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inscrições estão abertas até o dia 9 de junho em (www.premiorochede-
jornalismo.com), e visa reconhecer a excelência e a cobertura jornalística 
de qualidade sobre saúde. O prêmio reconhece a excelência e estimula 
a cobertura jornalística de qualidade relacionada à saúde. Neste ano, as 
categorias são Jornalismo Escrito, para trabalhos de texto jornalístico 
publicado em um meio impresso ou digital da AL; Jornalismo Audiovi-
sual, trabalho jornalístico produzido e transmitido na região por canal 
de televisão aberto, fechado ou digital e Cobertura Diária, onde serão 
premiados trabalhos referências em cobertura, profundidade, clareza, 
e acompanhamento dos temas que surgem no dia a dia.

E - E- commerce na Indústria
No próximo dia 26 (quarta-feira), às 18h30, a Lett - startup de Trade 
Marketing Digital - reune dois especialistas das multinacionais Monde-
lez e Nivea para um webinar sobre os desafios de estruturar os times 
de e-commerce na indústria. Davi Song, CEO da startup, Theo Vieira, 
Diretor de E-commerce da Mondelez e Guilherme Almeida, Diretor de 
E-commerce da Nivea Brasil, vão discutir como estruturar departamento 
de e-commerce dentro da indústria, como gerir a área e quais são as 
estratégias para integrar as operações online e offline. O webinar terá 
um caráter educativo na execução online das marcas, esclarecedor já 
que aborda duas indústrias que possuem processos de e-commerce 
avançados. Os participantes poderão interagir com os convidados. O 
webinar será gratuito. Inscrição: (https://content.lett.digital/webinar
-estruturar-de-times-ecommerce). 

F - Programa de Estágio
“O Estágio Tá On”. Assim, em suas campanhas, a Porto Seguro avisa aos 
jovens que já estão abertas as inscrições para seu Programa de Estágio 
2021. São mais de 20 vagas em diferentes áreas e os interessados, que 
buscam uma jornada de aprendizado e novas experiências, têm até o 
próximo dia 31 para realizar a inscrição. Com duração de até dois anos, 
o programa oferece vagas nas áreas corporativas e de produtos, como: 
Comunicação Interna, Comunicação Institucional, Diretoria de Pessoas, 
Riscos Cibernéticos, Controles Internos, Inteligência da Produção Co-
mercial, Inteligência de Dados, Preços e Gestão Analítica de Seguros, 
Resseguros, Informações Gerenciais - Jurídico, Vida e Previdência, 
Serviços Financeiros entre outras. Inscrições no site (www.estagiopor-
toseguro.com.br). 

G - Semana de Arte Moderna
A prefeitura de São Paulo abriu inscrições para dois concursos artísticos 
no contexto da celebração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 

A - Energia Renovável
O Banco do Brasil lançou uma linha de crédito específica para aquisição 
de sistemas de geração de energia solar em residências e novos grupos 
de consórcio que estimulam a chamada Economia Verde. Elaborada para 
atender à crescente demanda por produtos de energia sustentável e 
responder à necessidade energética exigida pelo país, a linha BB Crédito 
Energia Renovável beneficia clientes pessoas físicas, que podem financiar 
até 100% do valor de sistemas fotovoltaicos, incluindo a instalação. Tem as 
seguintes características:  financiamento de até 100% do valor dos bens mais 
a instalação; parcelamento em até 60 meses; até 180 dias para pagamento da 
primeira parcela; juros a partir de 0,75% ao mês; e valor contratado de R$ 
5.000,00 a R$ 100.000,00. Mais detalhes  em: (bb.com.br/energiarenovavel). 

B - Equipamentos Portuários 
A Santos Port Authority realiza, no próximo dia 20, às 17h, um leilão 
online de vários bens, que serão vendidos no estado em que se encontram. 
Estão sendo postos à venda sucata mista ferrosa, resultado de desmon-
te e corte de portêineres e shiploaders desativados, um equipamento 
scanner de contêineres, fios de cobre e telhas de alumínio. As visitas aos 
bens podem ser feitas entre os dias 15 e 19 , sob agendamento, em dois 
pátios da SPA e em dois terminais do Porto de Santos. O contato para 
agendamento deve ser feito pelo tel. (13) 3202-6565, ramais 2682 ou 
3244. Para o pregão online, acessar o endereço do site (www.freitaslei-
loeiro.com.br). As regras gerais para o leilão, estão em (http://intranet.
portodesantos.com.br/lei_acesso/licitacoes.asp?s=&m=90). 

C - De Olho nos Robôs
O II Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial, da Skema 
Business School, acontece em ambiente virtual entre os próximos dias 26 
a 28. As relações entre IA e Direito, com enfoque na ética, na proteção de 
dados e nos reflexos em face do ensino jurídico, serão os temas abordados 
que seguirão quatro painéis de debates distintos: Educação jurídica e 
tecnologia: um profissional à prova de robôs; Bots no Judiciário e bots na 
organização produtiva: um novo status para o trabalho humano; Proteção 
de dados e o desafio da IA; e Uma nova ética ou uma nova regulamentação: 
o desafio da IA. Podem participar especialistas, estudiosos ou cidadãos 
interessados no assunto. O valor da inscrição varia entre R$ 65 e R$ 95 
segundo as categorias: Ouvinte, Apresentador de Painel e Apresentador 
de Artigo. Inscrições no site (www.conpedi.org.br). 

D - Jornalismo em Saúde 
O Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde anuncia sua nona edição, em 
seu propósito de fortalecer o jornalismo de saúde na América Latina. As 

1922, cujo tema é “Modernismo 22+100”. O primeiro será para a elabo-
ração de um monumento para a cidade, com inscrições até 14 de junho, 
e outro para um cartaz para simbolizar as celebrações, com inscrições 
até 5 de julho. O concurso de monumentos vai escolher uma obra para 
ficar na Praça das Artes, na esquina da Av. São João com a Rua Formosa. 
No concurso de cartazes, serão ao todo 20 premiados e serão expostos 
em mostra única como parte da comemoração, nos espaços expositivos 
do Centro Cultural São Paulo. As inscrições serão recebidas até 14 de 
junho, através do e-mail (concursomonumento1922@gmail.com).

H - Negociando com Indústrias 
A Souk é um marketplace que conecta as indústrias aos varejistas. As 
negociações acontecem em um modelo de leilão, com a atribuição de 
valor feita pelos compradores. Já são mais de 22 mil varejistas cadas-
trados e um portfólio que inclui indústrias como Seara, Tirolez, Nestlé 
DPA e Massa Leve. Atualmente, a Souk comercializa 2,5 mil toneladas 
de produtos por mês com um ticket médio de R$ 2 mil. Criado em 
2018, o marketplace tinha como objetivo inicial agilizar o escoamento 
de produtos próximos ao vencimento. Porém, a plataforma foi além, 
promovendo uma mudança de paradigma no modelo de negócios de 
distribuição e venda de produtos, ampliando a oferta para itens com 
validade regular. É um novo caminho para que a indústria venda mais e 
para que o varejista compre mais barato. Veja mais: (www.souk.com.br). 

I - Mercado de Luxo 
Ter bens de luxo é o sonho de consumo de muitos. Mas muitos se de-
param com o alto custo de manutenção de uma lancha, helicóptero ou 
mesmo de um apartamento de férias. De modo geral, a conta não fecha 
quando se compara o tempo de uso - poucas vezes ao ano - de cada um 
desses itens e o alto investimento para ser dono dessas regalias. No ramo 
de aviões e helicópteros particulares já existe a compra de aparelhos 
compartilhados. O cliente compra uma fração do helicóptero (5%) ou 
jato (16,6%), obtendo o direito de voar até 60 horas por ano com o he-
licóptero ou até 120 horas no caso do jato. Na compra do helicóptero, 
por exemplo, a fração pode custar R$240 mil, frente ao valor total de 
R$7,24 milhões. Já no caso dos resorts de luxo, existe a escritura que 
dá o direito de compra e venda da fração do imóvel. Saiba mais em: 
(https://vcisa.com/pt/).

J - Negócios e Carreiras
Entre os próximos dias 26 e 28, a Hotmart, uma das líderes globais no 
mercado de produtos digitais, promove a 3ª edição do Hotmart Masters, 
evento online gratuito que vai reunir grandes nomes do empreendedoris-
mo e do marketing digital. A edição  comemora os 10 anos da Hotmart e, 
por isso, conta com a participação dos melhores especialistas do mercado 
e uma extensa grade de conteúdo para quem deseja empreender na 
internet, além de debater como a tecnologia pode facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem. O evento é uma grande oportunidade para 
empreendedores, criadores de conteúdo e influenciadores digitais 
impulsionarem seus negócios e carreiras, sendo uma oportunidade 
para quem deseja se manter atualizado sobre os principais temas e 
tendências do mercado digital.Inscrições em: (https://www.hotmart.
com/masters/pt-BR).

Todo banco quer ser um 
marketplace. Por quê?

Provavelmente você 
já deve ter acessado 
o aplicativo do seu 
banco e se deparado 
com a venda 
de serviços não 
financeiros ou de 
produtos

Pode até ter estra-
nhado ao encontrar 
a logomarca de em-

presas de varejo, aluguel 
de carros, hospedagens 
etc. O fato é que cada vez 
mais toda organização 
quer ofertar um market-
place. Por quê? Não é de 
hoje que existe uma mo-
vimentação muito forte no 
mercado das instituições 
ampliarem sua oferta de 
serviços, irem além do 
escopo tradicional. 

Isso acontece de di-
versas formas: tanto de 
empresas varejistas ofe-
recerem serviços finan-
ceiros, por exemplo, ou 
bancos se associando a 
varejistas para venderem 
seus produtos. O objetivo 
é um só: oferecer mais 
comodidade e facilidade 
para o usuário encon-
trar diversos produtos e 
serviços em uma única 
plataforma. O interesse 
dos bancos nesse tipo de 
serviço é o de manter o seu 
usuário por mais tempo 
no seu próprio sistema, 
criando mais ofertas de 
determinados produtos 
do portfólio. 

Quanto mais o usuário 
navega pela aplicação, 
mais chances de manter 
as transações financeiras 
“dentro de casa”, além 
da oportunidade de criar 
vantagens para quem se 
relacionar por ali. Existem 
muitas possibilidades do 
que oferecer, entre elas, 
participar de programas 
de fidelidade, ter acesso 
a descontos exclusivos e 
muito mais. Outra vanta-
gem para as instituições 
financeiras é justamente 
de passar a entender ainda 

mais o comportamento do 
seu cliente. 

Ele tem, em tempo real, 
a oportunidade de ver 
como seus usuários con-
somem o dinheiro deles, 
em quais tipos de serviços 
ou produtos, as formas 
de pagamentos mais fa-
voráveis para cada um, 
entre outros dados. São 
informações valiosas que 
facilmente ajudarão na 
elaboração de propostas 
cada vez mais persona-
lizadas e mais aderentes 
às necessidades daquela 
pessoa.

Os benefícios também 
envolvem os parceiros, 
que ganham mais visibi-
lidade e passam a ter um 
aumento significativo nas 
vendas, afinal, são transa-
ções que apresentam mais 
oportunidades de criação 
de negócios e receitas 
adicionais quando feitas 
com a oferta de financia-
mentos. Já para o cliente, 
ele se beneficia por ter 
uma grande variedade de 
serviços e produtos à sua 
disposição numa platafor-
ma única. 

Sem falar na sensação 
de segurança, afinal, quem 
não se sente mais prote-
gido em comprar um pro-
duto pela internet através 
do sistema de um banco? 
A tendência é que se tor-
ne cada vez mais comum 
os bancos irem além dos 
serviços financeiros e fir-
marem diversas parcerias 
de interesse para trazer 
mais vantagens e agilidade 
para os seus clientes. 

Atualmente não faltam 
tecnologias e recursos 
para proporcionar essa 
facilidade aos interessa-
dos, mas é preciso de um 
fornecedor capacitado e 
experiente em meios de 
pagamentos para fazer 
essas integrações, privi-
legiando a segurança, a 
transparência e a boa ex-
periência do consumidor.

(*) - É diretor de Produtos 
da Hub Fintech.

Fábio Murakami (*)

Lançado 
manifesto em 
favor da reforma 
tributária 

Em manifesto divulgado 
ontem (13), a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
e 35 associações setoriais de-
fendem a realização de uma 
reforma tributária ampla, 
que inclua tributos dos três 
entes da Federação: União, 
Estados e Municípios. Para 
as entidades, só assim será 
possível que o Brasil tenha 
um crescimento maior e 
alcance maior nível de de-
senvolvimento econômico 
e social.

“A avaliação da Reforma 
Tributária deve ser feita com 
base nos ganhos a serem 
obtidos pelo país como um 
todo, sem se limitar a uma 
visão parcial dos efeitos 
sobre determinados setores 
ou entes da federação. O 
foco sempre deve ser o me-
lhor para o Brasil”, afirma o 
Manifesto, que cita estudos 
de profissionais renomados, 
que indicam que a reforma 
tributária ampla tem capa-
cidade de aumentar em até 
20% o ritmo de crescimento 
do PIB brasileiro nos próxi-
mos 15 anos (AI/CNI).

Em março, houve retração de 1,59% 
após dez meses seguidos de alta.

A comparação é com os 
últimos três meses de 
2020 e os dados são 

da série dessazonalizada 
(ajustado para o período). 
Segundo o Banco Central 
(BC), na comparação com 
o primeiro trimestre do 
ano passado, a expansão 
ficou em 2,27% (dados sem 
ajustes).

Em março, o IBC-Br re-
cuou 1,59% na comparação 
com o mês de fevereiro de 
2021. O índice ficou em 
140,16 pontos em março, 
ante 142,43 pontos registra-
dos no mês precedente. A 
retração se dá após um pe-
ríodo de dez altas seguidas. 
Os dados do BC mostram 
que, na comparação com o 
mesmo período do ano an-

Os dados da produção 
animal para o primeiro 
trimestre de 2021 mostram 
que o abate de bovinos 
recuou 10,3%, o de suínos 
aumentou 4,9% e o de 
frangos teve alta de 2,4%, 
na comparação com o mes-
mo período de 2020. É o 
que mostram os primeiros 
resultados da Pesquisa 
Trimestral do Abate de Ani-
mais, divulgada pelo IBGE.

Em relação ao quarto 
trimestre do ano passado, 
o abate de bovinos apre-
sentou queda de 10,5% e 
o de suínos cresceu 0,2%, 
enquanto o de frangos ficou 
estável. No período anali-
sado, foram abatidos 6,54 
milhões de cabeças de bovi-
nos sob inspeção sanitária, 
totalizando 1,72 milhão 
de toneladas de carcaças 
bovinas. Isso representa 
retração de 6,8% em rela-
ção ao mesmo trimestre de 
2020 e de 12,7% em relação 
ao trimestre anterior.

Quanto aos suínos, fo-
ram abatidos no primeiro 
trimestre deste ano 12,53 
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Atividade econômica cresceu 
2,3% no primeiro trimestre

A atividade econômica no país registrou crescimento de 2,3%, no primeiro trimestre, conforme apurou 
o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado ontem (13)

sileira a cada mês e ajuda o 
BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, definida atualmente em 
3,5% ao ano. 

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia, a indústria, o co-
mércio e os serviços e agro-
pecuária, além do volume 
de impostos. Entretanto, o 
indicador oficial é o PIB, cal-
culado pelo IBGE. Em 2020, 
o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da 
série do IBGE, iniciada em 
1996 e que interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou alta 
de 4,6% (ABr). 

terior, sem o ajuste, o índice 
registrou variação positiva 
de 6,26%. 

Em relação ao primeiro 
trimestre de 2020, o IBC-Br 
registrou alta de 2,27%. Já 

no acumulado de 12 meses, 
o indicador, por sua vez, 
apresentou queda de 3,37%, 
sem o ajuste. O IBC-Br é uma 
forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica bra-

Abate de bovinos caiu 10,3% 
no primeiro trimestre

Produção de suínos e de frangos cresceu. 
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milhões de cabeças, acumu-
lando peso de carcaças de 
1,15 milhão de toneladas. 
O aumento foi de 7,2% na 
comparação anual e de 
2,5% na trimestral. O abate 
de frangos no período da 
pesquisa totalizou 1,55 bi-
lhão de cabeças, com peso 
acumulado das carcaças de 
3,63 milhões. O acréscimo 
na comparação anual foi 
de 4,3% e na trimestral, de 
1,6%.

A aquisição de leite che-
gou a 6,52 bilhões de litros, 
o que representa alta de 
1,3% em relação ao primeiro 

trimestre de 2020 e queda 
de 3,3% na comparação 
com o trimestre anterior. 
Por outro lado, a aquisição 
de peças de couro pelos 
curtumes caiu 6,6% na 
comparação anual e 8% na 
trimestral, somando 7,07 
milhões de peças inteiras 
de couro cru. Foram pro-
duzidos 972,94 milhões de 
dúzias de ovos de galinha 
nos três primeiros meses 
deste ano, o que repre-
senta quedas de 0,1% na 
comparação anual e de 
1,8% em relação ao último 
trimestre de 2020 (ABr).


