficiência Energética
A Gree Electric Appliances, maior fabricante global de ar-condicionado, 
está lançando no Brasil o novo ar condicionado G-Prime, primeiro 
aparelho com capacidade de 37.000 BTU/h e maior eficiência ener-
gética na linha piso teto aprovado pela Inmetro, disponível também 
na versão 56.000 BTU/h. Esse lançamento é um marco no setor de 
refrigeração no Brasil. O G-Prime chega para ampliar a linha de 
produtos do segmento comercial leve, trazendo inovação, economia 
e conforto para ambientes comerciais. O produto, que possui tecno-
logia exclusiva da Gree, traz como novidade um alcance de ar de 17 
metros, com uma vazão 20% maior que o convencional, garantindo 
um resfriamento mais rápido do espaço. Para saber mais, acesse: 
(www.gree.com.br).  

J - Programa de Trainee
O Programa Trainee P&P, idealizado pela Poletto & Possamai Sociedade 
de Advogados, chega à 9ª edição com a proposta de preparar advogados 
para o futuro, aprimorar talentos e potencializar o desenvolvimento 
de uma nova geração de profissionais. Para participar o candidato 
precisa ser acadêmico do 6º ao 8º período do curso de Direito, ter 
domínio da língua inglesa e conhecimento das ferramentas Word 
e Excel. As etapas do processo seletivo serão realizadas de modo 
100% online e os candidatos aprovados ingressarão no escritório em 
fevereiro de 2021.  A atuação será focada nas áreas do Direito Civil e 
Direito Empresarial. Os interessados podem se inscrever em: (http://
poletto.adv.br/trainee/). 

O novo normal 
da saúde é entender o poder 

das pessoas

Coletividade. Talvez 
essa seja a principal 
arma para lidarmos 
com a pandemia

Apesar de isolados, 
são nas medidas que 
empresas e pessoas 

têm tomado, pensando no 
coletivo, que estamos encon-
trando caminhos para seguir 
em frente em uma realidade 
que deve nos acompanhar 
por mais tempo do que 
gostaríamos. Em poucos 
meses, uma pandemia mu-
dou a rotina das pessoas e o 
planejamento estratégico e 
funcionamento de empresas 
de todos os portes e setores. 

Mudou não, vem mudando. 
Condutas de isolamento mais 
rígidas ou mais flexíveis têm 
impactado diretamente no 
número de casos e provo-
cam, consequentemente, 
novas alterações na rotina. 
E, nesse cenário, as institui-
ções de saúde vêm sofrendo 
os maiores impactos. A ne-
cessidade de EPIs cresceu 
e o valor desses itens subiu 
vertiginosamente. 

O tratamento da COVID-19 
exige maior tempo, dedica-
ção e número de profissio-
nais de saúde, ao mesmo 
tempo que eles precisam 
ser afastados das atividades 
se pertencerem a grupos 
de riscos ou apresentarem 
qualquer sintoma suspeito. 
A busca por atendimento 
cresceu para casos com qua-
dros respiratórios, mas afas-
tou pacientes com outras 
comorbidades, derrubou o 
número de cirurgias e con-
sultas eletivas, prejudicou 
tratamentos de doenças 
crônicas, desequilibrando 
a saúde da população e a 
saúde financeira das insti-
tuições do setor.

A nova realidade exigiu 
mudanças rápidas, numa 
luta pela sobrevivência em 
todos os setores. Nos hos-
pitais, essa exigência foi 
ainda maior. As instituições 
de saúde tomaram uma série 
de medidas que envolveram 
desde o aprimoramento em 
protocolos de atendimento, 
até investimentos em infra-

estrutura e pessoal. 
Treinamentos mais fre-

quentes e protocolos rigo-
rosos de uso e manuseio de 
EPIs, avaliação minuciosa 
da saúde dos colaborado-
res, além da realização de 
testes para a COVID-19 
nos primeiros sintomas são 
algumas medidas básicas e 
necessárias para oferecer 
maior segurança aos pacien-
tes. Algumas instituições 
foram além e investiram em 
obras para separar fluxos de 
atendimento a pacientes com 
sintomas respiratórios dos 
demais casos, praticamente 
criando um novo hospital 
dentro de outro. 

Equipes médicas e de as-
sistência passaram a cumprir 
turnos dedicados ao aten-
dimento da COVID-19 e a 
contar com áreas diferentes 
de vestiário, alimentação e 
descanso. Familiares e pa-
cientes passaram a conviver 
com novas regras de visitação 
e a usar a tecnologia para 
facilitar a comunicação e 
manter a proximidade.

Hospitais com forte cultura 
de qualidade e segurança 
certamente tiveram maior 
facilidade para trabalhar 
planejamento e prática quase 
simultaneamente. 

Mas se as mudanças foram 
rápidas é porque houve um 
comprometimento conjun-
to, desde equipes gestoras 
até a linha de frente do 
atendimento ao paciente. O 
cenário futuro ainda é um 
tanto obscuro. Medidas que 
inicialmente seriam tempo-
rárias devem permanecer 
por um longo período. O que 
certamente mudou foram as 
pessoas. Profissionais apren-
deram que podem planejar e 
executar muito melhor e mais 
rápido do que imaginavam, 
em prol do bem comum. 

Pacientes e familiares 
aprenderam que têm papéis 
fundamentais na saúde, na 
prevenção e no dia a dia das 
instituições. E o cidadão deve 
aprender que saúde depende 
da coletividade.

(*) - É diretor geral do Hospital 
Marcelino Champagnat, em Curitiba, 

único no Paraná certificado pela Joint 
Commission International (JCI).

Rita de Cássia Turmann Tuchinski (*)

É o que indica estudo 
realizado pela Feco-
mercioSP, com base 

em dados do Banco Central 
(BC) – um valor 1,6% maior 
em comparação ao primeiro 
semestre de 2019.

De forma proporcional, o 
montante representa 7,7% 
do PIB semestral – isso 
no período mais agudo da 
pandemia, num cenário 
econômico cuja taxa Selic 
manteve o patamar de 2% 
a.a. e a inflação permaneceu 
na faixa dos 2,5% a.a.

O sistema financeiro em-
prestou R$ 1,76 trilhão para 
pessoas físicas e jurídicas no 
País no primeiro semestre, 
valor equivalente a quase o 
total dos R$ 2,13 trilhões do 
saldo de crédito em carteira 
do sistema no fim de junho de 

Grande parte do montante de juros foi transferido 
para as instituições financeiras por pessoas físicas.
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Em setembro, a produção de veículos aumentou 4,4% 
ante agosto, totalizando 220.162 unidades. Segundo a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), embora tenha havido melhora no 
índice, o nível ficou 11% abaixo do registrado no mesmo 
mês de 2019. O acumulado do ano também apresentou 
saldo negativo (41,1%). Com queda acumulada de 32,3%, 
o mercado interno fechou setembro com 207.710 unidades 
licenciadas.

Para a Anfavea, um dos fatores desfavoráveis são as 
exportações, que não têm evoluído e podem encerrar o 
ano com o pior resultado do século. A baixa acumulada 
é de 38,6% e de 16,7%, na comparação com setembro 
de 2019. Ao todo, foram vendidos 30.519 veículos para 
clientes do exterior, que representam um volume 8,5% 
maior do que o de agosto. De agosto para setembro, 
houve um incremento de 28,9% no volume de caminhões 
(9,4 mil unidades) e de 14,3% no de ônibus produzidos 
(2 mil unidades). No segmento de máquinas agrícolas e 
rodoviárias, a expansão foi de 4,7%.

A Anfavea avalia que a indústria deve encerrar 2020 
com um desempenho um pouco mais satisfatório do que 
o estimado na metade do ano. A expectativa para o mer-

Com queda acumulada de 32,3%, o mercado interno fechou 
setembro com 207.710 unidades licenciadas.
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A diretoria colegiada da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) aprovou ontem (7) a redução excep-
cional e temporária do percentual de mistura 
obrigatória do biodiesel ao óleo diesel dos 
atuais 12% para 11% no bimestre de novembro 
e dezembro de 2020.

“A medida é necessária para dar continuida-
de ao abastecimento nacional, uma vez que a 
oferta de biodiesel para o período citado po-
deria não ser suficiente para atender à mistura 
de 12% ao diesel B, que vem sendo bastante 
consumido, apesar da atual situação de pan-
demia”, informou, em nota, a ANP (ABr).

Famílias brasileiras comprometem 
mais de 10% da renda com juros

R$ 278,8 bilhões. Esse foi o montante que o sistema financeiro recebeu pelos juros cobrados de pessoas 
físicas e jurídicas no Brasil no primeiro semestre do ano

199,4 bilhões em juros). 
Em meio a um contexto 
pandêmico, a taxa de ina-
dimplência registrou uma 
variação significativa: 17,1%, 
passando de R$ 49,8 bilhões 
nos primeiros seis meses de 
2019 para R$ 58,3 bilhões 
agora.

De acordo com a análise 
da FecomercioSP, com ren-
da semestral média de R$ 
1.971, as famílias brasileiras 
comprometeram 10,22% de 
tudo o que receberam para 
pagar juros. No período es-
tudado, o sistema financeiro 
emprestou R$ 866,4 bilhões 
a pessoas físicas no Brasil, 
praticando uma taxa de 
juros média mensal efetiva 
de 3,27%. No acumulado do 
semestre, essa taxa foi de 
21,3% (AI/Fecomercio-SP).

2020. Isso significou também 
que o volume de concessões 
acumuladas entre janeiro 
e junho cresceu 2,3% em 
relação ao mesmo período 
de 2019, quando foi de R$ 
1,728 trilhão.

No período analisado, 

grande parte do montante 
de juros foi transferido para 
as instituições financeiras 
por pessoas físicas: R$ 201,5 
bilhões, um crescimento de 
1,1% em relação ao primeiro 
semestre do ano passado 
(quando foram pagos R$ 

Produção de veículos cresce 4,4% 
em setembro, revela a Anfavea

cado interno de autoveículos novos é de 1,925 milhão 
de unidades licenciadas no ano, queda de 31% e pior 
resultado desde 2005. Já as exportações devem somar 
284 mil unidades, 34% a menos do que o total do ano 
anterior. Para o setor de máquinas agrícolas e rodoviárias, 
as projeções são levemente melhores, com crescimento 
de 5% nas vendas e quedas de 4% na produção e de 31% 
nas exportações (ABr).

Redução 
do percentual 
de biodiesel


