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D - Escritórios Contábeis
A NTW Contabilidade e Gestão Empresarial, maior rede de franquias 
de escritórios de contabilidade da América Latina, acaba de inaugurar 
a sua décima quarta unidade no estado de São Paulo, em São José dos 
Campos. A rede chega à cidade com o objetivo de ir além dos serviços 
contábeis tradicionais, agregando uma gestão empresarial de qualidade. 
Tudo isso aliado à mais alta tecnologia contábil, oferecendo segurança 
nos dados e agilidade nas informações que os empresários precisam para 
a tomada de decisão. Hoje, a empresa é a maior e mais premiada rede 
contábil da América Latina, com mais de 130 unidades em 23 estados 
brasileiros e presença no continente africano. O objetivo da NTW é o de 
consolidar parcerias estratégicas com empreendedores, auxiliando-os 
na tomada de decisão e elevando sua lucratividade. Outras informações: 
(https://ntwcontabilidade.com.br/).

E - Smart Cities
A primeira edição global inteiramente online sobre smart cities, 
chancelada pela Fira Barcelona, será realizada no Brasil entre os dias 
8 e 9 de dezembro. O Smart City Session inaugura uma experiência 
totalmente nova no segmento. Além das palestras de especialistas em 
temas que brotaram da crise da pandemia e permitirão planejar o ano 
de 2021, o evento terá salas de discussão com os convidados, em que 
o público poderá seguir o debate e interagir com os speakers e demais 
participantes em ações de networking de negócios, matchmaking e 
reuniões. O evento está baseado em quatro pilares temáticos relacio-
nados ao cenário das cidades e soluções pós-pandemia: Felicidade 
e Bem Estar; Legado da Pandemia; Resiliência do Espaço Urbano; 
e Governança e Economia. Outras informações e inscrições no site: 
(www.smartcitysession.com).

F - Mercado Agro 
A Agrotools, líder em soluções digitais voltadas ao agronegócio e maior 
AgTech da América Latina, assume a linha de frente do setor e anuncia a 
chegada do primeiro marketplace tecnológico para o mercado corporativo 
agro. Por meio dessa plataforma inédita, as empresas vão poder comprar 
desde soluções robustas até ferramentas individuais - modulares - como 
também APIs desenvolvidas pela companhia em mais de uma década 
de atividades. Entre os recursos disponíveis estão análises de lavouras, 
do clima e do território, entre outras funcionalidades, e com eficiência 
comprovada pelas maiores empresas do mercado, como seguradoras, 
bancos e grandes varejistas. A ideia da Agtech é melhorar ainda mais a 
plataforma, com robustez e o conhecimento de campo de cada um de 
seus parceiros. Mais informações: (www.agrotools.com.br). 

A - Fauna Ameaçada
Estudo sobre extinção da vida animal e vegetal no Brasil, dividiu 
as espécies ameaçadas por todos os biomas brasileiros. A situa-
ção é mais grave na Mata Atlântica, onde fica a maior parte da 
população do país e que concentra 25% de todas as espécies que 
correm o risco de desaparecer. A Votorantim S.A mantem o Lega-
do das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. 
Localizada no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, abriga 
13% de toda fauna ameaçada de extinção na Mata Atlântica. A 
reserva é administrada pela empresa Reservas Votorantim, criada 
para estabelecer um novo modelo de área protegida privada, cujas 
atividades geram benefícios sociais, ambientais e econômicos de 
maneira sustentável. Saiba mais em (https://www.ibflorestas.org.
br/bioma-mata-atlantica).

B - Soluções em Eletromobilidade 
A Gerdau e a Braskem firmam parceria com o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) e a Alkimat Tecnologia para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para o setor de eletromobilidade utilizando ma-
nufatura aditiva, tecnologia popularmente conhecida como impressão 
3D. O projeto terá foco em componentes para sistemas de transmissão 
automotiva, com potencial para alavancar a expansão da indústria au-
tomotiva elétrica no país. A Gerdau contribuirá com o conhecimento 
que possui em materiais metálicos, a Braskem com sua experiência 
e conhecimento em polímeros, o ITA coordenará o projeto, devido a 
sua competência em pesquisa de manufatura, e a Alkimat colaborará 
com sua expertise em impressão 3D. 

C - Negócios de Empreendedoras 
A WE Impact, Venture Builder dedicada a mulheres fundadoras de 
startups, acaba de iniciar uma nova seleção de empreendedoras para 
receberem investimento e suporte no desenvolvimento de seus ne-
gócios. A empresa busca startups com modelos B2B ou B2B2C que 
tenham mulheres com no mínimo 20% de participação societária e em 
cargo de liderança. As startups precisam ter tecnologia embarcada, 
hardware ou software. A WE Impact  realiza um trabalho de acom-
panhamento e desenvolvimento (Venture Management), atuando em 
conjunto com as fundadoras, seus sócios e principais executivos para 
levar as startups ao próximo estágio de desenvolvimento. Inscrições 
pelo site (www.weimpact.tech). A WE Impact já investiu R$ 1.2 mi-
lhão no empreendedorismo feminino tecnológico, tendo atuado no 
desenvolvimento de 18 startups.

G - Contabilidade e Auditoria
Estão abertas as inscrições da 10ª Conferência Brasileira de Contabilida-
de e Auditoria Independente, principal evento voltado exclusivamente 
à atividade de auditoria independente, que neste ano será realizada 
online, nos dias 10 e 11 de dezembro, com transmissão ao vivo para os 
participantes. A programação contemplará palestras da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e do International Accounting Standards 
Board (IASB), e também trará debates sobre a visão e o futuro da au-
ditoria independente, liderança da mulher no mundo corporativo, com 
enfoque nas questões de governança, compliance e sustentabilidade, 
atualidades das Normas IFRS, dentre outros temas. Mais informações 
podem ser encontradas no hotsite (www.ibracon.com.br/conferencia). 

H - Associativismo Empresarial  
Com o objetivo de promover o associativismo empresarial no Brasil, 
apresentando as melhores práticas de atuação desenvolvidas no país 
e no mundo, acontece no próximo dia 2 de dezembro o Febramat Talk 
Internacional - O Associativismo no Brasil e no mundo. O evento gra-
tuito terá transmissão pelo Youtube, contando com importantes nomes 
do mercado associativista: Paulo Machado (Febramat), Dr. Veltmann 
(Der Mittelstandsverbund - Alemanha), Professor Dr. Douglas Wegner 
(Unisinos), Edison Tamáscia (Febrafar). A dinâmica será uma con-
versa aberta sobre o associativismo empresarial, vantagens e desafios. 
Inscrição: (https://febramat.webex.com/febramat-pt/j.php?MTID=m-
c37e630854611656ded4ae8ad6e12237).

I - Natal dos Cães
Para que as festas de fim de ano sejam completas, a Ipet – empresa 
focada em humanizar os animais com produtos criativos - desenvolveu 
o alimento que mais representa o Natal, especialmente para os cães. A 
marca traz ao mercado um Panetone com Flocos de Carne exclusivo 
para animais de estimação. Desenvolvido no formato de petisco, a 
novidade além de saborosa possui flocos de carne, e é muito macia, e 
possui o formato do tradicional panetone dos tutores. Fundada em 2015, 
a Grupo Ipet é uma das mais promissoras holdings do segmento pet no 
Brasil. O Grupo dispõe de uma vasta linha de snacks, rações úmidas, 
acessórios e produtos para higiene e limpeza. Mais informações em: 
(http://ipetproducts.com.br/).

J - Serviços Logísticos
Estão abertas as inscrições para o XVIII Prêmio Abralog de Logística até 
o dia 7 de dezembro. A premiação, que é referência na logística, busca 
reconhecer empresas prestadoras de serviços logísticos, e companhias 
usuárias dessa atividade, que se destacaram por encontrar soluções em 
projetos para as cadeias de suprimento, incluindo professores, estudantes 
de nível técnico e superior e de pós-graduação. Enfim, todo o ambiente 
da logística. Veja o Regulamento. As categorias que compõem o Prêmio 
são: Automação e tecnologia da informação; Colaboração e parcerias em 
logística; Estudante de logística; Logística 4.0, tecnologias disruptivas 
e e-business; Sistemas de movimentação, armazenagem e embalagem; 
Multimodalidade; e Sustentabilidade e mobilidade urbana. Inscrições e 
mais informações (https://www.abralog.com.br/).

Porque precisamos 
compreender a sustentabilidade

Sustentabilidade 
é um termo usado 
para definir ações e 
atividades humanas 
que visam suprir as 
necessidades atuais 
dos seres humanos. 
Isso, sem comprometer 
o futuro das próximas 
gerações

Etimologicamente fa-
lando, a palavra sus-
tentável tem origem 

no latim sustentare, que 
significa “sustentar”, “apoiar” 
e “conservar”. Como defini-
ção específica encontramos 
variações, mas em essência 
sustentabilidade é um con-
ceito relacionado ao desen-
volvimento sustentável, ou 
seja, formado por um conjunto 
de ideias, estratégias e de-
mais atitudes ecologicamente 
corretas, economicamente 
viáveis, socialmente justas e 
culturalmente diversas.

Assim, podemos dizer que 
a sustentabilidade é apoiada 
por três pilares, que são: 
econômico, social e am-
biental e vai muito além de 
responsabilidade com o meio 
ambiente, já que é um concei-
to abrangente e que agrega 
questões internas e externas 
das empresas. Falando espe-
cialmente das instituições do 
mercado eventos, o conceito 
sustentável é aplicado com 
maior foco na ecoeficiência, 
ou seja, em ações ecológicas 
com o objetivo de proporcio-
nar uma melhor experiência 
para as pessoas e impactar  
o menos possível a natureza, 
além de gerar valor para a 
marca a partir de práticas 
conscientes.

Entendemos então a impor-
tância da discussão acerca da 
sustentabilidade e como as 
empresas podem investir em 
desenvolvimento sustentável, 
e assim construir uma cultura 
com intuito de diminuir os 
problemas ambientais, cau-
sados pelos seres humanos, 
e enxergar a possibilidade 
de monetizar com uma ati-
vidade mais responsável e 
continuar a entregar festas 
de casamento, aniversários, 
confraternizações e diversos 
outros eventos com a mesma 
qualidade, ou melhor.

Gestores com pensamento 
exponencial no modo de con-

duzir seus negócios têm maior 
capilaridade no mercado e 
conseguem atrair o públi-
co-alvo em maior potencial, 
principalmente nesses novos 
tempos, em que as pessoas 
estão ressignificando o modo 
como se relacionam com o 
planeta e visam diminuir os 
impactos negativos na na-
tureza. 

Observamos em diversos 
setores, a crescente cobrança 
da sociedade em saber sobre 
como as organizações se rela-
cionam com o mundo, desde 
suas práticas ambientais, até 
seus processos de desen-
volvimento de produtos. No 
universo dos cosméticos por 
exemplo, as marcas ‘cruelty 
free’, ou seja, não fazem testes 
em animais, têm cada vez mais 
conquistado posicionamento, 
o que claramente demonstra 
que além do produto, o pro-
pósito daquela empresa tem 
grande relevância para aquele 
consumidor.

Contudo, precisamos res-
saltar que não é suficiente so-
mente anunciar: “somos uma 
empresa sustentável”. Para 
que isso seja verdade, é ne-
cessário aplicar diariamente o 
desenvolvimento sustentável 
com planejamento, levando 
em consideração a interven-
ção do ambiente interno e 
externo da instituição, além 
de envolver a participação 
da equipe e claro também do 
cliente. 

É essencial que a cultura 
organizacional seja transfor-
mada nessa direção e prin-
cipalmente quando se trata 
de um local para eventos, 
é importantíssimo engajar 
atitudes conscientes das 
pessoas, para que assim o 
poder de disseminação seja 
aproveitado ao máximo e a 
missão institucional, de fato 
vire realidade.

Sustentabilidade está em 
alta, pode agregar valor, mas 
não deve apenas ser uma ação 
de marketing. É preciso serie-
dade, definir investimentos 
nessa área, aplicar mudanças 
estruturais e revisar atitudes 
que prejudicam os recursos 
naturais e assim, os pre-
servaremos para as futuras 
gerações.

(*) - É sócio fundador e diretor 
da Villa Mandacaru, empresa 

especializada na realização de 
casamentos sustentáveis 

(www.villamandacaru.com.br).

Levy Seiya Maeda (*)

Os usuários do Pix já fizeram 
4,39 milhões de portabilidade de 
chaves, entre 5 de outubro e o 
último domingo (22), informou 
ontem (24) o Banco Central (BC). 
O número de chaves cadastradas 
chegou a 83,49 milhões. As cha-
ves são a forma de identificação 
do recebedor no novo sistema de 
pagamentos e transferências ins-
tantâneas. Com a chave, o pagador 
não precisa de dados como número 
da instituição, agência e conta para 
fazer uma transferência. 

Para cadastrar a chave, o cliente 
acessa o aplicativo da instituição 
em que tem conta e faz o registro, 
vinculando a uma conta específica 
um número de telefone celular, 
e-mail, CPF, CNPJ ou código ale-
atório de 32 caracteres com letras 
e símbolos gerados pelo BC. O 
chefe adjunto no Departamento 
do Mercado Financeiro do BC, 
Carlos Eduardo Brandt, disse que 
esse volume de portabilidade é 

O número de chaves cadastradas chegou 
a 83,49 milhões.
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Essa foi a maior va-
riação para um mês 
de novembro desde 

2015, quando o IPCA-15 
ficou em 0,85%. No ano, o 
índice acumula elevação 
de 3,13% e nos últimos 12 
meses, de 4,22%. No mesmo 
período imediatamente an-
terior estava em 3,52%. Em 
novembro de 2019, a taxa 
alcançou 0,14%.

O grupo alimentação e be-
bidas (2,16%) foi o que teve 
maior influência no índice no 
mês (0,44 p.p.) e acumula 
alta de 12,12% no ano. Os 
destaques foram os preços 
dos alimentos para consumo 
em domicílio, que avançaram 
2,69% influenciados pela 
alta de itens importantes no 
consumo das famílias, como 
as carnes (4,89%), o arroz 
(8,29%) e a batata-inglesa, 
que passou de -4,39% em 
outubro para 33,37% em 
novembro. 

O grupo alimentação e bebidas (2,16%) foi o que teve maior 
influência no índice no mês, acumulando alta de 12,12% no ano.
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Prévia da inflação oficial em 
novembro fica em 0,81%, diz IBGE
A prévia da inflação oficial do país teve alta de 0,81% em novembro. O IPCA-15, divulgado ontem (24) 
pelo IBGE é 0,13 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de outubro, de 0,94%

tros combustíveis também 
tiveram alta na passagem 
de outubro para novembro, 
como o etanol (4,02%), o 
óleo diesel (0,53%) e o gás 
veicular (0,55%). O item 
automóvel novo foi outra 
contribuição importante no 
grupo com a alta de 1,07%.

Em movimento contrário, 
o aumento nas passagens 
aéreas (3,46%) em novem-
bro mostrou desaceleração 
frente a outubro (39,90%). 
As passagens dos ônibus 
interestaduais (-0,52%) e 
dos ônibus intermunicipais 
(-0,40%) foram destaques 
de quedas no grupo de 
Transportes. As maiores 
contribuições em Artigos 
de residência (1,40%), par-
tiram dos itens mobiliário 
(2,40%) e eletrodomésticos 
e equipamentos (2,23%). Já 
os preços os aparelhos de 
ar-condicionado tiveram alta 
de 11,23% (ABr).

Houve aumento também 
no tomate (19,89%) e no 
óleo de soja (14,85%). 
Entre as quedas, a prin-
cipal foi a do leite longa 
vida (-3,81%). A alimenta-
ção fora de casa também 
contribuiu para o IPCA-15 
de novembro e passou de 
0,54% em outubro para 
0,87% em novembro, a alta 

do item lanche (1,92%) 
contribuiu para o resul-
tado. Já a refeição variou 
(0,49%), menos que a alta 
de outubro (0,93%).

Outro impacto forte (0,20 
p.p) foi o do grupo de trans-
portes (1%), influenciado 
pela elevação da gasolina 
(1,17%), item de maior peso 
do IPCA-15. Os preços de ou-

Pix tem quase 4,4 milhões de 
portabilidade de chaves

aguardar a pergunta sobre o desejo 
de fazer a portabilidade. 

Entre os dias 16 e 22 deste mês, 
o volume de operações chegou a 
12,2 milhões, com valor financeiro 
de R$ 9,3 bilhões.  “O Banco Central 
considera que a primeira semana 
de operação plena foi bastante 
positiva. Desde o primeiro dia, o 
número de operações atingiu um 
patamar bastante elevado”, disse 
o chefe do Departamento do Mer-
cado Financeiro do BC, Ângelo 
Duarte. 

Os sistemas do BC funcionaram 
plenamente e algumas instituições 
financeiras tiveram problemas 
momentâneos em que precisaram 
diminuir o ritmo das transações ou 
fazer desconexões. Duarte acres-
centou que o valor médio das trans-
ferências está aumentando porque 
os usuários estão mais confiantes. 
“As pessoas estão ganhando con-
fiança e vão fazendo transações de 
maior valor”, disse (ABr).

“bastante natural”. 
Para fazer a portabilidade da cha-

ve, é preciso acessar o aplicativo da 
instituição financeira de destino e 
fazer o pedido. Ao receber o pedido 
de confirmação da sua instituição 
de origem, é necessário confirmar 
a portabilidade, em até 7 dias. Ou-
tra forma é pedir para registrar a 
mesma chave em outra instituição e 


