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levantamento do ViajaNet, agência virtual de turismo, os brasileiros 
alteraram os comportamentos e, no momento, preferem destinos 
nacionais, com tempo de deslocamento mais curto, mais contato 
com a natureza e procuram por acomodações bem equipadas para 
variar o ambiente durante o trabalho remoto. A expansão do home 
office abriu espaço para a modalidade anywhere office que possibilita 
que as pessoas trabalhem, com qualidade, em qualquer lugar, seja 
em casa, hotel, pousada ou imóvel de temporada. Sem previsão de 
retorno para o escritório e de quando a vida voltará ao normal, Via-
jaNet aponta que houve uma mudança de foco do turista, que une 
a vontade de descansar e respirar novos ares com o trabalho (www.
viajanet.com.br).

E - Fintech de Crédito
O Bullla, primeira fintech do país a operar no modelo Sociedade de 
Empréstimo entre Pessoas (SEP), está com inscrições abertas para 
seu primeiro programa de tecnologia e inovação. O ‘Transforma 
Crédito’ acontece em formato de Hackaton para estimular e testar 
as habilidades dos concorrentes em criar soluções inovadoras para a 
plataforma de crédito. O processo será realizado entre os próximos 
dias 28 e 30, com apresentação do projeto final no dia 1 de maio. Os 
finalistas serão contratados pela empresa, sediada em São Paulo. As 
inscrições podem ser feitas no site do Bullla, até o dia 17 deste mês. 
Inscrições e regulamento completos no link: (https://conteudo.bullla.
com.br/transformacredito).

F - Riscos em Empresas
O Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista (IDESP), em par-
ceria com a Faculdade Fabad, anuncia a pós-graduação de Gestão 
de Riscos e Compliance. O curso objetiva apresentar o assunto de 
forma ampla, conectada e integrada em uma linguagem universal. 
“O mundo mudou e com o intuito de trazer sempre o melhor para os 
nossos alunos em um modelo único e que realmente os prepare para 
os desafios do mercado de trabalho, decidimos reestruturar o nosso 
conteúdo programático para garantir as competências e o máximo 
aproveitamento. Com isso, nossos professores foram instruídos a 
buscar o equilíbrio entre teoria e prática a partir de atividades hands 
on, promovendo assim a maior aproximação da realidade da sala de 
aula com as situações e desafios exigidos pelas organizações”, explica 
Nadia Guimarães, COO do Grupo Daryus, empresa referência em 
consultoria empresarial e educação nas áreas de tecnologia e ges-
tão. Mais informações: (https://www.daryus.com.br/pos-graduacao/
gestao-de-riscos-e-compliance) 

A - Língua Portuguesa
A Olimpíada de Língua Portuguesa, que reconhece o trabalho de pro-
fessores e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio de escolas públicas do Brasil, está com inscrições abertas 
até 30 de abril. O concurso, em sua 7ª edição, é uma iniciativa do Itaú 
Social e do Ministério da Educação, com coordenação técnica do Cen-
tro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec). Podem participar professores de língua portuguesa e seus 
estudantes nas seguintes categorias: Poema, Memórias Literárias, Crô-
nica, Documentário e Artigo e Opinião. Os professores devem fazer a 
inscrição e a Secretaria de Educação do município, a adesão no site: 
(https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso).

B - Projetos de Educação
A Arco Educação e seus colaboradores têm atuado, ao longo dos anos, em 
diversas iniciativas e projetos sociais que envolvem a educação de jovens. A 
companhia lança oficialmente o Arco Instituto com o objetivo de ampliar sua 
presença em todo o país. O Instituto nasce com o propósito de “empoderar 
jovens a irem além do que imaginavam ser possível, por meio da Educação”. 
Além do apoio direto a instituições que já atuam com seu público-alvo, jovens 
de 15 a 20 anos em vulnerabilidade social, o Instituto prevê ainda a criação 
de uma rede para reunir empresas, institutos e fundações interessadas 
em apoiar organizações sociais criando um ecossistema de aprendizado 
e troca, que ofereça apoio para alavancar o impacto já gerado na vida dos 
jovens beneficiados. Outras informações: (https://arcoinstituto.com.br/). 

C - Alimentação Saudável
A marca Vitasay50+, linha de suplementos alimentares e a unidade de 
inovação social corporativa da Yunus Negócios Sociais, referência mundial 
no apoio e desenvolvimento de negócios com foco em impacto social e 
ambiental, lançam a Aceleradora Vitasay Start 5.0+, primeiro programa 
de aceleração direcionado a negócios geridos por pessoas a partir dos 50 
anos de idade. O objetivo é selecionar e acelerar negócios de impacto social 
que contribuam para o avanço nos segmentos de Saúde e Qualidade de 
Vida, Saúde Mental, Alimentação Saudável, Apoio ao empreendedorismo, 
Inserção no mercado de trabalho, Aprendizagem ao longo da vida, Educa-
ção para novas tecnologias e Economia Circular. As inscrições devem ser 
feitas pelo site (https://www.vitasay.com.br/start50mais) até 4 de maio. 

D - Perfis dos Viajantes
O setor de turismo ensaia uma retomada, de forma gradual, buscando 
se adaptar às mudanças nos perfis dos viajantes. Segundo um recente 

G - Fabricante de Biscoitos
Após concluir a aquisição da Casa Suíça, uma das principais empresas do 
mercado de panettones e bolos, a Marilan, especialista em biscoitos e a 
segunda maior fabricante da categoria no país, dá um importante passo 
para garantir que os produtos da marca recém-adquirida estejam ainda mais 
presentes na mesa dos consumidores brasileiros. A companhia assume as 
operações de venda, distribuição e merchandising dos produtos da Casa 
Suíça em todo o território nacional. Com este movimento, a equipe comercial 
da Marilan passa a ofertar, nos mais de 130.000 pontos de venda onde atua, 
além dos tradicionais biscoitos e torradas da empresa, toda a linha de bolos 
e bolinhos da Casa Suíça, cuja compra está alinhada aos planos da Marilan 
de alcançar crescimentos expressivos nos próximos anos e reforça o espírito 
empreendedor da companhia (https://www.marilan.com/).

H - Segurança para Máquinas
A multinacional alemã, Pilz do Brasil, líder em sistemas de automação e 
em soluções de segurança para máquinas, comunica a mudança da sede 
da empresa, de São Bernardo do Campo para a cidade de Indaiatuba, con-
siderada um importante Polo Industrial do País. “Essa mudança certifica 
nosso propósito pela permanente busca da evolução tecnológica, como 
ainda pelo fortalecimento da marca Pilz no mercado nacional”, afirma Paulo 
Fernandes, que há um ano assumiu a direção-geral da Pilz do Brasil. A 
mudança da sede é parte fundamental do Plano Estratégico da empresa 
que visa melhorar a capacidade de execução de projetos. A necessidade 
de estar mais próximos dos clientes levou a parceiros regionais estra-
tégicos (System Partners), com expertise em adequações de máquinas 
e automação de segurança. Saiba mais: (https://www.pilz.com/pt-BR).

I - Ações Condominiais
De acordo com dados do TJ-SP, foram protocoladas em fevereiro, na 
cidade de São Paulo, 637 ações por falta de pagamento nos condomí-
nios, aumento de 40% em relação a janeiro (455 casos). Em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, houve redução de 16,2% (760 ações). 
No acumulado nos últimos 12 meses, foram protocoladas 9.329 ações, 
9,9% a menos que as 10.356 ações registradas entre março de 2019 e 
fevereiro de 2020. Na opinião da advogada Moira Toledo, diretora exe-
cutiva da vice-presidência de Administração Imobiliária e Condomínios 
do Secovi-SP, os números são positivos e corroboram a tendência de 
redução da inadimplência mesmo diante da pandemia.

J - Cooperativas de Crédito 
No mês de março a FNCC - Federação Nacional das Cooperativas de Crédito 
conquistou uma importante marca para sua história: a de 50 cooperativas 
associadas! “A FNCC é atualmente a instituição com maior representati-
vidade para cooperativas independentes do Brasil, agregando 50 filiadas, 
que representam o patrimônio superior a 1 bilhão de reais”, afirma Ivo Lara, 
presidente da FNCC. São cooperativas fortes e presentes no mercado com 
potencial de crescimento cada vez maior. “Até o ano de 2017, a FNCC tinha 
15 cooperativas federadas. Esse número de cooperativas aumentou para 49 
até dezembro de 2020 e agora chegamos a 50 federadas”, afirma Ivo Lara. 
De acordo com ele, 82% do quadro atual é composto por cooperativas de 
capital e empréstimo. Saib mais: (https://fncc.com.br/).

A importância do aporte de 
recursos para linhas 

de financiamentos agrícolas

Enquanto diversos 
setores da economia 
brasileira tiveram que 
lidar com enormes 
prejuízos causados pela 
Covid-19, o agronegócio 
manteve seu crescimento

Isso, graças à produção de 
grãos e às exportações 
agrícolas de commodities 

e de equipamentos. Contexto 
esse que demanda dos produ-
tores, recursos para aquisição 
de máquinas e equipamentos 
agrícolas, insumos e, constru-
ção de armazéns. No entanto, 
conforme já prevíamos, pelo 
ritmo de desembolsos, os re-
cursos disponibilizados para o 
Plano Safra 2020/21 não serão 
suficientes para suprir essa 
demanda.

A disponibilidade de linhas 
de financiamentos a custos 
competitivos e em volume de 
recursos adequado à demanda 
do setor, são fatores essenciais 
para a continuidade da reposi-
ção dos equipamentos, aprimo-
ramento tecnológico da frota e 
manutenção da produtividade, 
evitando interrupções que 
para o setor são extremamente 
danosas em função da natureza 
dos produtos. 

Além disso, a previsibilidade 
e estabilidade na oferta de 
crédito são fundamentais para 
elaboração do planejamento 
empresarial notadamente nas 
decisões de investimento. A 
descontinuidade na oferta de 
financiamento é altamente 
perniciosa para a indústria 
que se vê obrigada a parar a 
produção com prejuízos irre-
cuperáveis. 

Estas interrupções se somam 
ao custo Brasil onerando as in-
dústrias e consequentemente 
o agricultor. Por outro lado, o 
agricultor fica com janela de 
compra menor, nem sempre 
comprando na melhor época.

Vale destacar ainda que 
volumes de recursos adequa-
dos é fator de previsibilidade 
e estabilidade no sistema de 
comercialização de máquinas 
agrícolas. Agricultores podem 
planejar suas compras na 
época adequada e o fluxo de 
negócios não sofre paradas que 
se ocorrerem trazem prejuízos 
para todos os participantes do 
sistema.

Outro ponto que se deve 
em levar em consideração são 

financiamentos com juros fixos 
para que o agricultor possa 
conhecer o valor das presta-
ções facilitando a tomada de 
decisão. Ressalto que esses 
juros devem ser compatíveis 
com a atividade econômica.  

Para que o segmento de 
máquinas e implementos 
agrícolas possa dar continui-
dade ao seu crescimento e, 
consequentemente, seguir 
contribuindo com a retomada 
econômica do país, reforçamos 
a necessidade de aporte adi-
cional de recursos para alguns 
dos programas que compõem 
o Plano Safra 2020/21.

Os recursos do Programa de 
Modernização da Frota de Tra-
tores Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras 
(Moderfrota) necessitam de 
aporte de R$ 7 bilhões. O 
Programa para Construção 
e Ampliação de Armazéns 
(PCA) carece de custeio de 
R$ 3,8 bilhões. A linha Inova-
gro precisa de incremento de 
R$800 milhões. Já o Pronaf 
Mais Alimentos requer acrés-
cimo de R$1,8 bilhão. Esta si-
tuação influencia diretamente 
na movimentação dos negócios 
no segmento agroindustrial.

Por outro lado, além da 
mobilização junto ao governo, 
a ABIMAQ também está em 
busca de soluções próprias e 
favoráveis junto aos bancos 
privados. Nessas reuniões 
pedimos a fixação de taxas 
para as linhas próprias dessas 
instituições semelhantes às já 
existentes no mercado oriun-
das do Plano Safra a fim de 
contribuir para alavancagem 
do agronegócio brasileiro. 
Sabemos que não é fácil, mas 
estamos trabalhando para 
tentar viabilizar o suplemento 
desses recursos.

O segmento agrícola está 
investindo, renovando seu 
parque de máquinas, que tem 
50% da frota com idade média 
de 10 a 15 anos de uso. Não 
podemos perder este momento 
de contínuos investimentos 
na modernização, levando em 
conta que estamos entrando na 
era da Agricultura 4.0.

Por tudo isso, continua-
remos nossos esforços para 
encontrar uma forma de admi-
nistrar a escassez dos recursos 
agrícolas.

(*) - Administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ – 
Associação Brasileira da Indústria de 

Máquinas e Equipamentos.

João Marchesan (*)

É também a primeira vez que a SPA apura dois anos 
consecutivos no azul desde 2014.

A Santos Port Authority 
(SPA), estatal que 
administra o Porto de 

Santos, encerrou 2020 com o 
melhor resultado financeiro 
de sua história ao registrar 
lucro líquido de R$ 202,5 
milhões, alta de 132% sobre 
2019, quando fechou com lu-
cro de R$ 87,3 milhões - antes 
de ajustes de anos anteriores. 
O desempenho reflete as 
ações de austeridade e racio-
nalização de gastos empreen-
didas pela Companhia, cuja 
desestatização está prevista 
para ocorrer em 2022. 

É também a primeira vez 
que a SPA apura dois anos 
consecutivos no azul des-
de 2014. A receita líquida 
cresceu 15%, para R$ 1,1 
bilhão, impulsionada pelo 
desempenho do agronegócio 

po
rt

os
en

av
io

s.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

Porto de Santos registra o melhor 
resultado financeiro de sua história
O desempenho reflete as ações de austeridade e racionalização de gastos empreendidas pela Companhia, 
cuja desestatização está prevista para ocorrer em 2022.

nificativamente o resultado. 
As despesas administrativas 
recorrentes tiveram forte re-
cuo e demonstraram queda 
de 16% na base anual. Os 
custos operacionais recor-
rentes cresceram 4,2%, abai-
xo do incremento verificado 
nas receitas, o que resultou 
em ganho de 1,6 ponto per-
centual na relação custos/
receita líquida, indicando 
maior eficiência operacional.

O lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e 
amortização (Ebitda, na 
sigla em inglês), ajustado 
por eventos extraordinários, 
avançou 48,8% e alcançou 
R$ 502,7 milhões, margem 
de 47,5%, um crescimento de 
12,6 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior (www.
portodesantos.com.br).

nacional, o que proporcio-
nou novo recorde histórico 
de movimentação de cargas, 
avançando 9,4% em relação 
ao ano anterior e alcançando 

146,6 milhões de toneladas. 
As diversas ações de oti-

mização de gastos, revisão 
de processos e redução de 
despesas favoreceram sig-

A produção de grãos no Brasil, estimada em 273,8 
milhões de toneladas no 7º levantamento divulgado 
ontem (8), pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), segue registrando a marca recorde que vem 
caracterizando a Safra 2020/21. O crescimento atinge 
6,5%, o correspondente a 16,8 milhões de toneladas 
sobre a safra passada. O destaque dá-se sobretudo a 
partir da consolidação do plantio das culturas de segun-
da safra e início de semeadura das culturas de inverno, 
com sustentação no aumento geral de 68,5 milhões de 
hectares e boa performance da soja e do milho.

Já em relação ao mês passado, nota-se um aumento 
de 1,5 milhão de toneladas, sustentado especialmente 
pelo crescimento de 1,1% na área plantada de milho 
segunda safra, além do ganho na produtividade da soja. 
Quanto à área total de plantio, o boletim registra um 
crescimento de 3,9% sobre a safra anterior, com previsão 
de alcançar 68,5 milhões de hectares. Esse volume conta 
com a participação de cerca de 20 milhões de hectares 
provenientes das lavouras de segunda e terceira safras 
e as de inverno, que ocuparão a pós-colheita da soja e 
do milho primeira safra.

No caso da soja, que tem o Brasil como maior pro-
dutor mundial, o volume deve alcançar novo recorde, 
estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% ou 10,7 
milhões de toneladas superior à produção da safra 
2019/20. O milho total também sinaliza  produção 
recorde, com a previsão de atingir 109 milhões de 
toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção 
passada. Serão produzidas 24,5 milhões na primeira 

Conab aponta recorde na produção 
com 273 milhões toneladas de grãos

safra, 82,6 milhões na segunda e 1,8 milhão na ter-
ceira safra.

Por outro lado, a produção de arroz deve sofrer redu-
ção de 0,8% frente ao volume colhido na safra anterior, 
obtendo 11,1 milhões de toneladas. Para o algodão, a 
produção estimada é de 6,1 milhões de toneladas do 
produto em caroço, correspondendo a 2,5 milhões de 
toneladas de pluma. Quanto ao feijão, é esperado cres-
cimento de 2% na produção, somando-se as três safras, 
totalizando 3,3 milhões de toneladas. A primeira safra 
tem a colheita praticamente concluída, a segunda está 
em andamento e a terceira com o plantio a partir da 
segunda quinzena de abril (AI/conab.gov.br).

O destaque dá-se sobretudo a partir da consolidação do plantio 
das culturas de segunda safra.
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