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D - Smartphone Usado 
Para aumentar o estoque de produtos no e-commerce e continuar aten-
dendo a demanda com smartphones e tablets de modelos variados, a 
Trocafone, startup líder na compra e venda de smartphones e tablets 
seminovos no Brasil e América Latina, acaba de fechar parceria com 
Casas Bahia, Americanas.com e Ponto Frio para incentivar os usuários a 
desengavetar seus aparelhos antigos e vender para a empresa. Também 
fazem parte do programa trade-in da Trocafone empresas como  Magalu, 
Samsung, Fast Shop e Vivo. Além do trade-in, as pessoas interessadas em 
vender os aparelhos usados podem acionar o site (www.trocafone.com)  
e seguir o direcionamento necessário para fazer a venda sem sair de casa. 

E - Prêmio Internacional
O TamoJunto.org.br, plataforma online e gratuita que apoia microempre-
endedores a desenvolverem seus pequenos negócios e se profissionali-
zarem, ganhou quatro dos cinco prêmios do MIT Solve Global Challenge 
2020 na categoria Empreendedorismo Inclusivo e Trabalho Digno. A 
premiação do Massachusetts Institute of Technology (MIT) objetiva en-
contrar empreendedores sociais e ajudá-los a ter um impacto duradouro e 
transformador. A iniciativa ganhou o prêmio principal, tornando-se parte 
da comunidade de solvers do MIT e mais três prêmios adicionais, The 
GM Prize on Good Jobs and Inclusive Entrepreneurship, The Experian 
Prize e The Gulbenkian Award for Adult Literacy. Os vencedores foram 
divulgados em uma transmissão online que contou com a participação 
de todos os finalistas. Saiba mais em: (www.tamojunto.org.br).

F - Contação de Histórias 
A Fundação Educar DPaschoal em parceria com a Escola Aberta do 
Terceiro Setor está lançando o curso “Contação de Histórias”, no qual 
o participante será convidado a compreender a importância da leitura, 
da arte de contar histórias, e irá aprender novas técnicas para melho-
rar a experiência de contação de histórias. O curso é gratuito, online, 
tem três horas de duração e irá fornecer certificado de participação. 
O curso é dividido em sete etapas que são uma introdução, na qual é 
apresentado o guia do aluno, cinco aulas e a conclusão com uma pesquisa 
de satisfação e envio do certificado. Para inscrever-se o participante 
precisa acessar o link (https://ead.escolaaberta3setor.org.br/courses/
contacao-de-historias). 

G - Agente de Inovação
O Programa Agentes Locais de Inovação do Sebrae-SP está com inscrições 
abertas para empresários interessados em melhorar o desempenho da 

A - Atendimento Público
Ontem (20), o programa Poupatempo comemorou 23 anos de atendi-
mento à população. Desde a inauguração, em 1997, foram prestados 
605 milhões de serviços públicos, sendo 7,3 milhões somente neste 
ano. Gerenciado pela Prodesp,  o Poupatempo conta atualmente com 75 
unidades físicas, e até 2022, serão 340 em todo o Estado. O Poupatempo 
mantém o processo de digitalização, atendendo aos anseios de uma 
sociedade que cada vez mais busca pelas facilidades do Digital., como 
a incorporação de todos os serviços do Detran.SP, cujas unidades, nos 
próximos dois anos, serão transformadas em postos Poupatempo. Os 
novos postos serão mais modernos, enxutos e com atendentes realizando 
diversos tipos de serviços.

B - IA na Prática
A Inteligência Artificial (IA) e os demais processos de transformação 
digital contribuem diretamente para a produtividade, inovação e asser-
tividade dos negócios. E, no atual cenário, os avanços em tecnologia 
exigem velocidade redobrada das organizações. Em encontro online e 
gratuito, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Ale-
manha/PR, o Grupo de Intercâmbio de Experiências em Indústria 4.0 
vai trazer ferramentas e cases de como as empresas podem alavancar o 
crescimento, melhorar o desempenho e inovar por meio das aplicações 
da IA. O webinar será na próxima quarta-feira (28), a partir das 10h, 
com um time de especialistas para compartilhar conhecimento e trocar 
experiências acerca das aplicações da Inteligência Artificial nas pers-
pectivas de produtos, manufatura e propriedade intelectual. Inscrições: 
(https://bit.ly/3jjm3yw).

C - Cidades Inteligentes
O Ministério do Desenvolvimento Regional abriu consulta pública so-
bre os objetivos estratégicos e recomendações que integram a Carta 
Brasileira sobre Cidades Inteligentes. A participação é aberta a toda a 
sociedade e poderá ser feita até 7 de novembro em: (https://www.gov.
br/participamaisbrasil/consultas-publicas). A Carta  terá como base 
as premissas da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e visa 
orientar a agenda de cidades inteligentes no governo federal para os 
próximos anos, servindo de alicerce também para que estados e mu-
nicípios formulem políticas relativas ao tema, de modo a consolidar o 
entendimento de que a tecnologia deve estar a serviço do cidadão. Outro 
aspecto importante será a promoção dos direitos humanos, observando 
aspectos como privacidade pessoal. 

sua empresa por meio da implantação de soluções inovadoras para o seu 
negócio. É importante que o empresário tenha CNPJ e registro como 
Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno porte e tenha interesse 
em receber o acompanhamento de um agente gratuitamente durante 
três meses. Os interessados devem acessar o site (http://www.bit.ly/
ali-2020) e preencher o autodiagnóstico da sua empresa. A partir disso, 
um Agente Local de Inovação entrará em contato e será iniciada a apli-
cação da metodologia do Programa. O objetivo é promover a inovação 
na empresa para reduzir os custos e aumentar o seu faturamento, a 
partir da instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis e 
do compartilhamento de experiências entre os empresários.

H - Docentes e Gestores 
Não existe, na história da humanidade, uma sociedade bem desenvolvida 
que não tenha sido alicerçada nas escolas e universidades de qualidade. Se 
Escolas são as grandes protagonistas da sociedade, o professor é o grande 
artífice dessa transformação. Com a meta de contribuir com o importante 
trabalho realizado por esses profissionais, o Instituto Ânima lança o ‘Mo-
vimento (Des)aprenda’, uma iniciativa, apoiada por diversas instituições 
de ensino e empresas, que objetiva capacitar docentes e gestores para o 
presente e o futuro da educação. A ação é dedicada a gerar aprendizagem 
e colaboração entre os professores por meio de conteúdos como webinars e 
workshops sobre inovação, carreira docente e dispositivos digitais. Interes-
sados podem saber mais no link: (https://movimentodesaprenda.com.br/).

I - Vagas Efetivas
O Carrefour anuncia a abertura de mais de 2 mil vagas no estado de São 
Paulo. As posições são para atuar nas lojas da rede e profissionais com 
ou sem experiência podem se candidatar. São diversas oportunidades 
para os cargos de agente de prevenção, recepcionista de caixa, vende-
dor, repositor, balconista, auxiliar de perecíveis, promotor de serviços 
financeiros, padeiro, açougueiro, técnico em manutenção, operador de 
CD, farmacêutico entre outras. O processo é feito digitalmente, com o 
candidato se inscrevendo para uma das vagas no portal  (carrefour.99jobs.
com). Dentro da plataforma alguns testes obrigatórios são disponibi-
lizados ao candidato. Ao final, o departamento de Recursos Humanos 
faz uma análise dos perfis do candidato e, tendo compatibilidade com 
a vaga, encaminha o candidato para uma entrevista técnica com a loja. 

J - Programa de Estágio 
A Hypera Pharma, uma das maiores farmacêuticas do país, está em busca de 
estudantes cursando o último ou penúltimo ano de cursos em diversas áreas 
para participarem de seu Programa de Estágio 2021. A companhia é dona de 
marcas como Engov, Gelol, Doril, Estomazil, Apracur, Addera D3, Buscopan, 
Buscofem, Benegrip e Neo Química; recentemente adquiriu os naming rights 
da Neo Química Arena. Os estudantes selecionados terão acompanhamento 
contínuo e etapas pré-definidas para seu desenvolvimento profissional du-
rante o programa. Os estagiários também serão responsáveis pela criação e 
execução de um projeto sobre tema relevante para o negócio da empresa. 
Inscrições: (http://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiohypera2021). 
Há 25 vagas disponíveis em São Paulo e 3 outras em Anápolis. 

PIX vai acelerar a adesão 
do QR Code no Brasil

A pandemia do novo 
Coronavírus tem 
acelerado a adesão 
de novos meios de 
pagamentos no país

Se por um lado os bra-
sileiros têm usado o 
dinheiro físico com 

menos frequência para evitar 
que alguma cédula contami-
nada toque as mãos, dando 
espaço para os pagamentos 
por aproximação, por exem-
plo, por outro, em decorrên-
cia das dezenas de shows 
digitais que estão sendo 
transmitidos ao vivo pelo 
Youtube nessa quarentena, a 
sociedade passou a criar uma 
certa familiaridade com o QR 
Code e as carteiras digitais, 
que realizam transações 
financeiras com praticidade, 
agilidade e segurança. 

Com a chegada do Pix, fer-
ramenta de pagamentos ins-
tantâneos do Banco Central,   
marcada para novembro, o 
mercado financeiro vai passar 
por uma mudança ainda mais 
significativa, já que o sistema 
vai permitir que pagadores e 
recebedores movimentem o 
seu dinheiro online para toda 
e qualquer entidade, empresa 
e pessoa física cadastrada em 
até dez segundos, 24 horas 
por dia, sete dias da semana 
- inclusive feriados - e com 
baixo custo. 

Esse método de pagamento 
exigirá apenas dados como 
o telefone, e-mail, CPF ou 
CNPJ do destinatário ou a 
leitura de QR Codes pelos 
smartphones. Como os no-
vos métodos de pagamentos 
dependem apenas de um 
dispositivo móvel, acredito 
que a inclusão financeira será 
o próximo efeito da Covid-19 
por aqui. 

E já existem dados que 
vão na direção do meu pen-
samento: de acordo com um 
estudo sobre m-Commerce 
e m-Payment feita pelo 
Panorama Mobile/Opinion 
Box - conjunto de pesquisas 
periódicas sobre hábitos dos 
brasileiros no consumo de 
conteúdos e serviços móveis 
- em agosto, o número de pes-
soas que realizaram compras 
ou pagamentos via celular 

aumentou de 85% para 91% 
entre aqueles que acessam a 
internet pelo aparelho. 

O levantamento citado tam-
bém apurou que, em relação 
aos meios de pagamento, o 
QR Code foi utilizado por 48% 
dos consumidores, ou seja, 
o mobile payment deixou de 
ser uma promessa e hoje já 
é realidade. 

Faço ainda uma outra ob-
servação: tendo em vista que 
o pagamento por QR Code 
não exige smartphones caros, 
a tendência é que ocorra uma 
grande inserção do público de 
baixa renda nas operações, 
uma vez que a quantidade de 
fintechs que oferecerem esse 
tipo de pagamento ao custo 
muito inferior, é enorme. 

Vejo que a mobilidade ur-
bana precisa se modernizar e 
acompanhar as tendências do 
mercado para poder evoluir. 
Oferecer novos métodos de 
pagamento nos ônibus, me-
trôs e CPTM é de fundamen-
tal importância. Atualmente, 
os usuários de transporte 
público perdem muito tem-
po em filas para compra ou 
recarga de bilhetes.

Com a disseminação do 
pagamento por QR Code, 
os trabalhadores teriam 
mais facilidade no dia a dia 
e ganhariam tempo para se 
deslocar pela cidade. A tec-
nologia é uma solução mais 
democrática e atende a todos, 
sem distinção. 

O nosso país conta com 45 
milhões de pessoas que não 
mexem na conta bancária há 
mais de seis meses ou que 
optaram por não ter conta em 
banco, mas que movimentam 
cerca de R$ 800 bilhões anu-
almente, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Eles serão 
os grandes beneficiados dos 
métodos de pagamento que 
desburocratizam trâmites 
bancários e rompem bar-
reiras. 

O Brasil estava precisando 
dessas mudanças para poder 
progredir. O caminho ainda é 
longo, mas demos o primeiro 
passo. 

(*) - É CEO e cofundador da 
UPM2, startup paulista que 

oferece soluções de mobile 
payment para desburocratizar 

transações por meio de QR Code

Rodrigo Petroni (*)

O agro obteve um superávit recorde de US$ 68,7 bilhões para o 
acumulado de nove meses, segundo a CNA.
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As importações to-
talizaram US$ 9,2 
bilhões. Desta forma, 

o agro obteve um superávit 
recorde de US$ 68,7 bilhões 
para o acumulado de nove 
meses, segundo a Confe-
deração da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), 
que compilou os dados da 
balança comercial do Mi-
nistério da Economia. Em 
volume, o país embarcou 
172 milhões de toneladas, 
aumento de 14,8% frente 
aos primeiros nove meses 
de 2019. 

Os principais destaques 
na pauta de exportações 
foram: soja em grãos (US$ 
27,2 bilhões), carne bovina 
in natura (US$ 5,4 bilhões), 
açúcar de cana em bruto 
(US$ 5 bilhões), celulose 
(US$ 4,5 bilhões) e farelo 
de soja (US$ 4,5 bilhões). 
Estes itens produtos re-
presentaram 59,8% dos 
embarques de produtos do 
agro brasileiro em 2020. 

Inflação do aluguel 
sobe 18,20% 

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel no país, registrou 
inflação de 2,92% na se-
gunda prévia de outubro. A 
taxa é inferior aos 4,57% da 
segunda prévia de setembro. 
Mesmo assim, o índice acu-
mulado em 12 meses subiu 
de 18,20% na segunda prévia 
de setembro para 20,56% na 
segunda prévia de outubro, 
segundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), que fez a 
pesquisa.

A queda da taxa de se-
tembro para outubro foi 
provocada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Ín-
dice de Preços ao Produtor 
Amplo, cuja taxa de inflação 
recuou de 6,36% na prévia 
de setembro para 3,75% na 
prévia de outubro. E o Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, subiu 
de 0,38% para 0,71%. O 
Índice Nacional de Custo da 
Construção também cresceu 
de 0,98% para 1,50% (ABr).

Exportações do agro alcançam 
US$ 77,9 bi de janeiro a setembro
As exportações brasileiras do agronegócio foram de US$ 77,9 bilhões de janeiro a setembro deste ano, 
alta de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado

de lácteos em setembro 
somaram US$ 6,3 milhões, 
crescimento de 14,9% na 
comparação com setem-
bro/2019. 

No acumulado de nove 
meses, as vendas externas 
foram de US$ 53,1 milhões 
em valor, alta de 24% ante 
o mesmo período do ano 
passado, e de 23,2 mil tone-
ladas (elevação de 25,3%), 
resultado puxado pelo au-
mento das exportações de 
leite modificado, creme de 
leite e leite em pó. Houve 
grande volume de leite em pó 
embarcado para a Argélia em 
janeiro, o que impulsionou 
o incremento de US$ 2,6 
milhões nas vendas exter-
nas do produto no período 
acumulado até setembro. 
O montante total comercia-
lizado para o país africano 
até agora (US$ 3,5 milhões) 
representou cerca de 90% de 
todo o leite em pó exportado 
pelo Brasil em 2020.

Fonte: Redação/SCI.

A China continua como o 
principal destino das vendas 
brasileiras, com 36,8% do 
total (receita de US$ 28,7 
bilhões). Em seguida vêm 
União Europeia (16,2% das 
exportações e receita US$ 
12,6 bilhões), Estados Uni-
dos (6,3% e US$ 4,9 bilhões 
em valor), Japão (2,3% e 
US$ 1,8 bilhão) e Coreia do 
Sul (2,1% e US$ 1,6 bilhão).

A CNA analisou o com-
portamento dos produtos 
que fazem parte do Projeto 
Agro BR, uma parceria com 
a Apex Brasil para buscar 
mercados e estimular as 
exportações entre peque-
nos e médios produtos. 
Foram avaliados: chá, mate 
e especiarias, frutas, lác-
teos, pescados e produtos 
apícolas. As exportações 

Acordo permite investimento de 
R$ 6 bi em malha ferroviária

quilômetros), que cortam 
o estado em direção ao 
Porto de Santos. O contra-
to original com a empresa 
Rumo, que venceria em 
2028, foi renovado por 
mais 30 anos, pela ANTT 
mediante uma série de 
contrapartidas. 

A Malha Paulista é res-
ponsável pelo transporte 
de soja, farelo de soja, mi-
lho, açúcar, combustíveis, 
fertilizantes, celulose, mi-
nérios e contêineres. Com 
a reestruturação da malha 

O governo paulista prevê a geração de 134 mil empregos com 
os investimentos na malha ferroviária do estado.

O governo de São Paulo 
acaba de anunciar inves-
timentos de R$ 6 bilhões 
para reestruturação da 
malha ferroviária do es-
tado. A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) e a empresa Rumo 
Logística já haviam assina-
do a renovação antecipada 
da concessão ferroviária da 
Malha Paulista e o acordo 
previa a liberação do valor 
de R$ 6 bilhões em obras, 
trilhos, vagões e locomo-
tivas, a serem investidos 
nos primeiros cinco anos 
de contrato.

O empreendimento irá 
atender 72 municípios 
paulistas. Entre as obras 
previstas estão as de re-
cuperação de dois ramais 
que estavam desativa-
dos: Colômbia-Pradópo-
lis (185,6 quilômetros) e 
Panorama-Bauru (369,1 

ferroviária – que engloba 
duplicações, reativações 
de trechos inativos, am-
pliação de pátios e obras 
de modernização, o estado 
deverá ampliar sua capa-
cidade de transportar 35 
milhões de toneladas de 
mercadorias por ano para 
75 milhões por ano. 

O governo paulista prevê 
a geração de 134 mil em-
pregos diretos e indiretos 
com os investimentos na 
malha ferroviária do estado 
(ABr).
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