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D - Artes Cênicas
Estão abertas as inscrições para o Programa Iberescena 2021/2022 – 
Fundo de Ajuda para as Artes Cênicas Ibero-americanas. São três as 
linhas de ajuda: Criação em Residência; Coprodução de Espetáculos 
de Artes Cênicas; e Programação de Festivais e Espaços Cênicos. Na 
convocatória deste ano, é possível apresentar projetos em formato 
presencial, virtual ou misto (que contemple as duas modalidades). 
Os resultados serão publicados no site do Iberescena durante a se-
mana seguinte da reunião do Conselho Intergovernamental, que será 
realizada entre os meses de novembro e dezembro. Mais informações: 
(www.iberescena.org). 

E - Negócios Sociais
A Yunus Brasil terá pela primeira vez um fórum nacional no evento global 
Social Business Day, organizado pelo professor Muhammad Yunus, prêmio 
Nobel da Paz de 2006. Será online, aberto e gratuito, terá como tema 
a frase “No Going Back”, e vai traçar um panorama sobre o presente e 
o futuro dos negócios sociais, no Brasil e no mundo. Como convidados 
para os painéis, especialistas, empreendedores, lideranças, investidores, 
e outros atores deste cenário de negócios de impacto socio-ambiental. 
Veja o vídeo explicando sobre o evento em: (https://drive.google.com/
file/d/1Tl9H9MkDYg2sgcTYz8RwHjZEi4yRDKnu/view). Inscrições: 
(https://www.forumbrasilsbd.com/).

F - Green Gown
O Centro Universitário Internacional Uninter, com mais de 700 polos de 
educação a distância no Brasil e no exterior, é finalista no International 
Green Gown Awards (Túnica Verde), uma das mais importantes premia-
ções no mundo pela sustentabilidade do planeta. É a única instituição 
brasileira a concorrer em três categorias: Benefício à Sociedade (Be-
nefitting Society), Criando Impacto (Creating Impact) e Engajamento 
Estudantil (Student Engagement). O prêmio reconhece iniciativas de 
sustentabilidade realizadas por universidades e faculdades em todo o 
mundo. Tem como principais apoiadores o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (UNEP) e a Associação Internacional de Univer-
sidades. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia virtual das 
Nações Unidas no dia 7 de julho.

G - Aeronave Airbus A350-900 
Até o próximo dia 30, a Turkish Airlines irá operar com quatro voos 
semanais entre o Brasil e a Turquia. As frequências São Paulo (GRU)

A - Mercado de Beleza
O programa “Empreendedoras da Beleza”, uma iniciativa do Instituto 
Grupo Boticário, em parceria com a Aliança Empreendedora, está 
abrindo uma nova fase. Sucesso no ano passado, quando impactou 
positivamente a vida de mais de 11.300 mulheres e ajudou a aumentar 
a renda para mais de 55% delas, traz a trilha de conhecimento, nova-
mente com abrangência nacional, com orientações, cursos e dicas de 
como mulheres que já atuam ou que desejam atuar no ramo da beleza, 
podem se desenvolver e investir em seus negócios. Além dos conteúdos 
sobre técnicas de vendas, inteligência emocional, gestão financeira e 
empoderamento da mulher, as participantes terão acesso a um grupo 
para conectá-las com tendências do universo empreendedor e da beleza. 
Inscrições por meio do site (https://empreendedorasdabeleza.org.br/).

B - Híbrido ou Remoto
A GhFly Network, holding que conta com as empresas GhFly e Adyante, 
ambas especializadas em marketing digital e de performance, busca 
novos profissionais para integrar a equipe. A empresa está com 30 
oportunidades abertas em áreas, como Mídias Sociais, Criação, Arte, 
Marketing, Novos Negócios, Mídia, Design e RH. Profissionais de todo o 
país podem se candidatar e participar do processo seletivo. Residentes 
em Curitiba – onde está localizada a sede da empresa – e região pode-
rão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido, no qual será possível 
intercalar trabalho presencial com home office, seguindo sempre as 
determinações e medidas de restrição do poder público. Aqueles que 
moram em outra cidade ou estado irão trabalhar de forma remota. Para 
mais informações, acesse: (https://ghflynetwork.gupy.io/).

C - Área de Finanças
O Financial Times (FT) publicou o ranking global de cursos na área de 
finanças do ano. A Skema Business School, com seu programa ‘Mestrado 
Financial Markets & Investments’, ministrado nos campi da Grand Paris 
Campus, Sophia Antipolis e Raleigh (EUA), ocupou o terceiro lugar no 
mundo e é a única faculdade com sede no Brasil entre as 55 escolas e 
universidades internacionais selecionadas pelo FT. Este ranking baseia-se 
na significativa progressão salarial dos graduados, na rápida integração 
profissional e na sua empregabilidade no exterior. A velocidade de inte-
gração profissional dos pós-graduados da Skema está entre as melhores 
do mundo: 97% dos graduados de 2020 encontraram seu primeiro 
emprego em três meses, 11 pontos acima da média mundial e 5 pontos 
acima da média francesa. Outras informações: (www.skema.edu.br).

-Istambul (IST) acontecem às segundas, quartas, sextas e sábados, 
com partida do aeroporto internacional de Guarulhos às 03h40 e 
chegada a Istambul às 22h25. Os voos de retorno Istambul-São Pau-
lo, por sua vez, são operados às terças, quintas, sextas e domingos, 
com decolagem às 10h20. A chegada a São Paulo está programada 
para 17h20. Desde abril passado, os voos da Turkish Airlines entre 
o Brasil e a Turquia são realizados pelo novo Airbus A350-900. O 
sistema de ventilação de última geração com filtros HEPA permite 
a total renovação do ar a cada 2 minutos, garantindo um ar limpo e 
seguro na cabine. 

H - Melhor Governança
A Bunge, uma das líderes globais em agronegócio, alimentos e ingredien-
tes está na primeira colocação na lista Setorial Agronegócio do Ranking 
Merco de Responsabilidade e Governança Corporativa 2020. Este é o 
terceiro ano consecutivo em que a companhia figura no topo do recorte 
setorial agronegócios no Brasil. No ranking das 100 empresas mais res-
ponsáveis e com melhor governança corporativa no Brasil, a Bunge ocupa 
a 59ª colocação, subindo 11 posições na comparação com o ranking de 
2019, quando figurou no 70º lugar. Para a Bunge, manter a posição de 
liderança no ranking setorial de agro e melhorar significativamente sua 
colocação entre as mais responsáveis é um reconhecimento de todos 
os esforços para adoção das melhores práticas em seus negócios e em 
apoio à sua cadeia de valor. 

I - Programa de Aceleração
Estão abertas as inscrições para o Ciclo 2021.2 do InovAtiva Brasil, 
maior programa de aceleração de startups da América Latina. Até 
360 startups e projetos de negócios inovadores de base tecnológica 
serão selecionados para participar de um ciclo de aceleração online 
e gratuito, realizado de agosto a dezembro deste ano. O programa 
objetiva capacitar empreendedores de todo o país e oferecer opor-
tunidades de conexão, visibilidade e mentoria para as startups ace-
leradas. Está dividido em duas etapas: Aceleração e Conexão. Para a 
primeira etapa, serão selecionados até 360 projetos, que participarão 
de atividades de mentoria de negócios, capacitação empreendedora 
e do evento InovAtiva Day. Inscrições e informações: (www.inova-
tivabrasil.com.br).

J - Novas Contratações
A Fiserv, líder global de soluções de tecnologia de serviços financeiros 
e de pagamentos, anuncia mais de 200 contratações, visando apoiar o 
crescimento do negócio na região. Atualmente são mais de 30 posições 
para contratação imediata, principalmente para as áreas técnicas e de-
senvolvimento de produtos, mas também finanças, recursos humanos e 
risco. Os negócios da Fiserv estão muito conectados na América Latina, 
visto que o Brasil hoje sedia um centro de desenvolvimento tecnológico 
que apoia projetos e clientes na Argentina, Colômbia, México, Uruguai, 
Panamá, entre outros países. Procuramos os melhores talentos para atuar 
conosco em uma indústria que foi bastante acelerada pela pandemia. 
Mais informações: (https://www.careers.fiserv.com/).

Damos boas-vindas à 
era do dinheiro 

de plástico

Nos meus mais de 20 
anos como bancário, 
vi o papel-moeda 
sofrer alterações desde 
a troca no padrão 
monetário até o 
lançamento de notas 
de diferentes valores. 

E a certeza que adquiri 
observando essas 
mudanças é que uma 

hora ou outra ele ficaria ob-
soleto. De fato, os dias das 
cédulas como conhecemos 
estão contados e seu espa-
ço está sendo tomado pelo 
que chamo de dinheiro de 
plástico, o cartão. E não sou 
eu que estou falando. São 
as pesquisas. De acordo o 
levantamento da Abecs, 
houve um aumento de 20% 
nas transações por meio de 
cartões de crédito apenas 
no primeiro trimestre de 
2021 em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. 

Estão incluídas nestas 
estatísticas as modalida-
des de crédito, débito, por 
aproximação (chamado de 
Near Field Communication 
– NFC), pinpad e transfe-
rência eletrônica de fundos 
(TEF). Cito a Holanda e a 
Suécia como exemplos de 
países em que as notas e 
moedas já caminham para 
o desuso. E são três as 
principais vantagens que 
norteiam a substituição das 
cédulas. A primeira é a segu-
rança. Por exemplo, muitas 
pessoas ainda vão ao banco 
apenas para sacar dinheiro 
e depois se dirigem a uma 
casa lotérica para pagar as 
contas. 

Um grande perigo, já que 
de acordo com dados da 
OCDE, o número de assaltos 
no Brasil é pelo menos duas 
vezes maior do que a média 
mundial. O segundo motivo 
é a comodidade. Esqueça 
o desconforto da falta de 
troco e da carteira cheia 
de notas. Higienizar um 
cartão também é bem mais 
fácil. Por fim, controlar os 
gastos é o terceiro pilar que 
justifica a adoção completa 
do dinheiro de plástico, uma 

vez que é muito mais fácil 
ter controle do que está 
sendo pago ou comprado 
através da fatura detalhada 
ou do próprio aplicativo no 
celular.

Uma pesquisa da Ame-
ricas Market Intelligence 
mostrou que o número dos 
desbancarizados, ou seja, 
pessoas que não possuem 
conta bancária, caiu 73% 
durante a pandemia. Há 
muitas explicações para 
esse fenômeno, mas uma 
das principais está na faci-
lidade para se abrir contas 
graças aos bancos digitais e 
à transformação tecnológica 
das instituições bancárias – 
que sofrem com a extinção 
de agências, mas resistem 
nos aplicativos. 

Precisamos considerar, 
ainda, que mesmo com 
celulares, pelo menos 40 
milhões de brasileiros não 
têm acesso à internet, con-
forme dados do IBGE. 

E é aí que se abre um le-
que de oportunidades para 
soluções igualmente tecno-
lógicas, mas acessíveis, que 
descentralizem dos bancos 
e lotéricas a competência de 
receber pagamentos de con-
tas, que ofereçam serviços 
desde recarga de celulares 
até mesmo o parcelamento 
de boletos apenas usando 
um cartão.

Cerca de 54,5% das 18.658 
agências bancárias ativas no 
Brasil até o final de maio, 
estão localizadas em regiões 
denominadas “centro”. Sen-
do assim, locais mais afasta-
dos e periféricos são os mais 
penalizados, e é onde devem 
estar – e estão – estrate-
gicamente posicionados 
esses totens, promovendo 
a acessibilidade. As taxas 
aplicadas, que justificam sua 
existência e funcionamento 
são até 50% menores que 
as praticadas pelos grandes 
players financeiros. 

O futuro está à porta e 
precisamos facilitar a sua 
entrada.

(*) - É empresário do segmento de 
tecnologia e serviços financeiros, e 
está no comando da fintech PARÇA 

Serviços Financeiros 
(www.meuparca.com).

Antônio Brizoti Junior (*)

A produção indus-
trial,  que tinha 
caído em abril , 

cresceu. O índice ficou 
em 52,8 pontos e é o me-
lhor resultado para o mês 
desde 2017, o que indica 
um maio mais intenso 
do que os quatro anos 
anteriores. O índice varia 
de 0 a 100, com linha de 
corte em 50 pontos; os 
dados acima desse valor 
indicam crescimento e 
abaixo, queda na compa-
ração com o mês anterior. 

Além disso, o índice de 
evolução do número de 
empregados subiu para 
51,1 pontos, se afastando 
da linha de 50 pontos. Já 
são 11 meses seguidos 
sem que o índice registre 
queda do emprego na 
indústria. A Utilização 
da Capacidade Instalada 
(UCI) alcançou 70% em 
maio de 2021, após cres-
cimento de dois pontos 

Já são 11 meses seguidos sem que o índice registre queda do 
emprego na indústria.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, duran-
te encontro com empresários da Fiesp, que o presidente 
Jair Bolsonaro deve anunciar, em breve, a prorrogação 
do auxílio emergencial por mais três meses. Ressaltou 
o trabalho do governo, em parceria com os empresá-
rios, para enfrentar a crise ocasionada pela pandemia, 
afirmando que neste momento em que a população 
está sendo vacinada, a recuperação econômica em V já 
aconteceu, com a criação de 1 milhão de empregos nos 
últimos quatro meses do ano passado, totalizando 140 
mil empregos formais em 2020.

Informou também, que o governo federal planeja anun-
ciar novos programas como o Bônus de Inclusão Produtiva, 
que prevê que jovens, entre 18 e 21 anos, que saem da 
universidade e não conseguem um emprego formal rece-
bam do governo entre R$ 250 e R$ 300 para trabalhar em 
empresas e se qualificar. A empresa paga o mesmo valor. 
A estimativa é a de que mais de 2 milhões de jovens sejam 
beneficiados. Guedes disse ainda que neste ano o governo 
pagará o valor total do programa.

O ministro destacou ainda o trabalho do Congresso 
Nacional, como a aprovação do marco do saneamento, da 
nova lei do gás, e a autonomia do Banco Central. Guedes 
afirmou que a Reforma Tributária está bem encaminhada 
e em um primeiro estágio entra na Câmara e em seguida 
no Senado, para tratar do chamado passaporte tributário, 

A prorrogação do auxílio emergencial 
deverá ser por mais três meses.
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Produção industrial cresce em 
maio, após queda em abril

A Sondagem Industrial, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta para resultados 
positivos em maio

cio da pandemia. Neste 
ano, mesmo em março, 
quando percebemos uma 
queda, os empresários 
nunca deixaram de ficar 
otimistas e, desde então, 
esse otimismo vem au-
mentando”, avalia.

O otimismo dos em-
presários industriais em 
relação aos próximos seis 
meses voltou a crescer. 
O índice de expectativa 
de demanda aumentou 
1,2 ponto em relação a 
maio e está 11,2 pontos 
superior ao registrado em 
junho de 2020. Esse é o 
maior nível do indicador 
em 2021. O otimismo 
em relação à exportação 
permaneceu praticamen-
te constante em relação 
ao mês anterior: alta de 
0,1 ponto. A intenção de 
investimento aumentou 
em relação a maio e segue 
acima da média histórica 
(AI/CNI). 

percentuais em relação a 
abril. A UCI se encontra 
15 pontos percentuais 
acima da registrada em 
maio de 2020, que foi o 
primeiro mês de recupe-
ração após a crise da pri-
meira onda da Covid-19. 
O percentual é o maior 
para o mês desde 2014, 
quando alcançou 71%.

O gerente de Análi-
se Econômica, Marcelo 

Azevedo, explica que é 
importante notar que os 
estoques seguem próxi-
mos ao desejado. Esse 
fato, aliado à atividade 
positiva, se reflete nas 
expectativas positivas 
para os próximos me-
ses. “É diferente do que 
ocorreu no ano passado, 
quando houve um pessi-
mismo generalizado, em 
março e abril com o iní-

Governo deve anunciar prorrogação 
do auxílio nesta semana

que é a regularização de situações anormais, permitindo 
o desconto para empresas que estiverem devendo os 
tributos.

“Nós realmente vamos aplicar descontos generosos para 
pequenas e médias empresas. Para os grupos maiores, 
vamos conversar sobre isso. Mas a ideia é tirar o Estado 
do cangote do povo. Nós vamos reduzir os impostos, 
vamos apostar na reativação da economia e em que se a 
arrecadação aumentar, e nós estimamos que vai, vamos 
imediatamente rebaixando os impostos”, garantiu Guedes. 
(ABr) 


