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Balança comercial tem melhor
saldo para meses de abril

N

o mês passado, o país
exportou US$ 10,349
bilhões a mais do que
importou. O saldo é 67,9%
maior do que em abril de
2020. No último mês, as
exportações somaram US$
26,481 bilhões, alta de 50,5%
sobre abril de 2020 pelo critério da média diária.
As exportações bateram
recorde histórico para todos
os meses desde o início da
série histórica, em 1989.
As importações totalizaram US$ 16,132 bilhões,
alta de 41,1% na mesma
comparação. Além da alta
no preço das commodities,
as exportações também
subiram por causa da
base de comparação. Em
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Beneficiada pela alta das commodities e pela recente mudança de metodologia, a balança comercial
registrou o melhor saldo da história para o mês de abril

País exportou US$ 10,35 bilhões a mais do que importou.

abril de 2020, no início da
pandemia da Covid-19, as
exportações tinham caído
por causa das medidas de
restrição social. O volume
de mercadorias embarca-

das, segundo o Ministério
da Economia, aumentou
22,2%, enquanto os preços
subiram, em média, 21,6%
em relação ao mesmo mês
do ano passado.

Com o resultado de abril,
a balança comercial acumula superávit de US$
18,257 bilhões nos quatro
primeiros meses do ano. O
resultado é 106,4% maior
que o do mesmo período
de 2020 e só perde para
2017, quando o superávit
no primeiro quadrimestre
tinha somado US$ 19,039
bilhões. Todos os setores
registraram crescimento nas
vendas para o exterior. Com
o início da safra de grãos, as
exportações agropecuárias
subiram 44,4% em relação
a abril do ano passado. Os
principais destaques foram
café não torrado (27,1%),
soja (43,1%) e algodão bruto
(112,8%) (ABr).

Chegada do 5G deve expandir o uso
da Internet das Coisas
Arquivo/Arte/ABr

Faz tempo que o homem
sonha com um mundo
altamente tecnológico.
Clássico dos anos 1980,
o filme ‘De Volta para o
Futuro 2’ trazia uma série
de inovações que já se
concretizaram nos dias de
hoje: as videochamadas,
TVs de tela plana, uso da
biometria, além de serviços
automatizados e acionados
pela voz. Antes mesmo
disso, na década de 1960,
outro clássico também
se passava no futuro: o
desenho ‘Os Jetsons’. A
animação também acertou em muitas
previsões: robôs que ajudam a limpar
a casa e relógios de pulso inteligentes
(smartwatches) já são uma realidade
nos dias de hoje.
Conectar o mundo físico ao tecnológico – o offline ao online – para
facilitar o nosso dia a dia é o objetivo
da Internet das Coisas (IdC) – também

Equipamentos conectatos à internet
já permitem a automação de lares.

tratada pela sigla em inglês IoT (Internet of Things). A tecnologia permite
que objetos se comuniquem graças à
internet. A expectativa é que a Internet das Coisas mude o nosso dia a dia.
“Teremos a criação de um ecossistema
digital onde tudo se comunica e a gente
vai ganhar mais tempo”, diz o secretário
de Telecomunicações do Ministério das

Comunicações, José Afonso
Cosmo Júnior.
“Vai chegar um momento
em que minha roupa vai
avisar à lavanderia que já
está na hora de lavar”. A
chegada da internet 5G ao
Brasil deve consolidar esse
processo.
Na indústria, um exemplo
é a utilização de óculos
de realidade aumentada.
No campo, a IdC auxilia
no aumento da produtividade, redução de custos
e diminuição de perdas.
Rebanhos monitorados por
chips que enviam informações sobre a
saúde e o comportamento do animal,
além de sua localização pelo GPS. Na
agricultura, é possível avaliar a umidade e as condições climáticas para
programar a irrigação automatizada.
Além disso, drones auxiliam, por
exemplo, na verificação da existência
de pragas (ABr).
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Dinheiro na mão é vendaval!
João Teodoro (*)

Há alguns anos, eu
e dois de meus cinco
irmãos constituímos
e mantivemos, por 23
anos, uma próspera
sociedade imobiliária
em Curitiba

T

ínhamos muitos Corretores como parceiros.
Um dos problemas
que enfrentávamos era fazer com que nossos colegas
poupassem para o futuro.
Alguns simplesmente não
conseguiam. Eram ótimos
profissionais, mas péssimos
autogestores. Para estes,
definitivamente, dinheiro na
mão era vendaval. Tão logo
recebiam honorários de uma
venda, desapareciam até
conseguir gastá-los. Então,
voltavam. Nada pior que
isso num ambiente de altos
e baixos, como o mercado
imobiliário.
Eu sempre fui muito afoito.
Comprava, quando não tinha
dinheiro, como forma de me
desafiar a consegui-lo. Felizmente, sempre consegui. No
entanto admito que é muito
arriscado. O autocontrole,
dentre outras qualidades,
como inteligência, ponderação, persistência e resiliência, é fundamental. Por
isso, divido com meus pares
um pouco do que aprendi
ao longo da vida, e passei a
praticar, com certa obsessão,
a fim de alcançar uma vida
tranquila, sem sobressaltos:
1. Estipule metas, mas
não exagere - Compromisso inatingível é sinônimo
de frustração. Fazer mais
negócios, adquirir bens e
enriquecer é muito bom. Mas
deixar de conseguir o que se
planeja resulta em estresse e
suas consequências. Por isso
ambicione sempre, mas planeje sua ambição. Se houver
crédito (saldo positivo entre
seus rendimentos e despesas), esse é o seu potencial
de investimento. Se quiser
mais, terá de se esforçar mais.
Neste caso, planeje de acordo
com seu potencial e o do seu
mercado.
2. Avalie suas despesas.
Muitas delas podem ser
reduzidas - Depende só de
planejamento e, talvez, de

um pouquinho de sacrifício.
Lembre-se de que o ano tem
doze meses. Pequenos gastos poupados mensalmente
podem possibilitar um bom
investimento anual.
3. Gaste menos do que ganha - Quem consome mais do
que ganha, além do inevitável
estresse, que prejudica a
produtividade, não consegue
investir. Sem investimento
não há crescimento. Mas
não esqueça: boa aparência
e conhecimentos são indispensáveis investimentos
profissionais.
4. Poupança programada
é fundamental - Qualquer
um pode, informalmente,
programar e fazer reservas
mensais. Porém não é fácil
resistir a tentações com dinheiro na mão. O melhor é ter
compromisso formal, que nos
obrigue, mesmo que tenha
algum custo. Por exemplo:
consórcio imobiliário, poupança programada, fundo de
capitalização.
5. Programe as compras de
maior valor - Se puder, pechinche muito e pague à vista.
Sai sempre mais barato. Se
não, pesquise quem oferece
maior prazo com menos juros.
Distribua os pagamentos ao
longo do tempo, a fim de
não sufocar seu orçamento
e não comprometer outros
propósitos.
6. Reserva de emergência.
Imprevistos acontecem - A
pandemia de 2020 é o exemplo mais radical. Reserva
emergencial ajuda em caso de
doença, acidente, desemprego e gap de mercado (período
de “vacas magras”, em que
nada se vende). O ideal é
manter uma reserva equivalente a seis meses da renda
média, que deve ser guardada
em conta rendimento.
7. Previdência privada Além do INSS, aposentaria
complementar é fundamental
para garantir uma velhice
tranquila. Mas a maioria
das pessoas só percebe isso
quando já é tarde.
(*) - Graduado em Direito e Ciências
Matemáticas, foi professor de
Matemática, Física e Desenho na
PUC/PR. É técnico em Edificações
e em Processamento de Dados.
Foi presidente do Creci-PR por
três mandatos, e do Sindicato dos
Corretores de Imóveis do Paraná de
1984 a 1986. No Cofeci, é presidente
desde 2000 (www.cofeci.gov.br).

G - Cadastro para Startups

A - Telefonia Móvel

A Anatel já disponibiliza em seu portal na internet, o “Painel Cobertura Móvel”. A nova ferramenta apresenta em mapas interativos a
distribuição da cobertura do sinal da telefonia móvel no Brasil. Permite pesquisar a cobertura das operadoras móveis em seu município.
Assim, a partir de mapas com as manchas de cobertura, o consumidor
pode verificar a existência de sinal 3G ou 4G da prestadora móvel na
sua residência, nas ruas por onde circula, no trabalho e na faculdade, por exemplo. A ferramenta é útil para consultar a cobertura em
todas as regiões do país. Capitais e demais regiões metropolitanas
têm um maior percentual coberto pela telefonia e banda larga móvel
em relação ao interior, mas ainda assim podem possuir áreas não
atendidas. Saiba mais em: (https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/
infraestrutura/panorama).

B - Restauração Florestal

A PlantVerd finalizou o processo de reflorestamento da Nova Tamoios,
no trecho que liga a região do Vale do Paraíba ao Litoral Norte. Ao
todo, foram 430,21 hectares de plantios de vegetação nativa da Mata
Atlântica, além do combate e manejo de 124 hectares de espécies
exóticas, um dos maiores projetos de restauração florestal para
recuperação de áreas degradadas já feitas no estado de São Paulo.
Entre as espécies plantadas está o pau-marfim, o jequitibá-rosa,
o cambuci e o ipê-felpuldo, entre outras. O plantio compensatório
da Nova Tamoios visa acelerar o processo de sucessão natural e
proteger rapidamente o solo contra a erosão principalmente no
trecho de Planalto e Serra do Mar, além dos serviços ambientais,
especialmente na proteção de cursos d’água. Outras informações:
(www.plantverd.com.br).

C - Competição de Matemática

Estudantes do ensino superior apaixonados por matemática poderão
participar de uma competição desafiadora e muito divertida, que
objetiva de eleger o Rei ou Rainha da Derivada. A atividade integra
a programação da 1ª Super Tech Week, evento virtual gratuito, que
será promovido entre os próximos dias 11 e 14, pelo projeto Super,
uma parceria entre a Samsung e a Universidade Federal do Amazonas.
As inscrições para o desafio estão ocorrendo através do site: (super.
ufam.edu.br). Podem participar estudantes de qualquer instituição
de ensino superior do Brasil, que tenham familiaridade com a temática da competição. O Rei ou Rainha da Derivada (RDD) é um jogo
de matemática em que os participantes resolvem problemas em um
determinado tempo, sendo avaliadas a velocidade e a exatidão da
resposta.

D - Trabalho no Campo

Diretamente da Vila Abobrinha, o embaixador oficial do WWF- Brasil
e seus amigos chegam às páginas do guia “Alimentação: Como fazer
boas escolhas para você e para o planeta”. Ilustrada por Chico Bento, a
cartilha traz curiosidades do campo que valorizam o trabalho dos agricultores e os produtos que vêm da terra, além de incentivar um sistema
alimentar capaz de conservar a natureza. O material traz a importância
da agricultura familiar, curiosidades sobre o caminho da comida até
a mesa, vantagens dos alimentos frescos, dicas para encontrar um
agricultor próximo e um calendário para acompanhar o que há de mais
fresquinho em cada mês. Para Mônica Sousa, diretora-executiva da
Mauricio de Sousa Produções, destacar e valorizar os produtos e seus
respectivos produtores é essencial. Para acessar a cartilha, basta clicar
no link (https://turmadamonica.uol.com.br/wwfbrasil/).

E - Linha 6-Laranja

A Acciona está buscando mais de 300 profissionais da construção para se
unirem à equipe das obras da Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo, que
se encontram em ritmo acelerado. As oportunidades são para diferentes
áreas e funções. Entre as vagas estão: pedreiro, carpinteiro, frentista
de túnel, servente de obra, armador, encarregado de obra e engenheiro
(civil, planejamento e de projetos). Até o momento, o projeto que foi
iniciado em outubro de 2020, já gerou mais de mil empregos e o pico de
9 mil profissionais deve ser atingido até março de 2024. Vale dizer que,
assim como nas operações da empresa em mais de 60 países, as políticas
de contratação da Acciona primam pela diversidade e inclusão. Para se
inscrever, basta preencher os formulários disponíveis nos links abaixo:
Vagas de Nível Superior: (https://www.acciona.com/our-purpose/work-with-us/job-offers/); Posições Operacionais: (https://cutt.ly/vagas-metro-l6).

F - Gigante em Auditoria

Visando um trabalho de excelência em auditoria e consultoria, a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), da Fiocruz, assinou um contrato com a empresa britânica Russell
Bedford para um serviço de auditoria que se estenderá ao longo dos
próximos 12 meses. A Fiotec é uma das principais parceiras da Fiocruz,
órgão responsável pelas vacinas contra a Covid-19. A parceria objetiva
a prestação de serviços de auditoria contábil e consultoria da Russell,
que trará todo o seu domínio e conhecimento jurídico para o trabalho
com seu novo cliente. A Russell Bedford Brasil consolidou sua marca
através de trabalhos realizados em todo o território brasileiro, atendendo às áreas de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, tecnologia da
informação e ministrando cursos de atualização nos segmentos (www.
russellbedford.com.br).

A Ocyan, que atua no setor de óleo & gás, está com cadastro aberto
para startups apresentarem soluções inovadoras para desafios propostos
pela empresa. As startups selecionadas terão suporte para o desenvolvimento de um projeto-piloto in loco e poderão se tornar fornecedoras
ou parceiras da empresa. As interessadas têm até o próximo dia 19, para
acessar as informações do programa Ocyan Waves Challenge e cadastrar
suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). Foram escolhidos
nove desafios, dos quais seis serão apresentados para o ecossistema de
Inovação e trazem potencial de contratação ou parceria para as startups,
dois serão desenvolvidos por startups que já participaram do programa
nos anos anteriores e, pela primeira vez, um desafio será desenvolvido
por uma startup estrangeira.

H - Admirals Club

A American Airlines, principal companhia aérea a operar entre o Brasil e
os Estados Unidos, reabriu o seu Admirals Club, localizado no Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos, após o fechamento em março de
2020. Respeitando as normas sanitárias e o distanciamento social, os clientes
agora podem relaxar e recarregar as baterias no lounge VIP da American em
GRU, que conta com assistência de viagem individual e WiFi, além de uma
ampla variedade de refeições, bebidas e comodidades para relaxar antes
do voo. O lounge pode ser acessado por membros do Admirals Club ou
pelas categorias Platinum, Platinum Pro e Executive Platinum do programa
AAdvantage®; clientes voando na Primeira Classe ou Executiva operados
pela American Airlines ou companhias parceiras. Funciona diariamente,
das 16h às 22h no mezanino do Terminal 3 (www.aa.com.br).

I - Futuros Líderes

A Arco Educação, organização que desenvolve soluções educacionais
focadas em todos os segmentos do ensino básico, atendendo a mais de
1.7 milhões de alunos e mais de 6.100 escolas privadas em todo o país,
lança seu novo programa de trainee. Chamado de “Futuros Líderes”, o
programa tem uma trilha de desenvolvimento voltada para liderança,
autonomia para fazer acontecer, aprendizado na prática, contato direto
com líderes, projetos de alta relevância para a Arco, ambiente dinâmico, propósito e alto impacto. O processo será totalmente online e as
inscrições já podem ser feitas no site (https://traineearco.eureca.me/).

J - Formação de Devs

O Delivery Center, plataforma que está promovendo a transformação
digital de lojistas físicos, conectando-os a marketplaces e uma ampla
gama de parceiros, acaba de lançar seu programa de desenvolvimento
profissional chamado D CODE CAMP, que oferece capacitação e mentoria
a estudantes ou recém-formados dos cursos de Análise de Sistemas,
Sistemas da Informação, Ciências da Computação, Engenharias como
um todo, além de cursos técnicos de tecnologia. O programa selecionará
12 participantes, que serão remunerados durante o programa e, após
todo o processo, que vai durar 3 meses, podendo conquistar uma vaga
nas equipes de Desenvolvimento do Delivery Center. Serão mais de 360
horas de conteúdo online e offline, tech talks, meetups, desafios, seções
de pair programming, code-review, mentorias especializadas e acompanhamento dos selecionados. Inscrições: (https://dcodecamp.gupy.io/).
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