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portfólio inovador para atender aos diversos gostos dos consumidores em 
todo o Brasil. Sua história se iniciou em 8 de maio de 1901, com a indus-
trialização da erva-mate em Curitiba, e é marcada pelo desenvolvimento 
e crescimento do segmento de chás no país. Empresa nacional, é líder de 
mercado em chás de infusão, com volume de 64,5% em market share, e 
prontos para beber. Em constante modernização, conta com um portfólio 
com mais de 70 opções de produtos entre infusão e chás prontos para 
beber, que atendem aos mais diversos públicos. Essa variedade pode ser 
conferida nas linhas de chás funcionais, Senses (Premium), cápsulas e 
de infusão em água gelada, que ao longo dos anos têm colaborado para 
estimular e ampliar o consumo do chá no país, em qualquer momento, 
lugar e ocasião. Saiba mais em: (www.leaoab.com.br).

E - Riscos Financeiros 
A Faculdade BSSP realiza um workshop gratuito nos próximos dias 11 e 
12 (terça e quarta-feiras) sobre riscos financeiros na gestão da empresa e 
como evitá-los, usando casos reais. As aulas acontecerão 100% online, e 
prometem trazer conteúdos fundamentais sobre como lidar com a oscilação 
e a imprevisibilidade do mercado – uma tarefa crucial tanto nas grandes 
quanto das pequenas empresas. O workshop também vai falar um pouco 
sobre o poder da verdadeira Gestão de Riscos Financeiros, que auxilia no 
aumento dos lucros da empresa sem sofrer os efeitos causados pelo mer-
cado. Tudo isso a partir do estudo com quem vivenciou essa experiência. A 
programação conta com as maiores referências no mercado, como: os con-
tadores Sérvulo Mendonça, Ana Carolina Ferreira, Elisangela Castelo, Habib 
Bichara e Radjalma Amorim, além de Adriana Souza, gestora educacional. 
Inscrições e outras informações: (http://bit.ly/workshopriscosfinanceiros).

F - Pessoas com Deficiência
A Avanade, líder de inovação digital no ecossistema Microsoft, anun-
cia o lançamento da Avanade Back-end Academy - um programa de 
treinamento em tecnologia profissional para pessoas com deficiência. 
O treinamento será organizado em parceria com a Talento Incluir, con-
sultoria pioneira em Diversidade e Inclusão no Brasil, e a 99jobs, startup 
da HRTech com foco em processos de RH. Com um total de 20 vagas 
disponíveis na Academia, o treinamento acontecerá de 21 de junho a 25 
de julho de 2021. Ao concluir o programa de treinamento, a Avanade, 
junto com a 99jobs, selecionará os candidatos adequados e oferecerá 
a eles cargos de tempo integral na empresa. As inscrições podem ser 
enviadas online até 6 de junho em: (99jobs.cc/academia- avanade).  

G - Maneira Inovadora 
Com o objetivo de transformar o mercado de seguros oferecendo tec-
nologia e inovação focada nas demandas do cliente, a Kovr Seguradora 

A - Cadeiras Gamers
A comercialização de cadeiras gamers, utilizadas por jogadores online, tem 
crescido com a pandemia. Segundo levantamento do Grupo All Nations, uma 
das maiores distribuidoras de produtos e equipamentos nos mais variados 
segmentos da tecnologia no Brasil, a procura por esses produtos cresceu 
cerca de 35% no primeiro trimestre em comparação com os 90 dias anteriores. 
Além das cadeiras gamers, itens como placas de vídeo e componentes de 
informática em geral estão entre os mais procurados pelos brasileiros nos 
últimos 12 meses. Pelo mapeamento da empresa, consumidores dos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os maiores compradores 
de itens de informática para a quarentena e o trabalho remoto no período 
de pandemia no país, seguidos por pedidos oriundos do Paraná, Rio Grande 
do Sul e Bahia. Saiba mais em: (www.allnations.com.br).

B - Melhor Maternidade 
Centro especializado nos cuidados com a saúde integral da mulher e do neo-
nato, com serviços de alta complexidade para gestações de risco, o Hospital e 
Maternidade Santa Joana acaba de ser eleita a melhor maternidade, de acordo 
com a opinião de 19% dos 1.023 entrevistados pela pesquisa “O Melhor de São 
Paulo”, realizada pelo Grupo Folha. O levantamento considerou moradores 
da capital com 16 anos ou mais das classes A e B, que avaliaram as melhores 
marcas de serviços da cidade. Com mais de 700 mil partos realizados ao longo 
de sua história, o Grupo Santa Joana, do qual o Hospital e Maternidade Santa 
Joana faz parte, possui uma grande experiência. Além de oferecer um cuidado 
completo para a mulher e o neonato, desde o diagnóstico ao tratamento e 
desfecho. Saiba mais em: (www.santajoana.com.br).

C - Indústria da Cannabis
A The Green Hub, consultoria e aceleradora com foco específico na indústria 
legal da cannabis, abre inscrições para sua terceira chamada de startups. 
A iniciativa tem como objetivo encontrar soluções criativas e inovadoras 
para o mercado medicinal e industrial em torno da planta. Desta vez, além 
do Brasil, o processo está aberto a projetos do mundo inteiro em especial 
para startups da América Latina. Por conta disso, a consultoria pretende 
se aproximar de empresas do Uruguai para viabilizar experimentos e testes 
de novas tecnologias, além disso fechou uma parceria estratégica com a 
incubadora Ingenio (ingenio.org.uy), localizada no laboratório tecnológico, 
em Montevidéu. A participação de empreendimentos pode ser confirmada 
até o início de julho, por meio de inscrição no site: (http://www.thegreenhub.
com.br/lp/3-chamada-de-startups/). 

D - 120 Anos de Pioneirismo 
A Leão Alimentos e Bebidas chega aos 120 anos superando metas, im-
pulsionadas pelo desempenho da linha de chás para infusão, e com um 

chega ao mercado. A companhia é a nova cara da Seguradora Invest, 
e das companhias InvestPrev e Invest Capitalização, que já possuem 
uma história de mais de 45 anos, mais de 3.000 corretores parceiros, 
200 funcionários receita de mais de R$ 1 bilhão. O grupo de segura-
doras passou recentemente por uma transformação societária, com a 
aquisição por parte do Banco Máxima, que trouxe um time de liderança 
experiente de executivos do mercado segurador , além de implantação 
de governança e plano estratégico focado em inovação e tecnologia. A 
Kovr chega ao mercado de seguros tendo como principal diferencial 
oferecer a melhor experiência para seus clientes, por meio de produtos 
elaborados sob demanda, com foco em modalidades de distribuição e 
produtos altamente inovadores (www.kovr.com.br).

H - Adiamento da Agrishow 
Em pesquisa com todos os expositores da feira sobre sua realização em 
2021, o resultado mostrou que a maioria não acredita nesta possibilida-
de, em razão das barreiras sanitárias e de todo o cenário de incertezas 
e sem precedentes que o país vivencia em decorrência da pandemia. 
E, de fato, a situação da saúde pública no Brasil ainda é considerada 
grave e não permite se ter uma visibilidade de qual será o seu patamar 
em junho e as consequentes restrições impostas pelos órgãos sanitários 
governamentais. Assim, as realizadoras do evento: Associação Brasileira 
do Agronegócio, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipa-
mentos, Associação Nacional para Difusão de Adubos, Faesp e Sociedade 
Rural Brasileira -, juntamente com a Informa Markets, organizadora da 
Agrishow, decidiram transferir a data da feira para o período de 25 a 29 
de abril de 2022. Para mais informações: (www.informamarkets.com).

I - Dante no Espaço
A próxima missão de astronautas para a Estação Espacial Internacional 
vai levar uma cópia da “Divina Comédia”, obra-prima do poeta italiano 
Dante Alighieri, para ser liberada no Espaço. A edição será preparada 
pela editora de Bolonha Scripta Maneant, cuja tradução seria “os escritos 
permanecem”, em colaboração com a empresa Human Space Services, 
de Verona. Chamado “Dante entre as Estrelas”, o projeto prevê o envio 
de um volume de sua obra feito em titânio e ouro, os únicos materiais 
capazes de resistir no Espaço aberto. O livro flutuará no universo como 
um testemunho da vida e da cultura na Terra. A próxima missão para 
a ISS partirá no dia 13 de outubro de 2021, ano que marca o sétimo 
centenário da morte de Dante Alighieri (ANSA).

J - Mobilidade Urbana
Estão abertas as inscrições para chamada pública para a elaboração de 
projetos de mobilidade urbana sustentável. A iniciativa do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, em parceria com o KfW Banco de De-
senvolvimento, o BID e o BNDES, visa oferecer apoio técnico a estados 
e municípios interessados em desenvolver projetos que contribuam 
para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para a inclusão 
social. As melhores propostas terão seus estudos de pré-viabilidade 
financiados com recursos não reembolsáveis do governo alemão, por 
meio do KfW e do Global Environment Facility, administrado pelo BID. 
Podem participar da chamada municípios acima de 500 mil habitantes, 
estados e suas capitais. As inscrições podem ser feitas no link: (https://
bndes.gov.br).

Por que você 
deveria saber sobre 
Investimento Anjo?

Empresas da economia 
tradicional perderam 
espaço para negócios 
digitais, escaláveis 
e disruptivos e as 
startups representam 
esse modelo de inovação 
adotado pelo mundo. 

Ao mesmo tempo, es-
tamos vivendo em um 
cenário de juros baixos, 

no qual os investimentos em 
renda fixa não se mostram 
mais tão vantajosos. Dentro 
dessa realidade, aqueles que 
investem pensando no futuro, 
saem na frente. Com o ecos-
sistema de inovação em fase 
de amadurecimento, estar 
presente nele é o movimento 
natural do mercado. 

Para diversificar a carteira 
de investimentos, ajudar no 
crescimento do segmento de 
tecnologia do país e ainda ter 
ganhos financeiros reais, entra 
em cena a figura do investidor
-anjo. Para quem ainda não 
está muito familiarizado com 
o termo, o investidor-anjo é 
uma pessoa física, em geral 
um empresário ou empreen-
dedor que possui uma carreira 
consolidada, com recursos 
acumulados para alocar uma 
parte do próprio patrimônio 
em outra empresa, além de 
levar sua própria experiência 
como apoio, rede de contatos 
e know-how. 

Esse “personagem” costuma 
entrar após a fase inicial da 
startup, com a missão de ala-
vancar o negócio. Aqueles que 
se arriscam a mergulhar nesse 
universo, recebem, como con-
trapartida, um percentual do 
negócio. Uma das vantagens 
do investimento-anjo é que a 
perda é limitada ao montante 
investido, mas o ganho pode 
ser exponencial. Além disso, 
a lei protege o investidor-anjo 
em relação a possíveis passi-
vos que a startup possa ter.

O caminho para o sucesso 
do investidor-anjo são os em-
preendedores que ele investe 
e saber escolher o time certo é 
o grande desafio. São eles que 
vão decidir os caminhos, na 
maioria das vezes sem ter os 

recursos ideais para isso, e o 
fato de estarem 100% focados 
em tentar coisas diferentes até 
dar certo é que fazem deles 
os únicos que podem, de fato, 
garantir que seu investimento 
valorize ao longo do tempo. 

Se conversar com qualquer 
empreendedor que tenha 
uma história de sucesso, vai 
descobrir que todos viveram 
um momento de quase derrota 
antes da vitória. Brigas na Justi-
ça com gigantes, mudanças no 
mercado, concorrentes mais ca-
pitalizados, perdas que afetam 
o lado pessoal e emocional. Se 
empreender é arriscar, startup 
é montanha-russa sem cinto 
de segurança. Os times que 
sobreviveram a isso tinham algo 
único, escolhiam problemas 
e mercados maiores, contra-
tavam melhor, conquistavam 
clientes de um jeito diferente, 
pensavam em modelos de ne-
gócios inovadores.

É por isso que os melhores 
anjos que eu já conheci, antes 
foram empreendedores e, por 
isso, tinham uma bagagem 
para entender como ajudar 
(e não atrapalhar) a startup 
em cada desafio que ela ain-
da não sabia como enfrentar. 
Para quem quer apostar no 
investimento em inovação, é 
preciso entender as práticas 
e ferramentas que ajudam a 
tomar as melhores decisões 
diante desse novo cenário. 
Diferente da Bolsa de Valores, 
em uma startup, o investidor 
influencia no crescimento. 

O anjo-líder dentro de um 
pool de investimentos, por 
exemplo, comanda a rodada 
com outros investidores e faz 
uma curadoria de empresas 
que estão em fase de tração, 
com geração de receita e 
crescimento comprovado. Por 
fim, é importante ressaltar que 
buscar aprendizado sobre o 
que é necessário para investir 
nas empresas certas e gerir 
portfólio com excelência é 
fundamental para diminuir 
riscos e maximizar ganhos. 

Comece a investir hoje no 
futuro que você acredita.

(*) - É empreendedor há mais de 20 
anos, já foi presidente da Associação 

Brasileira de Startups (ABStartups), 
investidor-anjo em 30 startups e 

founder do Investidores.vc.

Amure Pinho (*)

Comodidade para o contribuinte 
que pagará a dívida protestada em um 

dia e no dia seguinte o protesto 
estará cancelado.

Desde ontem (10), o cidadão que tiver 
dívida estadual protestada, entre elas o 
IPVA, poderá quitar seus débitos e fazer 
o cancelamento do protesto em Cartório, 
diretamente via internet. Ao todo, são 
mais de 5,4 milhões de títulos não pagos 
e protestados pelo Governo do Estado de 
São Paulo, sendo que 95% - mais de 5,2 
milhões - são relativos ao não pagamento 
de IPVAs. 

Além do tributo sobre veículos, podem 
ser quitadas outras dívidas estaduais, 
como ICMS e ITCMD, multas estaduais 
e relativas a processos judiciais. A no-
vidade, agora disponível na Plataforma 
Eletrônica (www.protestosp.com.br), 
permitirá ao cidadão em débito com o 
Estado acessar sua dívida protestada 
com os devidos encargos legais, gerar o 
boleto para pagamento ou pagar direta-
mente pela plataforma, não necessitando 
comparecer direto ao credor - Governo 
do Estado - para quitar a dívida. 

A iniciativa permite a substituição do 
atual procedimento, no qual a pessoa 
que tivesse dívida protestada deveria 
primeiro quitar a dívida com o Governo 
Estadual, esperar seis dias úteis e depois 
comparecer ao cartório para cancelar o 
protesto. Com o novo procedimento, o 
débito é pago e o protesto é cancelado 
após a confirmação do pagamento da 
dívida. Segundo o presidente do Instituto 
de Estudos de Protesto de Títulos de 
São Paulo, José Carlos Alves, “a porta-

As instituições financeiras projetaram o crescimento do PIB este 
ano de 3,14% para 3,21%.

Segundo o boletim Fo-
cus de ontem (10), 
pesquisa divulgada  

pelo Banco Central (BC), 
com a projeção para os prin-
cipais indicadores econômi-
cos, a Selic deve terminar o 
ano de 2021 em 5,50%. Na 
semana passada, o Copom 
decidiu elevar a taxa em 
0,75%, passando para 3,50% 
ao ano, conforme sinalizado 
pela diretoria do BC, em 
abril.

Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa 
básica suba para 6,25% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é de 6,5% ao 
ano. O BC usa a Selic como 
principal instrumento para 
controlar a inflação. Quando 
o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, há reflexos 

Custo da cesta básica 
aumentou em 15 capitais

O custo médio da cesta básica de 
alimentos aumentou em 15 cidades e 
diminuiu em outras duas, entre março 
e abril, de acordo com a Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de Alimentos, 
realizada mensalmente pelo DIEESE 
em 17 capitais. As maiores altas foram 
registradas em Campo Grande (6,02%), 
João Pessoa (2,41%), Vitória (2,36%) e 
Recife (2,21%). As capitais onde ocor-
reram as quedas foram Belém (-1,92%) 
e Salvador (-0,81%).

A cesta mais cara foi a de Florianópolis 
(R$ 634,53), seguida pelas de São Paulo 
(R$ 632,61), Porto Alegre (R$ 626,11) e 
Rio de Janeiro (R$ 622,04). As cidades 
em que a cesta teve menor custo foram 
Aracaju (R$ 469,66) e Salvador (R$ 
457,56).

Em 12 meses - comparando o custo 
em abril de 2020 e abril deste ano -, o 
preço do conjunto de alimentos básicos 
subiu em todas as capitais que fazem 
parte do levantamento. As maiores taxas 
foram observadas em Brasília (24,65%), 
Florianópolis (21,14%), Porto Alegre 
(18,80%) e em Campo Grande (18,27%).

Com base na cesta mais cara que, no 
mês de abril, foi a de Florianópolis, o 
DIEESE estimou que o salário mínimo 
necessário deveria ser equivalente a 
R$ 5.330,69, valor que corresponde a 
4,85 vezes o piso nacional vigente, de 
R$ 1.100,00. O cálculo é feito levando 
em consideração uma família de quatro 
pessoas, com dois adultos e duas crian-
ças (ABr).
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Mercado financeiro mantém a 
Selic em 5,50%

O mercado financeiro manteve a mesma projeção da semana passada para a taxa básica de juros, a Selic
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo Banco 
Central. 

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
elevaram a projeção para o 
crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,14% 
para 3,21%. Para o próximo 
ano, a expectativa para o 
PIB passou de 2,31% para 
2,33%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,5%. 
A expectativa para a cotação 
do dólar passou de R$ 5,40 
ao final deste ano para R$ 
5,35. Para o fim de 2022, a 
previsão é de que a moeda 
americana fique em R$ 5,40. 
Em 2023 e 2024, a previsão é 
de que o dólar custe R$ 5,20 
e R$ 5,10, respectivamente 
(ABr).

nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança, 
desaquecendo a economia.

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA des-
te ano subiu mais uma vez. 
Passou de 5,04% para 5,06%. 

Foi o quinto aumento con-
secutivo na projeção. Para 
2022, a estimativa de inflação 
subiu de 3,6% para 3,61%. 
Tanto para 2023 como para 
2024 a previsão para o índice 
é de 3,25%. A projeção para 
2021 está próxima do limite 

Pagamento online de dívidas 
de IPVA protestadas

ria representa conforto e comodidade 
para o contribuinte, que pagará a dívida 
protestada em um dia e no dia seguinte 
o protesto estará cancelado”. 

Na mesma plataforma online também 
é possível a qualquer cidadão realizar, 
com segurança, comodidade e rapidez, 
consultas gratuitas de protesto, requerer 
cancelamentos com as autorizações do 
credor, fazer pedidos de certidão, enviar 
eletronicamente títulos a cartório e emitir 
declarações de anuência ao devedor. Em 
2019, os Cartórios de Protesto firmaram 
uma parceria similar com a Procurado-
ria-Geral do Município de São Paulo, 
permitindo o pagamento online de dívi-
das municipais protestadas pela mesma 
plataforma eletrônica (AI/IEPTB/SP).


