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bilizarão um total de R$ 6,7 milhões, sendo o principal deles no valor 
de R$ 1 milhão. Os usuários cadastrados no programa podem consultar 
os bilhetes no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, por 
meio do link (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp). Para esta edição, 
estão participando 8.551.561 pessoas físicas e 4.660 condomínios, que 
efetuaram compras em fevereiro e solicitaram CPF ou CNPJs (no caso 
dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 69.465.616 bilhetes 
eletrônicos. 

E - Exploração Sexual
A Childhood Brasil, instituição fundada em 1999 pela Rainha Silvia 
da Suécia, em parceria com o BID Invest, lança o Guia “Prevenindo a 
Exploração Sexual: um Guia Prático para o Setor Privado”. A publica-
ção busca destacar aspectos de gestão e prevenção para redução de 
riscos referentes aos impactos sociais negativos associados a projetos 
de desenvolvimento e contribuir para a promoção da proteção de di-
reitos de crianças e adolescentes e outros grupos vulneráveis. Os dez 
passos detalhados no documento são: definir posicionamento; preparar 
a empresa; formar comitê gestor; estudo e avaliação de riscos; ações 
internas; ações externas; ações de comunicação; monitoramento e 
avaliação; revisão; e fase de operação. O Guia completo está disponível 
em: (https://pgebidinvest.s3.amazonaws.com/prevenindo_explorac%C-
C%A7a%CC%83o_sexual_port.pdf). 

F - Alavancando Pequenas 
A Confederação Brasileira de Empresas Juniores está lançando o projeto 
‘Salve Um Negócio’. O objetivo é prestar consultoria a pequenas empre-
sas, segmento que foi impactado pela crise decorrente da pandemia. 
Em 2020, a iniciativa envolveu 400 pequenas empresas e rendeu R$ 95 
mil em investimentos direto. A meta este ano cerca é beneficiar de 800 
empresas e gerar R$ 200 mil em aporte. O suporte acontece por meio 
de uma metodologia desenvolvida pela Brasil Júnior com auxílio de par-
ceiros e mantenedores - que são empresas que investem e que tornam 
esse projeto viável. Neste ciclo, os focos das mentorias serão com temas 
sobre contingenciamento de custos e oportunidades de crescimento. 
Todo o processo acontece de forma online (www.brasiljunior.org.br). 

G - Transporte Marítimo 
A portuguesa Rangel Logistic Services implementou uma inteligência 
artificial (IA) capaz de monitorar em tempo real cargas marítimas a 
partir de informações de várias fontes, se antecipar a mudanças de 

A - Cursos Gratuitos
O Instituto Eurofarma anuncia a abertura das inscrições de mais de 500 
vagas para os cursos gratuitos no 2º semestre. As aulas ministradas em 
São Paulo e Itapevi acontecerão no formato presencial, respeitando todos 
os protocolos e distanciamento social. Além disso, três outros cursos 
acontecerão em formato EAD (educação a distância), sendo um deles o 
de “De Olho no Enem”, para o exame, aberto para inscrições de alunos 
de escolas públicas de todo o Brasil. Ao todo são sete cursos destinados 
a diversas faixas etárias, especialmente para alunos da rede pública de 
ensino. As inscrições podem ser feitas no (www.institutoeurofarma.
com.br), até o próximo dia 30.

B - Supercomputador Dragão
A Petrobras acaba de colocar em operação um gigante de 20 toneladas 
e 34m de comprimento: o supercomputador Dragão. Com 200 tera-
bytes de memória RAM, rede de 100 gigabits por segundo, e milhões 
de processadores matemáticos. Tem  capacidade de processamento 
equivalente a quatro milhões de celulares smartphones ou cem mil 
laptops modernos. Ele supera os dois maiores supercomputadores da 
América Latina, o Atlas e o Fenix, que também pertencem à Petrobras. 
Com o novo equipamento, a companhia vai aumentar a performance 
do processamento de dados geofísicos, reduzindo riscos geológicos e 
operacionais, além de dar suporte a projetos estratégicos da companhia.

C - Voluntários para ButanVac
O Instituto Butantan abriu o pré-cadastro de voluntários interessados 
em participar de estudos clínicos com a ButanVac, a vacina está sendo 
desenvolvida pelo Butantan e um consórcio internacional. Poderão se 
cadastrar pessoas com idades acima de 18 anos. Nesses testes poderão 
fazer parte, inclusive, adultos já vacinados ou que já tiveram Covid-19. 
A Anvisa autorizou, neste momento, apenas a realização da fase A, 
a primeira etapa dos testes em humanos, da qual vão participar 418 
voluntários. Os testes serão realizados pelo Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os interessados em participar 
de testes com essa vacina podem se inscrever por meio do site: (https://
butanvac.butantan.gov.br/). 

D - Sorteio da NF-Paulista  
Os bilhetes eletrônicos que concorrerão ao próximo sorteio da Nota 
Fiscal Paulista já estão disponíveis para consulta. A extração de número 
151 acontece no próximo dia 25 e distribuirá 655 prêmios, que conta-

programação e criar soluções para situações inesperadas ou contin-
gências extremas, como o bloqueio do Canal de Suez. O sistema Rangel 
Track & Trace entra em operação após ter aprendido a interpretar 
informações das companhias de navegação, de terminais portuários, 
de autoridades alfandegárias, dados de localização via satélite, da 
internet e de serviços de rastreamento independentes, consolidados 
na plataforma da empresa. A expectativa é solucionar um gargalo 
relevante das empresas de comércio exterior, que é obter informação 
precisa sobre o paradeiro e o status de cargas. Saiba mais em: (https://
www.rangel.com/en/).

H - Mercado do Algodão
Tradicional no mercado do algodão, a Bolsa Brasileira de Mercadorias já 
registra negócios de compra e venda da fibra com entrega para 2023 de 
aproximadamente 10 mil toneladas de algodão negociadas por diferentes 
corretoras associadas. Uma delas, é Santiago Cotton, de Belo Horizonte. 
“Os grandes produtores já vão se protegendo e fazendo a antecipação 
de todo planejamento. Com a venda antecipada, o produtor se protege 
e já faz o planejamento a longo prazo e, assim, ele pode trabalhar com 
mais calma”, declarou Eduardo Santiago, um dos sócios da corretora. 
Na última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) reduziu a estimativa para os estoques de passagem de algodão 
em pluma, enquanto aqui, no Brasil, a Conab estimou a produção em 
2.342 milhões de toneladas, o que representa uma de 22% frente a 
safra 2019/2020. 

I - Primeiro InovAtiva Day
Estão abertas as inscrições para o InovAtiva Day, evento inédito realizado 
pelo InovAtiva, hub de inovação que promove um conjunto de iniciativas 
de apoio ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo 
inovador no Brasil. A primeira edição do encontro será realizada vir-
tualmente no dia 19/06, das 9h às 17h30. No evento, serão realizados 
painéis com grandes nomes da área de empreendedorismo e inovação 
do país e atividades de conexão abertos ao público. Realizado pela 
Secretaria de Produtividade do Ministério da Economia e pelo Sebrae, 
o evento gratuito reforça a expansão do hub de que, até 2024, apoiará 
15 mil projetos inovadores. Inscrições: (www.inovativabrasil.com.br/
inovativaday).  

J - Colágeno Hidrolisado
Sempre atenta em oferecer produtos que vão além da nutrição, contri-
buindo também com o bem-estar dos brasileiros, Nestlé Health Science, 
unidade da Nestlé voltada para o desenvolvimento de soluções de saúde e 
alimentação, traz para o Brasil a marca Vital Proteins® - líder em produtos 
de colágeno nos Estados Unidos e uma plataforma de estilo de vida e 
bem-estar que oferece suplementos de colágeno, bebidas com colágeno 
e produtos alimentícios. No Brasil, a categoria de colágeno movimenta, 
por ano, cerca de R$ 700 milhões. Entre 2016 e 2019 cresceu 47%, com 
projeções de atingir R$1 bilhão, até 2024, impulsionada pelo crescente 
interesse por saudabilidade. É de olho nesse mercado que a Nestlé traz 
Vital Proteins® para o Brasil (nestle@fsb.com.br).

Todas as empresas 
precisam de tubarões 

no tanque

No mundo dos 
negócios, é muito 
comum utilizar-se de 
histórias e metáforas 
para passar mensagens 
importantes

Por isso, vou contar uma 
que aconteceu nos 
anos 80. A indústria 

pesqueira do Japão notou que 
um problema estava aconte-
cendo. Com o passar dos anos, 
os peixes estavam cada vez 
mais distantes da costa, pois 
o país tem um alto consumo 
de peixes em seu cardápio. 
Para solucionar isto, tor-
nou-se necessário construir 
embarcações maiores e viajar 
por mais dias para ter acesso 
aos grandes cardumes. 

Essa parte foi de fácil 
solução. Os navios foram 
construídos, as viagens foram 
realizadas e os peixes foram 
encontrados, porém um novo 
desafio emergiu. Como os dias 
de viagem eram mais longos, 
os peixes já não chegavam tão 
frescos como antigamente e 
isso prejudicou a qualidade e 
fez com que o consumo caísse. 
Novamente foi criada uma so-
lução. Construir navios ainda 
maiores e colocar tanques de 
água dentro dos navios para 
que os peixes chegassem 
vivos à costa. 

A ideia parecia boa, mas.... 
não deu certo. Os peixes 
chagavam sim frescos, mas o 
gosto não era o mesmo, pois, 
dentro dos tanques, com co-
mida à vontade e sem preda-
dores naturais, esses peixes 
ficavam parados, preguiçosos 
e inativos, e isso mudava o 
sabor da sua carne. Foi neste 
momento que surgiu uma 
ideia que inicialmente parecia 
um absurdo. 

Colocar pequenos tuba-
rões nesses tanques para 
que os peixes se sentissem 
ameaçados e se movimen-
tassem constantemente em 
busca de sobrevivência du-
rante a viagem. Logo vieram 
as objeções de que muitos 
peixes morreriam no trajeto 
e isso poderia não valer a 
pena. Mesmo assim, algumas 
empresas decidiram testar 
a ideia. 

O resultado foi que, sim, 
alguns poucos morriam no 

caminho, mas o sabor e 
frescor estavam de volta e 
o consumo voltou a crescer. 
Eu escutei esse caso no início 
da minha vida como gestor e 
nunca mais esqueci. Mesmo 
tendo acontecido do outro 
lado do mundo, e com um 
segmento de mercado total-
mente diferente do que eu 
atuo, essa se transformou em 
uma excelente metáfora para 
o mundo corporativo. 

Todas as empresas preci-
sam permanentemente de 
tubarões no tanque. 

O que isso quer dizer? 
Todas as empresas, principal-
mente as já estabelecidas no 
mercado acreditam que tem 
seu futuro garantido e terão 
uma vida longa e próspera. 
Mas isso não existe mais. É 
preciso se reinventar o tempo 
todo e estar aberto ao novo, 
ao diálogo, a novas soluções 
antes não pensadas. Basta ver 
alguns exemplos atuais com 
como Uber, Spotify e Netflix. 
Cada uma destas empresas 
transformou a forma como 
as pessoas dialogam com 
transportes, músicas e filmes. 

A metáfora do tubarão 
também serve para as pes-
soas dentro das empresas. A 
grande maioria de nós, busca 
trabalhar em ambientes segu-
ros, cercado de pessoas que 
pensam semelhante, assegu-
rando o mínimo possível de 
contradições e desconforto. 
É a busca, consciente ou não, 
pela zona do conforto. Da 
mesma forma que os peixes 
dentro dos tanques, esse 
comportamento nos transfor-
ma em “peixes preguiçosos”, 
quando o que realmente 
precisamos é dos “tubarões” 
que pensam diferente e que 
nos desafiam. 

Tubarões geram inquietu-
de, receio e preocupação. 
Eu sei que parece ruim, mas 
são os tubarões que criam 
um ambiente de desafio 
constante que faz com que 
nós como indivíduos, como 
times e como organização, 
busquemos evoluir e nos 
desenvolvermos. 

Para finalizar, minha dica 
é: tenha um tubarão em sua 
vida! 

(*) - É empresário e CEO da Anjo 
Tintas, uma das maiores indústrias 

do setor do país.

Filipe Colombo (*) 

O Brasil tem 308 mil 
“imóveis foreiros”, que são 
casas, apartamentos ou ter-
renos localizados em área 
de marinha e os ocupantes 
não têm o domínio pleno 
da propriedade. A União 
detém 17% do direito do 
imóvel e o usuário possui 
83%, tendo que pagar taxas 
de ocupação e laudêmio 
pelo uso, valor cobrado 
sobre transações que en-
volvem imóveis em áreas 
pertencentes à União. 

Para que os proprietários 
possam obter o domínio 
pleno do imóvel, o Governo 
Federal disponibiliza, a par-
tir de 1º de julho, o SPUApp, 
aplicativo desenvolvido 
pelo Serpro para a Secreta-
ria de Patrimônio da União. 
Com ele, o usuário poderá 
solicitar a compra da parte 
da União, conseguindo a 
chamada “remição de foro” 
e adquirindo o pleno domí-
nio do imóvel. A remição 
terá 25% de desconto no 
pagamento à vista. A partir 
daí, não é mais necessário o 

De acordo com análise 
da Secretaria de Co-
mércio do Ministério 

da Agricultura, as vendas 
foram influenciadas pelo 
incremento nos preços in-
ternacionais das commodi-
ties. O índice de preço dos 
produtos do agronegócio 
exportados pelo Brasil au-
mentou 24,6%, enquanto 
o crescimento do índice de 
quantum foi de 7,3%.

Analistas apontam que a 
pandemia precipitou uma 
nova era de uso intensivo de 
commodities, na medida em 
que os governos enfatizam a 
criação de empregos e sus-
tentabilidade ambiental, ao 
invés do foco na estabilidade 
financeira desencadeado 
pela crise de 2009. Além dis-
so, a forte demanda chinesa 
permanece pressionando os 
preços de grãos, como milho 

O complexo soja continua como principal destaque, responsável 
por praticamente 60% do valor das exportações do agronegócio.

Cresceu 
a procura 
das empresas 
por crédito

A busca das empresas 
por crédito registrou alta 
de 2,6% em maio de 2021 
na comparação com o mês 
anterior. De acordo com o 
Indicador de Demanda das 
Empresa por Crédito da 
Serasa Experian, os micro e 
pequenos negócios tiveram o 
maior crescimento, também 
com 2,6%, enquanto os mé-
dios marcaram 2,5% e os de 
grande porte 1,5%. Confira a 
seguir os gráficos com dados 
na íntegra.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
o relaxamento das medidas 
restritivas ligadas à pande-
mia no país fez com o que os 
donos de negócios ficassem 
mais confiantes. “Muitas em-
presas voltaram a trabalhar 
com restrições mais sutis no 
início de maio, o que trouxe 
mais fôlego ao capital de giro. 
Por isso, os empreendedores 
sentem mais segurança na 
tomada de crédito, embora 
ainda precisem usá-lo suprir 
necessidades de caixa” (AI/
SerasaExperian).
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Agronegócio bateu recorde 
de exportações em maio

O mês de maio deste ano registrou recorde nas exportações de produtos do agronegócio, com US$ 
13,94 bilhões, alta de 33,7% em relação a maio de 2020

mo período deste ano. As 
exportações registraram 
volume recorde de 16,4 mi-
lhões de toneladas de soja 
em grão em maio (+16,3%). 

O montante e a elevação 
do preço médio de expor-
tação (+34,5%; US$ 447,73 
por tonelada) geraram valor 
recorde de US$ 7,34 bilhões 
nas exportações do produto 
(+56,3%): +US$ 2,64 bilhões 
em valor absoluto. A China 
foi o país que mais importou 
soja em grãos (11,2 milhões 
de toneladas), equivalente a 
68% do total exportado pelo 
Brasil ou aumento absoluto 
de 1,1 milhão de toneladas 
em relação a maio de 2020. 
A União Europeia aparece na 
segunda posição com 1,552 
milhão de toneladas (-8,8%), 
seguida pela Turquia com 
730 mil toneladas (+74,5%) 
- (Mapa/Redação-SCI)

e oleaginosas, destinados à 
recomposição e ampliação 
dos rebanhos suíno e de 
frango na China.

O complexo soja continua 
como principal destaque, 
responsável por pratica-
mente 60% do valor das 
exportações do agrone-
gócio no mês passado. O 
cenário internacional da 

soja em grão reflete baixos 
estoques norte-america-
nos e elevadas aquisições 
chinesas. As importações 
totais chinesas de soja em 
grão cresceram 12,8% em 
2021, passando de 33,9 
milhões de toneladas, entre 
janeiro e maio de 2020, para 
38,2 milhões de toneladas 
na comparação com o mes-

Governo facilita concessão de 
domínio pleno a donos de imóveis

pagamento de nenhuma taxa 
para a utilização do bem. 

A simplificação dos pro-
cedimentos para aprimorar 
a gestão e a alienação de 
imóveis do Governo objetiva 
a modernização, inovação, 
transformação na gestão 
do Patrimônio da União e 
arrecadação de R$ 110 bi-
lhões até 2022. Devido à sua 
localização estratégica, os 
terrenos de marinha são, ori-
ginalmente, propriedades da 
União. A área corresponde à 
faixa de 33 metros contados 
a partir do mar em direção 
ao continente ou ao interior 
das ilhas costeiras com sede 

de município. 
Além das áreas ao longo 

da costa, também são de-
marcadas as margens de 
rios e lagoas que sofrem 
influência de marés. O 
pagamento do laudêmio, 
cobrado na venda do imó-
vel, remonta aos tempos do 
Império e é devido somente 
nas transações onerosas. 
Quem optar por não rea-
lizar a remição continua a 
pagar, anualmente, a taxa 
de foro e, ao transmitir o 
imóvel, também arca com o 
laudêmio, que corresponde 
a 5% do valor do imóvel (AI/
Serpro).

Os terrenos de marinha são propriedades da União. A área 
corresponde à faixa de 33 metros contados a partir do mar em 

direção ao continente.


