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19, 24 e 26. Voltado a gestores de recursos humanos de empresas, líderes 
de equipes, colaboradores-chave, sócios e/ou CEOs, empresários (de 
qualquer porte), além de interessados no assunto, o curso será 100% 
online em virtude da pandemia. Poderá ser feito por participantes de 
qualquer parte do Brasil, e até de outros países. As webaulas serão 
ministradas ao vivo, sempre das 19h às 22h, pelo horário de Brasília. 
Inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site da ESPM: (https://
www.espm.br/cursos/extensao/inovacao-criatividade/personal-branding
-organizacional-como-usar-marcas-pessoais-para-alavancar-negocios/)   

E - Venda de Pneus
A Pirelli começou a vender pneus para carros de passeio e SUVs atra-
vés do portal oficial da empresa, no (www.pirelli.com.br). Com isso, o 
Brasil é o primeiro país da América Latina a receber esse novo modelo 
de marketplace. Essa primeira fase do projeto é feita por meio de dois 
membros da rede oficial de revendedores, Campneus e TOC Pneus, e, 
em breve, será feita também pela Bellenzier Pneus. A Pirelli destaca 
que o “consumidor poderá encontrar de forma ágil e conveniente todo 
o portfólio Pirelli disponível para venda e selecionar o revendedor mais 
próximo para retirada e eventual instalação do produto”. A ação faz 
parte do processo de modernização do site da Pirelli, contando com 
os parceiros de tecnologia mais avançados no mercado atualmente. 
O serviço também contribui para amenizar a necessidade do contato 
pessoal, ajudando a diminuir a disseminação da Covid-19. 

F - Consultoria e Instrutoria 
O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o credenciamento de em-
presas de consultoria e instrutoria interessadas em compor o banco de 
prestadores de serviços da instituição. As empresas habilitadas poderão 
ser acionadas quando houver demandas em 17 áreas de conhecimento, 
como inovação, políticas públicas e sustentabilidade. O edital com as 
regras do processo de seleção está disponível no site (http://creden-
ciamento.sebraesp.com.br). Podem participar sociedades empresárias, 
sociedades simples e EIRELI, desde que o ramo de atuação permita a 
prestação de serviços de consultoria ou instrutoria nas áreas de co-
nhecimento ofertadas. Também é preciso ter matriz ou filial no Estado 
de São Paulo. O processo de credenciamento é feito em duas etapas. 
A primeira é a inscrição via portal com o envio de toda documentação 
exigida. Em seguida, a empresa passará pelo processo de habilitação 
jurídica e qualificação técnica, para análise dos arquivos enviados. 

G - Tecnologia e Produto
Na contramão da crise, gerando novos postos de trabalho e buscando 
mão de obra para suprir a demanda, a Gaudium, startup que desenvol-
ve tecnologia para mobilidade urbana  e logística de última milha, tem 

A - Automóveis por Grãos
A Stellantis lançou uma nova modalidade de venda de veículos para 
produtores rurais mediante o pagamento fixo e liquidado em grãos, 
como a soja, por exemplo. A operação vale para modelos da Fiat, Jeep 
e Ram. A venda ao setor de agronegócio será por meio de operações 
“barter trade” (troca ou permuta) e a fase de implantação da operação 
poderá contemplar 1,2 mil produtores dos estados de Mato Grosso, 
Goiás, Tocantins, Bahia, Paraná e Pará. “É um modelo de negócio que 
oferece segurança e previsibilidade aos produtores”, afirma o diretor de 
Vendas Diretas, Fabio Meira (www.stellantispress.com.br). 

B - Encontro com Empresários
Henrique Mandetta é o convidado da reunião mensal do Conselho 
Político e Social da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) nesta 
segunda-feira (10), a partir das 10h, na sede da entidade. O ex-ministro 
da Saúde vai falar sobre a solução para o dilema da COVID-19 na eco-
nomia a empresários do varejo.  Mandetta ocupou o cargo de ministro 
da Saúde de janeiro de 2019 a abril de 2020. Até 2022, o ex-ministro vai 
liderar o STOP TB Partnership Board, uma iniciativa operada por meio 
de uma secretaria hospedada pelo Escritório das Nações Unidas para 
Serviços de Projetos (UNOPS) em Genebra. Os interessados poderão 
assisti-lo pelos links (https://www.facebook.com/associacaocomercialsp) 
ou (https://www.youtube.com/user/acspdigital).  

C - Bike por QR Code 
A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América La-
tina, inovou ao lançar a liberação de bicicletas por QR Code em todas 
as praças do programa Bike Itaú. A atualização contribui com os novos 
hábitos de cuidados pessoais exigidos durante a pandemia, uma vez 
que o usuário não precisa digitar os códigos no dock das estações para 
destravar a bicicleta, basta aproximar o celular, evitando contato com 
o equipamento. Desde a implementação a adesão dos usuários têm sido 
extremamente positiva, já ultrapassando 1 milhão de viagens feitas com 
a nova função. Além disso, aproximadamente 50% de todos os usuários 
já testaram a novidade. Alinhado às orientações da OMS, além da limpeza 
diária com álcool 70%, ainda no centro de operações da empresa, todas 
as bikes são lavadas com cloro diluído em água (www.tembici.com.br).

D -  Marcas Pessoais 
Um curso essencial para quem almeja gerenciar a própria reputação, 
agregando valor à empresa, à marca e aos negócios que representa. 
Esta é a proposta do curso “Personal Branding Organizacional: Como 
Usar Marcas Pessoais para Alavancar Negócios”, da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), que acontece nos próximos dias 17, 

vagas abertas para aumentar seu time de tecnologia, produto e sucesso 
do cliente. A empresa está em busca de novos talentos para o time e 
a contratação sem fronteiras, realizada de forma 100% digital,  dando 
oportunidades para profissionais do Brasil todo. As vagas são para 
início imediato com contratação home-office. Para o estagiário, só não 
oferecem como benefício o plano de saúde, mas oferecem boas chances 
de efetivação. Os interessados podem se inscrever no link: (https://
gaudium.global/carreiras).

H - Caminhões Extrapesados
O Consórcio Mercedes-Benz traz mais uma inovação para os clientes da 
marca. Chega ao mercado o Plano Vozes da Estrada Volume 4, voltado 
a caminhões extrapesados das linhas Novo Actros e Axor. Com parce-
lamento de até 120 meses, o maior prazo do mercado, o plano oferece 
360 cotas, com créditos entre R$ 385 mil e R$ 756 mil. Esse novo plano, 
já disponível na Rede de Concessionários Mercedes-Benz de veículos 
comerciais, oferece mais vantagens aos participantes, como parcela 
reduzida até a contemplação, possibilidade de diluição de 100% do 
lance nas mensalidades a vencer ou lance parcelado em 4 vezes. Essas 
condições atrativas ajudam o cliente a programar a compra de seu novo 
extrapesado da marca equilibrando da melhor maneira o seu fluxo de 
caixa. Clientes que adquirirem as 50 primeiras cotas, nos créditos aci-
ma de R$ 524 mil, ganharão uma moto elétrica (mercedes-benz.com.
br/caminhoes).

I - Lide em Miami
Fundado no Brasil, em 2003, o Lide - Grupo de Líderes Empresariais 
reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de 
fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, 
assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa 
nas esferas pública e privada. Presente em 16 países e com 23 frentes 
de atuação, conta com 33 unidades regionais e internacionais com o 
propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de 
uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente. No último 
mês a instituição convidou o empresário brasileiro, Wagner Pontes, para 
a presidência da nova unidade, em Miami. Wagner foi premiado como 
“Jovem empreendedor do ano” por uma revista especializada, em 2008; 
“Melhor CEO do segmento de e-commerce”, em 2011 e “Melhor CEO 
do segmento de assessoria imigratória”; em 2020. 

J - Ensino de Matemática
Oito professores, seis deles do Colégio Marista Arquidiocesano, em São 
Paulo, se uniram com um objetivo em comum: facilitar o entendimento 
da Matemática, e, para isso, abriram um canal no YouTube, denominado 
“Os Matemáticos”. Eles produziram e publicaram no canal, mais de 200 
videoaulas que abrangem conteúdos do Ensino Fundamental (Anos 
Iniciais e Finais) e Ensino Médio. Os temas abordados são Operação 
com Decimais, Divisão e Prova Real, Elementos Geométricos, Ângulos, 
Equação Exponencial, Multiplicação, Números Primos, Propriedades da 
Potenciação, entre outros. “Os vídeos que produzimos não são profis-
sionais, pois não utilizamos equipamentos modernos, mas, certamente, 
são muito didáticos, feitos com muito carinho e dedicação”, afirma um 
dos professores youtubers, Sandro Yoshio Kuriyama. Para conhecer o 
canal “Os Matemáticos”, acesse o link: (https://bit.ly/3xLF98y).

Por que reduzir a 
mortalidade das PMEs 
é um sonho possível?

Ao longo dessa jornada 
de quase 10 anos como 
empreendedor, uma das 
perguntas que escuto com 
mais frequência é: “como 
você teve essa ideia?”

Gostaria que a resposta fos-
se tão reluzente quanto se 
imagina, mas a realidade é 

que eu simplesmente não consigo 
aceitar que nós, trabalhadores 
brasileiros em geral, não somos 
tão produtivos como tantas 
outras culturas espalhadas pelo 
mundo. O ano era 2011, estava eu 
na reta final do MBA Banking e 
iniciando meu PhD em Engenha-
ria e, claro, precisava estruturar 
um tema que me motivasse. 

Mergulhei então em uma abor-
dagem mais introspectiva sobre 
o porquê existe uma possível 
acomodação do brasileiro em 
ser menos produtivo e encontrei 
uma estatística que me marcou: a 
taxa de sobrevivência das PMEs 
brasileiras era de 73% após 2 
anos da fundação. Em outras 
palavras, a cada 100 novos em-
preendedores cheios de sonhos 
e expectativas, 27 deles iriam 
morrer sem nem entender os 
motivos. 

E a situação ficava pior, ao 
olhar para um horizonte de 5 
anos, mais da metade deles já 
teriam fechado as portas e uma 
boa parcela restante mal estaria 
tendo condições de sustentar 
o negócio. Não estou falando 
daqueles empreendedores de 
oportunidade que investiram em 
uma diversificação de renda, mas 
sim de empreendedores por ne-
cessidade por falta que de outras 
alternativas resolveram investir 
para tentar mudar seu futuro. 

Mais do que sonhos frustrados, 
desperdício de horas a fio de tra-
balho duro e uma luta incessante 
contra todas as famigeradas 
burocracias, esses empreen-
dedores estariam acumulando 
dívidas tão significativas que 
provavelmente os impediriam 
de empreender novamente. 
Isso não está certo! Muito antes 
da onda fintech surgir, percebi 
que o problema era estrutural: o 
brasileiro não é menos produtivo, 
muito pelo contrário, precisa ser 
muito mais produtivo para tentar 
gerar a mesma renda. 

Tendo trabalhado no mercado 
financeiro durante os 7 anos an-
teriores, minha inquietação au-
mentou quando identifiquei que 
os problemas principais estavam 

diretamente relacionados ao pró-
prio sistema financeiro. Existem 
alguns fatores que contribuem 
para a mortalidade das PMEs 
como a falta de experiência ou 
conhecimento do empreendedor 
para precificar seus produtos e 
oferecer melhores condições de 
financiamento para seus clientes. 

Não estou aqui para falar do 
que já foi feito nesse período, 
mas sim para avaliar o que ainda 
existe pela frente e, principal-
mente, porque temos convicção 
de que é possível reduzir muito a 
mortalidade das PMEs. Nas con-
versas com os empreendedores 
com quem tenho contato ou até 
mesmo com clientes, é comum 
ouvir relatos sobre os benefícios 
que já conseguem perceber em 
seus negócios assim que come-
çam a usar novas tecnologias 
para simplificar atividades até 
então complexas. 

Nosso papel como fintech é le-
var soluções práticas, acessíveis 
e que dialoguem com o pequeno 
empresário. E é interessante 
perceber a desconfiança dando 
lugar a felicidade, até chegar 
a inevitável questão: “Por que 
ninguém pensou nisso antes?”. 
Não sei a resposta exata para 
essa questão. Talvez o avanço da 
tecnologia permitiu a construção 
de soluções mais aderentes e 
customizadas ao público PME? 

Ou quem sabe, os próprios 
PMEs não quiseram fazer a 
aposta de que o investimento em 
tecnologia de fato iria simplificar 
suas atividades? Na dúvida, optei 
por enfrentar todas as dificul-
dades de frente e começar uma 
jornada que, tenho certeza, não 
se vence sozinho. Além de muitas 
pessoas que estão desbravando 
essa realidade junto comigo, vejo 
outros fundadores de startups 
em franco crescimento, colo-
cando seus esforços nesse jogo. 

Cada vez mais, tenho certeza 
que todas as dificuldades já co-
nhecidas das PMEs estão sendo 
estudadas e combatidas por 
muitas empresas que enxergam 
potencial nesses pequenos e 
médios empreendedores. O fu-
turo a Deus pertence, mas estou 
animado que o ecossistema de 
startups está enxergando o PME 
como ele realmente merece e não 
como em um simples discurso de 
marketing. Com certeza, vamos 
chegar lá! 

(*) - Engenheiro, mestre e doutor em 
engenharia de produção pela Poli/

USP, é fundador e CEO da Listo, 
fintech que promove a autonomia 
financeira de pequenos e médios 

empreendedores. 

Olavo Cabral Netto (*)

Suspensão de contratos lidera pedidos de acordo.

Entre as modalidades 
de acordo, a suspen-
são de contratos de 

trabalho lidera na compara-
ção com as três modalidades 
de redução de jornada. 
Os acordos de suspensão 
de contratos representam 
46,88% do total, o que equi-
vale a 237.587 empregos. 

Os trabalhadores que ade-
riram ao acordo recebem 
o Benefício Emergencial 
(BEm), que equivale a 100% 
do seguro-desemprego. Em 
troca, têm o posto de tra-
balho mantido após o fim 
da suspensão pelo período 
equivalente ao acordo. Em 
relação aos casos de redução 
de jornada, 29,51% dos acor-
dos (149.585) estabelecem 
redução de 70% dos salários 
com o recebimento do BEm 

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou inflação de 2,22% em abril, taxa superior à apurada em 
março (2,17%). Com isso, o índice acumula taxas de inflação de 
10,38% no ano e de 33,46% em 12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A alta da taxa de março para abril foi 
puxada pelos preços no atacado. 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo passou de 2,59% em 
março para 2,90% em abril. Por outro lado, as taxas de inflação do 
Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, e do Índice 
Nacional de Custo da Construção caíram. O Índice de Preços ao 
Consumidor passou de 1% em março para 0,23% em abril. Já o 
Índice da Construção recuou de 1,30% para 0,90% no período (ABr).

O 5G irá revolucionar a indústria, as 
empresas e possibilitar avanços no que se 

refere à Internet das Coisas.

O ministro das Comunicações, Fábio 
Faria, disse que a chegada da tecnologia 
5G vai revolucionar a vida das empresas 
do país, ao participar do evento virtual 
da Semana Nacional das Comunicações 
Diálogo Conexis. O ministro destacou que 
a tecnologia vai aumentar as aplicações 
de internet das coisas, especialmente em 
setores como o agronegócio.

“Teremos aumento do PIB do agronegó-
cio, avanços na telemedicina e em seguran-
ça pública, além da possibilidade de acabar 
com o deserto digital que atinge hoje cerca 
de 40 milhões de brasileiros, grande parte 
deles na Região Norte”, disse o ministro. “O 
setor [do agronegócio] terá potencial para 
crescer 20% ao ano, o que significa dobrar 
de tamanho em cinco anos”, afirmou.

Segundo Faria, o governo deve realizar o 
leilão do 5G ainda este ano. Ele disse que 
o edital do leilão ainda está em análise no 
Tribunal de Contas da União (TCU) e a 
expectativa é que a corte finalize a análise 
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Programa de redução de salários 
preserva mais de 500 mil empregos
Em pouco mais de uma semana em vigor, a nova rodada do programa de preservação do emprego 
registrou 506.834 acordos fechados, divulgou a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia

ano passado o programa pre-
servou o emprego e a renda 
de cerca de 10,2 milhões de 
trabalhadores em acordos 
que tiveram a adesão de mais 
1,5 milhão de empresas. 

Os acordos individuais 
entre patrões e empregados 
podem ser de redução de 
jornada de trabalho e salá-
rio apenas nos percentuais 
de 25%, 50% ou 70%. Na 
prática, um trabalhador que 
tiver redução de 25% do sa-
lário receberá 25% do valor 
do seguro-desemprego que 
ele teria direito em caso de 
demissão, e assim sucessiva-
mente. No caso da suspensão 
temporária dos contratos de 
trabalho, o governo pagará 
ao empregado 100% do valor 
do seguro-desemprego a que 
ele teria direito (ABr).

no valor de 70% do seguro-
desemprego, e 17,25% dos 
acordos (87.446) foram 
fechados para reduzir o 
salário em 50% com a com-
plementação de 50% do 
seguro-desemprego. 

Um total de 6,36% (32.216) 
dos acordos preveem a re-

dução de 25% dos salários 
com o pagamento de 25% 
de seguro-desemprego. O 
programa funciona nos mes-
mos moldes do ano passado, 
quando vigorou por oito 
meses para evitar demissões 
em empresas afetadas pela 
pandemia da Covid-19. No 

Fábio Faria: a tecnologia 5G vai 
“revolucionar” vida das empresas

O ministro ressaltou o impacto que a 
implementação do 5G trará para a econo-
mia. “O Brasil é um dos países que mais 
atrai investimentos em tecnologia, e com 
o 5G vamos melhorar nosso ambiente de 
negócios e expandir as telecomunicações 
em todo o território nacional”, disse. De 
acordo com o ministro, 90% das novas 
antenas que serão usadas para oferta 
específica do serviço poderão ser caracte-
rizadas como de pequeno porte, fazendo 
com que a sua instalação seja simplificada.

Um decreto sobre a instalação de 
antenas foi publicado pela pasta no ano 
passado. Segundo o ministro, a medida di-
minuiu os entraves para a instalação desse 
tipo de equipamento pelas operadoras de 
telecomunicações. “Sem o decreto da Lei 
Geral de Antenas, seria impossível termos 
5G. Principalmente em relação ao silêncio 
positivo. Em vários estados do Brasil nós 
demorávamos dois, três anos para termos 
retorno”, disse (ABr).

em junho. “Iremos levar internet para a 
população brasileira que ainda não têm. O 
4G revolucionou a vida das pessoas e o 5G 
irá revolucionar a indústria, as empresas 
e possibilitar avanços no que se refere à 
Internet das Coisas”, disse.

IGP-DI acumula inflação de 33,46%


