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D - Melhor Carro
O Novo Nissan Versa chegou ao Brasil para desafiar conceitos e para 
ser uma referência para os consumidores. E também para os especia-
listas no assunto. O sedã da marca japonesa recebeu o reconhecimento 
dos jornalistas automotivos ao ser considerado o “Melhor Carro da 
América Latina 2021” pela Americar (Associação América Latina da 
Imprensa de Carros), apenas um mês depois de seu lançamento no 
mercado nacional. O júri da Americar, formado por 57 jornalistas 
automotivos de 12 países, destacou o design, a segurança e a tecno-
logia que o Novo Nissan Versa oferece aos consumidores desde a sua 
versão de entrada. A categoria na qual o sedã da marca japonesa foi 
escolhido engloba todos os automóveis produzidos e montados nos 
países da América Latina.

E - Empreendedorismo no Masterclass
A Marshall School of Business, da University of Southern California, em 
2021 oferecerá bolsas de estudo de até 50 mil dólares para seu programa 
de MBA Internacional, o International Business Education and Research 
MBA, para estudantes brasileiros. Interessados podem conferir uma 
prévia do curso em uma masterclass on entrepreneurship com o tema 
“Pivotar para permanecer relevante”, que ocorre virtualmente e de 
forma gratuita no próximo dia 10 (quinta-feira), à partir das 19h. Ainda 
que direcionada a profissionais e estudiosos de economia e negócios, a 
masterclass é aberta a todos os interessados e será realizada em inglês. 
Inscrições: (https://usc.zoom.us/meeting/register/tJYkfuigqD0rGNeIL-
FHhWIJi1xrz6SN8XONk).

F - Helicóptero Monomotor
A Leonardo anunciou que a Polícia Rodoviária Federal do Brasil colocará 
em serviço seis helicópteros monomotores AW119Kx. A primeira aeronave 
deverá chegar ao Brasil no início do próximo ano, com a entrega dos 
demais helicópteros ao operador prevista para ser concluída em mea-
dos de 2021. Os AW119Kxs serão operados pela Divisão de Operações 
Aéreas a partir de suas bases nas cinco Regiões do Brasil para executar 
uma série de missões, incluindo transporte, resgate, serviço médico 
de emergência, combate a incêndios, vigilância e segurança pública. 
A seleção do AW119Kx pela PRF foi feita após uma avaliação rigorosa 
das capacidades técnicas para melhor atender às necessidades do órgão 
de segurança pública. O AW119Kx é o melhor helicóptero monomotor 
da categoria atualmente disponível no mercado. Saiba mais em: (www.
leonardocompany.com).

A - Cinema Latino-Americano 
Em edição online e totalmente gratuita, o 15º Festival de Cinema 
Latino-Americano de São Paulo acontece entre os próximos dias 
9 e 16. No total, são exibidos 36 filmes, representando 15 países 
da América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Honduras, México, Pana-
má, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A programação destaca 
um inédito ‘Foco América Central’, com cinco títulos produzidos 
na Costa Rica, Cuba, El Salvador e Honduras. Está presente a tra-
dicional seção ‘Contemporâneos’ (com 21 filmes recentes) e uma 
‘Homenagem BrLab 10 Anos’, com longas-metragens que estive-
ram em diferentes edições desse laboratório de desenvolvimento 
de projetos. Acompanhe gratuitamente o festival no site: (www.
festlatinosp.com.br).

B - Inovação no Saneamento 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Open Spot 
ABES – Desafio de Inovação no Saneamento. Promovida pela Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. A iniciativa 
objetiva apoiar e acelerar o desenvolvimento do setor de saneamento 
nos âmbitos técnico-científico, político-institucional e de gestão.  A 
chamada visa mobilizar empresas, investidores e principalmente 
empreendedores na conversão das oportunidades que o segmento 
apresenta. Os projetos podem ser inscritos pelo e-mail: (inovacao@
abes-dn.org.br). O regulamento pode ser acessado no link: (https://
bit.ly/2Vm4WCx). A premiação será de R$ 20 mil por vencedor e um 
possível teste em concessionárias e eventual financiamento pelos 
investidores que participarão do projeto.

C - Hackathon paySmart
A paySmart, uma fintech que permite que qualquer empresa se torne 
um banco digital, está promovendo a primeira edição de sua maratona 
de desenvolvimento, o Hackathon paySmart-Elo 2020, que conta com 
o apoio da Elo, empresa 100% brasileira de tecnologia de pagamentos. 
O objetivo é incentivar a criatividade e o uso inovador da plataforma 
de processamento leve por desenvolvedores, designers, estudantes, 
pesquisadores e profissionais de negócios. Os participantes precisam 
estar à frente de projetos originais em estágio inicial de desenvolvi-
mento. As inscrições vão até o dia 10 de dezembro e são gratuitas. O 
regulamento e mais informações em: (http://www.paysmart.com.br/
eventos/hackathon2020/). 

G - Trator Elétrico 
A startup YAK Tratores Elétricos acaba de receber um importante investi-
mento seed através do programa Finep Startup, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia. O aporte total no valor de R$ 1,2 milhão será usado 
na ampliação da equipe e desenvolvimento de novos produtos, entre eles 
o trator YAK 80E, que terá um módulo de operação autônomo. Os tratores 
elétricos da YAK são brasileiros, projetados e fabricados na cidade de Join-
ville. Fora o trabalho de engenharia, a empresa investe na digitalização dos 
seus produtos: todos os tratores estão conectados com a fábrica por meio 
da plataforma YAK Cloud, que faz a gestão da frota, atua no controle de 
manutenções, entre outros serviços. Saiba mais em (www.yaktractors.com).

H - Juros mais Baixos 
A ACCredito SCD chega ao mercado de crédito para micro e pequenas 
empresas com a proposta de cobrança de taxas de juros mais baixas que 
a média de mercado, com operação totalmente digital. Controlada pela 
ACSP (Associação Comercial de São Paulo), a plataforma ACCredito 
- Sociedade de Crédito Direto S.A . , é uma instituição financeira autori-
zada pelo Banco Central que, por meio do uso de Inteligência Artificial, 
oferece crédito para capital de giro. Com potencial de atender até 350 
mil empresários, cobra juros em torno de 1,62% ao mês, percentual 
bem abaixo das taxas do mercado que ficam entre 2,5% e 3% para esse 
público-alvo. O prazo de pagamento dos empréstimos é de até 24 meses, 
com até 6 meses de carência. E o limite de financiamento é de até R$ 
50 mil por cliente. Mais informações: (www.accreditodigital.com.br).

I - Cerejas Chilenas 
A fruta mais prazerosa deste verão chega ao Brasil em mais uma iniciativa 
da Associação de Exportadores de Frutas do Chile, que apresenta a sua 
campanha de promoção, que objetiva incentivar o consumo e aumentar 
a notoriedade da fruta durante toda a temporada do verão. A cereja é a 
fruta mais esperada da estação no Brasil, não somente por conta das festas 
de final de ano, mas pela versatilidade e prazer que proporciona com sua 
recrescência, doçura, saudabilidade e explosão de sabores. Quando utili-
zadas em receitas, elas combinam tanto com o preparo de doces, quanto 
de salgados, quentes ou frios, se destacando como ingrediente nobre, de 
qualidade premium e muito apreciado pelo paladar dos brasileiros.

J - Contabilidade para Graduados 
As inscrições para o processo seletivo da turma especial do curso de Ciên-
cias Contábeis para graduados, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
já está com inscrições abertas. O curso é reconhecido pelo mercado, com 
alta taxa de empregabilidade, e toda a sua estrutura didático-pedagógica 
é adaptada às normas internacionais. O corpo docente é constituído por 
doutores e mestres, com ampla experiência de mercado. Durante o período 
letivo, os alunos têm a oportunidade de dupla titulação com o Instituto 
Politécnico da Guarda, em Portugal. Para formados em Administração, 
Ciências Econômicas ou Direito, há possibilidade de conclusão do curso 
em dois anos. Mais informações: (www3.mackenzie.br/cursoEspCC/).

Empresas existem 
para cuidar das suas 

comunidades

Certa vez, me 
pediram para dar 
aula de Teoria Geral 
da Administração 
para uma turma de 
1º ano de graduação

Passado o susto do 
público, me deparei 
com um conceito 

antigo, mas atualíssimo: 
empresas existem para cui-
dar das suas comunidades. 
Produtos e serviços são 
criados - e vendidos, por 
que não? – para melhorar as 
vidas das pessoas. Estamos 
falando de empresas com 
propósito na essência! E 
empresas que pensam nas 
suas comunidades são mais 
vencedoras. 

Não é simples retórica. 
Desde a sua criação em 
1999, o Dow Jones Sus-
tainability Index (DJSI) 
tem performance melhor 
que o Indice Dow Jones 
“puro”. O DJSI é compos-
to pelas empresas líderes 
em retorno aos acionistas, 
ponderado pelos riscos 
Econômicos, Ambientais e 
Sociais. Em outras palavras, 
empresas que são ESG 
(Environmental, Social and 
Governance). 

Após quatro anos traba-
lhando no 3º setor (depois 
de 25 anos de mundo corpo-
rativo), é fácil perceber que 
muitas empresas querem, 
de coração, achar o seu 
propósito – basta vermos os 
mais de R$ 6 bilhões doados 
na pandemia. Mas, não é 
um processo fácil. Princi-
palmente para as mais an-
tigas, que já passaram por 
diversas transformações 
e ciclos. E, sim, ser uma 
empresa ESG é um novo 
começo. 

Assim como ser digital. 
Precisa estar no centro, 
ser foco. Não é fácil dar o 
primeiro passo, nem são 
rápidos os resultados. Mas 
é essencial que se faça esse 
movimento. Investidores já 
preferem empresas ESG. 
Não estamos falando só 
de reduzir a quantidade 
de impressões ou “pagar” 
pelas pegadas de CO2, ou 
dar brinquedos para alguma 
Organização Social no dia 
das Crianças e Natal. 

Estamos falando de se 
ter processos internos que 
respeitem a sociedade, 
começando pela interna, 
e gerem produtos, servi-
ços e impactos positivos. 
Ilusão? Poliana? Não. É 
realidade. A empresa pre-
cisa garantir resultados 
concretos e duradouros. 
Precisa ter controle sobre 
o investimento ambiental 
e social, assim como uma 
governança dos seus ne-
gócios e parceiros. 

As empresas não preci-
sam criar ONGs próprias. 
Podem contar com organi-
zações sérias que já fazem 
o trabalho de colocar a mão 
na massa. O quanto antes 
as empresas começarem a 
pensar nisso, mais rápido 
vão se adaptar e ganhar 
mercado. Podem até cha-
mar de “novo normal”, mas 
o fato é que não é novo, mas 
é cada vez mais normal. Em 
1999, somente 280 empre-
sas compunham o DJSI. Em 
2019, já eram 1.166.

 E, acredite: fazer bem e 
o bem fazem bem. A todos!

 
(*) - É Gerente Executivo de 

Desenvolvimento Institucional 
da Liga Solidária 

(fundada em 1923 como Liga das 
Senhoras Católicas 

de São Paulo), organização 
social sem fins lucrativos 

(www.ligasolidaria.org.br).

Luis Dix (*)

A pesquisa apresentou 
retração de 0,5 ponto 
percentual, com re-

lação a outubro, e apontou 
que 66% dos consumidores 
estão endividados. No com-
parativo anual, contudo, o 
indicador registrou aumento 
de 0,9 ponto percentual.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destaca que 
indicadores têm mostrado 
que a recuperação da econo-
mia está mais robusta do que 
as estimativas indicavam, 
resultando, inclusive, em 
pressões inflacionárias por 
oferta e demanda. “Deve-se 
considerar, porém, que a 
proporção de consumidores 
endividados no país é eleva-
da e grande parte do crédito 
dispensado durante a pan-
demia foi concedido com 
carência nos pagamentos”, 
alerta, reforçando a necessi-
dade de seguir ampliando o 
acesso aos recursos com cus-
tos mais baixos e possibilitar 

Grande parte do crédito dispensado durante a pandemia foi 
concedido com carência nos pagamentos.
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Entrou em vigor ontem (1) nas ro-
dovias paulistas o reajuste contratual 
dos pedágios. O aumento ocorre anu-
almente no dia 1º de julho, mas neste 
ano foi postergado devido à pandemia. 
Os aumentos valem para as rodovias 
Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, 
Bandeirantes, Presidente Castelo 
Branco, Raposo Tavares, Ayrton Sen-
na, Tamoios e Rodoanel.

Segundo a Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (Artesp), 
o reajuste tem como base a inflação 
medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (IPCA). De maneira 
geral, o índice de aumento deve ser 
de 2,13%. Esse percentual pode variar 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) reativou o sistema 
de bandeira tarifárias e definiu a 
bandeira vermelha patamar 2 para 
o mês de dezembro, a mais alta, 
com custo de R$ 6,243 para cada 
100 quilowatts hora consumidos. 
Em maio, em razão da pandemia, 

a Aneel havia decidido manter a 
bandeira verde acionada até 31 de 
dezembro. Entretanto, a diretoria do 
órgão avaliou que a queda no nível de 
armazenamento dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas e a retomada 
do consumo de energia justificavam 
o aumento.

O sistema de bandeiras tarifárias 
foi criado em 2015 como forma de 
recompor os gastos extras com a 
utilização de energia de usinas ter-
melétricas, que é mais cara do que a 
de hidrelétricas. A cor da bandeira é 
impressa na conta de luz (vermelha, 
amarela ou verde) e indica o custo 

da energia em função das condições 
de geração.

Quando chove menos, por exem-
plo, os reservatórios das hidrelétri-
cas ficam mais vazios e é preciso 
acionar mais termelétricas para 
garantir o suprimento de energia 
no país (ABr).

Endividamento dos brasileiros 
retornou ao nível 

pré-pandemia em novembro
De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o número de brasileiros com dívidas 
caiu pela terceira vez consecutiva em novembro e retornou ao nível registrado em fevereiro, antes da 
pandemia do novo Coronavírus

Izis Ferreira, economista 
da CNC, chama a atenção 
para o tempo médio de atra-
so na quitação das dívidas 
das famílias inadimplentes, 
que vem aumentando desde 
junho. “Em novembro, esse 
período subiu para 62,5 
dias, o maior desde março; 
e a proporção de famílias 
endividadas com atraso 
nas quitações acima de 90 
dias vinha caindo desde 
antes do surto da Covid-19, 
mas adotou trajetória de 
crescimento a partir de 
agosto e, este mês, chegou 
a 42,9%”. Com relação aos 
tipos de dívida, o cartão 
de crédito segue como a 
principal modalidade de 
endividamento para 77,8% 
das famílias. Na sequên-
cia, aparecem os carnês 
(16,1%) e o financiamento 
de veículos (10,7%), ambas 
modalidades associadas ao 
consumo de médio e longo 
prazos (Gecom/CNC).

o alongamento de prazos de 
pagamento das dívidas.

Entre as famílias que 
recebem até dez salários 
mínimos, o percentual de 
endividamento caiu, chegan-
do a 67,4% do total – após 
ter alcançado o recorde de 
69,5%, em agosto. Entre as 
famílias com renda acima de 
dez salários, esta mesma pro-
porção se manteve estável, 
em 59,3%. O total de famílias 

com dívidas ou contas em 
atraso caiu de 26,1%, em 
outubro, para 25,7%, em 
novembro. A parcela das 
famílias que declararam não 
ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso 
teve nova retração, passando 
de 11,9%, no mês passado, 
para 11,5%, em novembro. 
No mesmo período de 2019, 
o indicador havia alcançado 
10,2%.

Conta de luz 
fica mais cara 
em dezembro

Aumento do pedágio de rodovias paulistas entrou em vigor
Grande (Km 31 da via Anchieta) tem 
um aumento de R$0,60, passando de 
R$ 27,40 para R$ 28,00. Na região da 
Baixada Santista, a tarifa da praça de 
São Vicente (no km 280 da rodovia 
Padre Manoel da Nóbrega) continuará 
sendo de R$ 7,60. Na praça de Santos 
(km 250 da Cônego Domênico Ran-
goni) a tarifa passa de R$ 12,80 para 
R$ 13,00.

Para os pedágios de bloqueios de 
Diadema (Km 16 da Imigrantes) de 
R$ 2,00 e do Eldorado (km 20 da 
Imigrantes) de R$ 3,80, não haverá 
alteração. Já na praça do Batistini 
(Km 24 da Imigrantes), o valor passa 
de R$ 6,20 para R$ 6,40 (ABr).

dependendo do tipo de contrato e, 
também, da época em que a pista foi 
concedida.

No Sistema-Imigrantes, que liga 
a capital paulista ao litoral, o valor 
para descida da serra na praça Riacho 
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No Sistema-Imigrantes, que liga a capital 
paulista ao litoral, o valor para descida da 

serra passou de R$ 27,40 para R$ 28,00. 


