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D - Negócios Internacionais
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de sua 
iniciativa ConnectAmericas, juntamente com a Apex-Brasil, o Sebrae e 
a CNI irão realizar, entre os dias 12 e 15 de julho, a terceira edição do 
Business Connection Brazil, desta vez, dedicada a produtos sustentáveis 
provenientes da região amazônica, nas áreas de alimentos e bebidas, 
cosméticos e insumos biológicos. As inscrições são gratuitas e poderão 
ser realizadas até o dia 30 de junho no endereço eletrônico (https://
mbmapp.com/event/bcbrazilamazonia). A iniciativa propicia network 
de alta qualidade dentro do universo do comércio internacional e 
desmistifica o processo de exportação, preparando e impulsionando 
as micro, pequenas e médias empresas para internacionalizarem seus 
produtos amazônicos.

E - JBS Adquire Rivalea 
A JBS acaba de anunciar a aquisição da indústria de carne suína 
australiana Rivalea, por US$ 135 milhões (o equivalente a R$ 681 
milhões). Trata-se da maior produtora de carne suína da Austrália, 
com uma participação de 26% no processamento de suínos. A compra 
da Rivalea fortalece as operações da Primo, negócio australiano de 
alimentos processados à base de carne suína controlado pela JBS. Com 
a transação, o grupo brasileiro assume a liderança em carne suína na 
Austrália, disse o CEO global, Gilberto Tomazoni, em comunicado. 
De acordo com a JBS, a Rivalea fatura cerca de US$ 310 milhões 
atualmente, com um Ebitda de 37 milhões de dólares australianos, o 
que indica uma margem de 9,2%. A Rivalea pertence à QAF Limited, 
uma companhia listada em Cingapura.

F - Canais de Venda
A Fujitsu, empresa japonesa líder em tecnologia da informação e 
comunicação (TIC), oferecendo uma gama completa de produtos, 
soluções e serviços de tecnologia, busca parceiros de negócio no 
Brasil para ampliar sua capilaridade. A meta da companhia é um 
crescimento de 20% no volume de vendas no atual ano fiscal. A 
empresa quer crescer principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste e precisa de parceiros de negócios engajados e qualificados 
para isso. A companhia também oferece certificação para execução 
de atividades de instalação e suporte, crescimento previsível com 
opções sustentáveis, pacotes promocionais exclusivos com ofertas 
selecionadas para os canais trimestralmente e reconhecimento dos 
parceiros destacados do ano fiscal. Mais informações em: (https://
www.fujitsu.com/br/microsite/spp/index.html). 

A - Prêmio Gabo 
A Fundação Gabo, criada em 1995 pelo jornalista e Nobel de literatura 
colombiano Gabriel Garcia Márquez, abriu inscrições para a nona edição 
do Prêmio Gabo de Jornalismo Iberoamericano. Objetiva reconhecer o 
trabalho de profissionais de imprensa que colaboram para a melhoria 
da sociedade ao denunciar injustiças, combater a desinformação e 
propor soluções para as questões sociais. Os vencedores em quatro 
categorias vão receber 35 milhões de pesos colombianos (em torno 
de US$ 9,5 mil), um certificado e a escultura “Gabriel”, criada pelo 
artista colombiano Antonio Caro. Os dois finalistas de cada categoria 
da premiação receberão 8 milhões de pesos colombianos (em torno de 
US$ 2,5 mil). Nas oito edições anteriores, a Fundação Gabo já premiou 
47 profissionais. Inscrições e informações: (https://premioggm.org/
el-premio/bases/#portuges).    

B - Cervejas Artesanais
Referência nacional na produção de cervejas artesanais, a cervejaria 
paranaense Way Beer acaba de expandir o alcance de seus produtos. 
Por meio de uma parceria inédita com a Olist, maior plataforma de 
marketplace do Brasil, agora é possível adquirir os principais rótulos 
da cervejaria, além de Kits exclusivos de produtos em qualquer cidade 
do Brasil, em poucos dias. A nova opção digital de compra permite o 
acesso aos produtos Way Beer nos principais sites de e-commerce do 
Brasil, entre eles Ponto Frio, Americanas.com, Magazine Luiza, Extra 
e Mercado Livre. As entregas nacionais fazem parte do projeto de ex-
pansão e estratégia de distribuição da marca, que há mais de 10 anos 
é uma das principais referências do mercado brasileiro. Saiba mais: 
(www.waybeer.com.br).

C - Chip Próprio 
Atenta às necessidades de consumo de seus clientes, a Pernambucanas 
continua utilizando a tecnologia para fortalecer o relacionamento. A 
partir de agora, vai comercializar, nas mais de 400 lojas da marca, o Chip 
Pernambucanas. Será a primeira varejista de moda a lançar um chip 
próprio de telefonia móvel. A inovação objetiva oferecer um portfólio 
de produtos cada vez mais completo às famílias brasileiras, alinhado às 
suas necessidades e preferências. O Chip Pernambucanas se enquadra 
no conceito Mobile Virtual Network Operator, ou seja, trata-se de uma 
operadora móvel virtual que não possui rede própria e nem frequência. 
Por isso, o consumidor que já tem um número de celular, pode pedir a 
portabilidade ou comprar o chip e ficar com duas linhas em seu aparelho 
(www.pernambucanas.com.br).

G - Bolsa de Estudo
O Banco Inter abriu as inscrições para 3 mil bolsas de estudo gratuitas, 
em seu novo programa de aceleração, destinada a profissionais que atuam 
como designers e em áreas ligadas à experiência e interface do usuário. 
Os alunos que tiverem o melhor desempenho poderão ser contratados 
pela instituição bancária. O novo curso foi aberto por meio de uma par-
ceria fechada entre o Órbi Conecta - hub de inovação do Grupo MRV - e 
a Digital Innovation One, maior plataforma open education da América 
Latina. O programa Aceleração Global Designer aceita profissionais 
com no mínimo dois anos de experiência no segmento. Interessados 
podem se cadastrar até esta sexta-feira (11), por meio do link (https://
digitalinnovation.one/aceleracoes/aceleracao-global-designer-1-inter).

H - Serviço de Oxi-sanitização
A Volkswagen do Brasil - em conjunto com sua rede de concessioná-
rios - oferece o serviço de oxi-sanitização, que utiliza o ozônio como 
agente principal e higieniza o interior e o sistema de ar dos veículos. O 
processo tem eficácia comprovada de 99,99% no combate à COVID-19, 
vírus e bactérias, dado revelado em pesquisa realizada pela UNICAMP. 
“Trata-se de uma campanha com abrangência nacional, que proporciona 
aos nossos clientes a possibilidade adicional de se protegerem contra o 
Coronavírus”, afirma Sétimo Spini, diretor de pós-vendas da Volkswagen 
do Brasil. Pelo valor do serviço de R$220, o cliente recebe também um 
frasco de álcool gel e pode ter o pagamento facilitado em duas parcelas 
de R$ 110. A promoção é válida até o final deste mês. 

I - Garantia em Recebíveis
O Itaú Empresas acaba de lançar um recurso digital para ajudar seus 
clientes a acompanhar e fazer a gestão dos recebíveis de cartões - inclu-
sive os transacionados por credenciadoras e/ou domiciliados por bancos 
concorrentes. A novidade, chamada de ‘Gerenciador Financeiro de Car-
tões’, permite que o cliente visualize seu saldo a receber como garantia 
em mais de uma instituição financeira. A solução do Itaú é gratuita e 
já está disponível no app Itaú Empresas. Com ela, o cliente terá uma 
visão unificada dos valores a receber referentes a todos os pagamentos 
recebidos por meio de cartões. No caso daqueles creditados no Itaú e 
disponíveis no mercado, será possível visualizar as entradas por mês 
e por dia - permitindo identificar com facilidade em que período os 
recebíveis estão concentrados e simplificando a gestão. 

J - Negócios na Periferia
A despeito dos grandes desafios, o empreendedorismo de impacto social 
tem se fortalecido dentro das periferias do Brasil e mostrado a sua potência 
inovadora. Para debater essa mobilização transformadora e dar voz aos 
verdadeiros protagonistas desse movimento, a Articuladora de Negócios de 
Impacto da Periferia (ANIP) anuncia a quarta edição do Fórum de Negócios 
de Impacto da Periferia (FNIP), que acontece nos próximos dias 29 e 30, 
online. Gratuito, o evento conta com as parcerias da Fundação Arymax, 
Fundação Tide Setubal, Fundação Casas Bahia, do Instituto Humanize 
e da Az Quest Investimentos. As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas pelo site (conteudo.articuladoranip.com/fnip2021).

Marco Legal das 
Startups e a esperança 
de salto na inovação

O Marco Legal 
das Startups e do 
Empreendedorismo 
Inovador se tornou 
realidade no Brasil

A sanção da lei com-
plementar acerca 
do tema no dia 1º de 

junho, traz esperança de 
um impulso ao mercado de 
inovação tecnológica capaz 
de movimentar nossa eco-
nomia, gerando empregos 
e oportunidades. 

Em um período com 
índices econômicos tão 
desfavoráveis devido à 
pandemia, a notícia anima 
empreendedores, de modo 
geral, a seguir acreditando 
que ideias inovadoras po-
dem abrir caminhos para 
a recuperação. A nova lei 
busca fomentar a criação de 
empresas inovadoras no seu 
modelo de negócio, produto 
ou serviço. 

Entre as novidades está 
a criação do “ambiente 
regulatório experimental” 
(Sandbox Regulatório), 
regime no qual a firma 
pode lançar produtos e 
serviços experimentais 
com menos burocracia e 
mais flexibilidade no seu 
modelo. Além de desburo-
cratizar aspectos do negó-
cio, facilita o incentivo de 
investimentos, inclusive 
do poder público. Mas 
como, na prática, o Marco 
Legal das Startups pode 
influenciar no nosso de-
senvolvimento econômico 
e social? 

Simples, pela capacidade 
de captação de investidores 
que permite. Até então, 
um investidor disposto a 
bancar projetos inovadores 
por meio do que é chamado 
equity crowdfunding, ga-

rantia participação na recei-
ta da empresa, mas também 
em seus dividendos. 

Isso afastava investidores, 
visto que o empreende-
dorismo inovador é, em 
diversos casos, um negócio 
de risco financeiro. A partir 
da mudança desse ponto na 
nova lei, o número de inves-
tidores tende a aumentar, 
logo, mais empresas com 
ideias singulares devem sair 
do papel. 

Se já tínhamos consciên-
cia de que a transformação 
via empreendedorismo de 
inovação era um caminho a 
trilhar antes da pandemia, 
agora está ainda mais evi-
dente. Até mesmo segmen-
tos resistentes às mudanças 
se viram dependentes de 
novas tecnologias e modelos 
de negócio para manter suas 
empresas girando diante 
dos reflexos da crise sani-
tária mundial. 

A nova lei acende uma luz. 
Faz com que o empreende-
dorismo social desenvolvido 
por tantas cooperativas, 
por exemplo, possa ganhar 
espaço, gerar empregos 
e apresentar soluções ao 
mercado como um todo. Um 
marco legal é um conjunto 
de leis que protege e rege a 
dinâmica de um segmento. 
No caso das startups, sem 
dúvida, vai além da defini-
ção das regras do jogo. 

Simboliza uma rota de 
valorização às ideias que 
podem ser moldadas em 
grandes empresas, em 
fintechs, em parceiras 
do poder público. Enfim, 
em grupos que apontam 
soluções econômicas, tec-
nológicas e sustentáveis 
para um país que tanto 
necessita delas. 

 (*) - É presidente do Crea-SP. 

Vinicius Marchese (*)

O fechamento de portas não representa 
apenas um encolhimento na economia, 
mas também a extinção de milhões de 

postos de trabalho.

As exportações brasileiras de 
carne bovina registraram queda nos 
cinco primeiros meses de 2021 em 
comparação a igual período do ano 
passado. Foram vendidas ao exterior, 
de janeiro a maio, 710.093 toneladas, 
2,9% a menos do que o registrado no 
mesmo período de 2020, de 731.422 

toneladas. No entanto, tiveram um 
aumento de 2,2% no faturamento, 
de US$ 3,2 bilhões no acumulado 
de 2021 ante US$ 3,14 bilhões no 
mesmo período de 2020. Os dados, 
divulgados pela Associação Brasilei-
ra das Indústrias Exportadoras de 
Carnes (Abiec), são da Secretaria 

de Comércio Exterior (Secex), do 
Ministério da Economia. 

A China segue como o principal des-
tino das exportações de carnes brasilei-
ras, tendo recebido 317.081 toneladas 
entre janeiro e maio, um aumento de 
10,4% em relação às 287,2 mil toneladas 
embarcadas nos primeiros cinco meses 

do ano passado. O faturamento no 
período cresceu 5,4% e chegou a US$ 
1,5 bilhão. O volume embarcado para 
os Estados Unidos também aumentou 
no período e ficou em 33.800 toneladas, 
alta de 165,6%, enquanto o faturamento 
aumentou 149% e atingiu US$ 250,7 
milhões (ABr).

A recuperação do setor se deve a dois fatores: o impacto 
da nova rodada do auxílio emergencial e o aumento da 

circulação de consumidores.

A previsão anterior era 
de 3,3%. De acordo 
com o presidente da 

CNC, José Roberto Tadros, 
a forte recuperação do setor 
em abril, em relação a março, 
se deve a dois principais fa-
tores: o impacto da nova ro-
dada do auxílio emergencial 
e o aumento da circulação de 
consumidores. 

“Esse resultado anima ao 
mostrar que a recuperação 
pode ser mais rápida do 
que esperamos. O auxílio 
é sempre uma forma de 
estímulo ao consumo e, 
ao mesmo tempo, o varejo 
ainda é muito dependente 
da compra presencial, por 
isso temos repetido sobre a 
importância da imunização 
coletiva para a retomada 
econômica”, avalia Tadros. 
Segundo acompanhamento 
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CNC revisa para cima projeção 
de vendas no varejo em 2021

Com o maior avanço mensal nas vendas no varejo desde o início da série histórica (2000) em abril, 
divulgada pelo IBGE, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou para 3,9% a previsão de 
crescimento do consumo no setor para 2021

observar o comportamento 
do segundo semestre do 
setor, mas que a previsão, 
se confirmada, representaria 
uma guinada positiva para 
o comércio, consolidando 
sua melhor fase desde 2013, 
quando registrou um avanço 
anual de 4,3%.

“As vendas no mês vol-
taram a se situar acima do 
nível pré-pandemia, mas 
ainda predominantemente 
impulsionadas por segmen-
tos considerados essenciais 
ou que passaram a ser mais 
demandados por conta da 
mudança dos hábitos da 
população”, aponta Ben-
tes, lembrando que o de-
sempenho econômico vai 
depender diretamente da 
contínua evolução da circu-
lação de pessoas (Gecom/
CNC) (ABr).

do Google Mobility, embora 
a circulação de consumi-
dores ainda não tenha se 
normalizado, houve au-
mento de 8,4% na presença 
de consumidores em áreas 
comerciais em abril, em 
relação a março. 

Levantamento feito com a 

ferramenta mostra ainda que 
o pior mês do varejo brasilei-
ro (abril de 2020) coincidiu 
com a queda da circulação 
de consumidores em áreas 
comerciais. O economista 
da CNC responsável pela 
análise, Fabio Bentes, expli-
ca que vai ser determinante 

Crise levou ao fechamento de 40% dos 
restaurantes de comida a quilo

A Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel) estima que 40% dos 
restaurantes especializados em comida a 
quilo fecharam no país devido à crise eco-
nômica causada pela pandemia. O Brasil 
tinha cerca de 200 mil estabelecimentos 
desse tipo, e a estimativa atual é de que 
esse número tenha caído para 120 mil. 
Nas regiões com grande concentração de 
escritórios, as medidas de restrição e o 
grande número de pessoas em  trabalho 
remoto reduziram o movimento nos esta-
belecimentos de refeição rápida. 

Os restaurantes por quilo ou self-service, 
que tinham grande procura antes da crise, 
atualmente têm menos de 10% do movi-
mento pré-pandemia. O empresário Renato 
Rezemini fechou as portas do restaurante 
por quilo que tinha em um bairro comercial 
na zona sul de São Paulo, mas conseguiu 
manter outro estabelecimento à la carte, 
em que os clientes escolhem os pratos 
em um cardápio, mas o movimento ainda 
é baixo. “Eu tinha uma média de 350, 400 

no país, considerando todos os segmentos, 
com uma extinção de 1,3 milhão de postos 
de trabalho. Só no estado de São Paulo, 50 
mil estabelecimentos fecharam as portas 
definitivamente, sendo 12 mil apenas na 
capital paulista, levando em conta todos 
os segmentos.

“O setor de bares e restaurantes é um dos 
que mais contam com pequenos empreen-
dedores no país e, destes, a maioria está 
endividada. Muitos estabelecimentos são 
pequenos negócios e até mesmo negócios 
familiares, o que dificulta a renegociação 
de dívidas e a quitação de pendências 
fiscais”, ressaltou o economista Thomas 
Carlsen, cofundador da Mywork, startup 
especializada em gestão de departamento 
de pessoal para pequenas e médias em-
presas. Para ele, o fechamento de portas 
não representa apenas um encolhimento 
na economia, mas também a extinção de 
milhões de postos de trabalho, o que só 
aumenta as taxas de desemprego no país 
(ABr). 

refeições por dia; hoje eu faço 40 refeições 
por dia, incluindo as entregas”, lamentou.

As dificuldades devem permanecer mes-
mo depois da pandemia. “Dependendo da 
situação, do capital de giro que tinha, da 
sua capacidade, isso aí vai de três a cinco 
anos”, disse o presidente do Conselho de 
Administração Abrasel, Joaquim Saraiva. 
Cerca de 335 mil bares e restaurantes 
encerraram as atividades definitivamente 

Brasil exporta 
menos carne 
e fatura mais


