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e eficientes plataformas edge-to-cloud da indústria para serviços de nu-
vem no data center, em centros de colocation e na borda. As inovações 
compreendem aplicativos, segurança, tecnologias integradas em silício 
e software com recursos nativos da nuvem, para serem executados com 
apenas alguns cliques e gerenciados em uma plataforma unificada. Essas 
inovações permitem que os clientes modernizem suas cargas de trabalho 
em um modelo operacional de nuvem, otimizando e protegendo seus 
aplicativos da borda à nuvem enquanto alcançam um patamar capaz de 
abordar e aproveitar todas as formas de dados (https://www.hpe.com). 

E - Necessidades Escolares 
Escolas determinadas a fazer parte de um momento transformador na 
educação já podem contar com o Educacional - Ecossistema de Tecnologia 
e Inovação, que chega para ajudar a promover os avanços que há anos 
o setor carece e que ficaram mais latentes com a pandemia. É uma área 
de negócios dedicada com um modelo inédito e inovador, que integra e 
conecta as melhores soluções, escolas, editoras, empresas nacionais e 
internacionais, edtechs, ONGs e fundações para, juntos, transformarem o 
processo de ensino-aprendizagem de acordo com a necessidade de cada 
instituição ou rede de ensino, de maneira personalizada e na velocidade 
que as mudanças acontecem. Confira em: (www.educacional.com.br). 

F - Armas e Munições
A pioneira e tradicional  loja de armas e munições Casa Salles comemorou 140 
anos de atividade na última quinta-feira (24). O estabelecimento, fundado 
em Ouro Preto em junho de 1881 por João de Salles, se mudou em 1904 
para Belo Horizonte. A loja era do tipo “secos e molhados”, típicos comércios 
do século XIX que vendiam produtos variados, incluindo alimentos, arma-
mentos, munições, pólvora, chumbo e mulas para transporte de tropeiros. 
Devido à pandemia, a festa de aniversário precisou ser adiada, mas em 
um futuro breve os administradores pretendem implantar um projeto de 
transformação do espaço em um centro cultural. Fiel às tradições, a Casa 
Salles mantém todas as instalações originais desde sua fundação: balcões, 
vitrines, caixa registradora e outros objetos (www.casasalles.com.br).

G - Desenvolvedor Java Jr
O setor de TI está vivenciando um dos melhores momentos no Brasil. No 
primeiro trimestre de 2021 foram abertos mais 52 mil novos empregos. O 
estudo indica que as empresas de tecnologia, para suprir a necessidade 
do setor, devem contratar uma média de 70 mil profissionais por ano até 
2024. Para os interessados na carreira neste segmento, esta é a hora de se 

A - Absorventes Íntimos
Após anunciar a distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual 
para estudantes da rede estadual, a Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo  recebeu uma doação inicial, feita pela empresa P&G, de 
2 milhões de absorventes. O Programa Dignidade Íntima deve investir 
R$30 milhões na compra deste produto, que será disponibilizado para 
cerca de 1,3 milhão de estudantes entre 10 e 18 anos - idade mens-
trual - sendo que a prioridade são as que se encontram em situação 
de vulnerabilidade. “Tivemos a grata surpresa de receber uma doação 
voluntária, adicional, da P&G, com mais 2 milhões de absorventes para 
o atendimento das meninas que estudam na rede pública de ensino do 
Estado”, afirmou o Governador João Doria. 

B - Febre dos Selinhos
A L – founders of loyalty –  empresa holandesa especializada em soluções 
de fidelidade para o varejo, ativa em mais de 26 países e parceira dos 
principais varejistas no mundo – desembarca no Brasil sob o comando 
da CEO Beatriz Ramos, executiva responsável por levar a febre dos 
selinhos às principais redes de supermercados. Beatriz terá a missão 
de ajudar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de 
seus consumidores, intensificando o uso dos selinhos como forte fer-
ramenta de vendas em programas de fidelidade. Segundo a executiva, 
“não existe cliente fiel até você conquistar o coração dele e por isso a 
empresa trabalha com um conceito muito bem-sucedido: os selinhos”. 
Outras informações: (https://l-founders.com/).

C - Alimentos e Bebidas
Indústrias de alimentos e bebidas terão a oportunidade de conhecer inovações 
tecnológicas desenvolvidas pela Embrapa que podem agregar valor ao setor 
durante o Meeting Tecnológico – Alimentos e Bebidas, que será realizado de 
10h às 11h30, no dia 7 de julho. É realizado em parceria com a Finep por meio 
do Programa Finep Conecta e a Koelnmesse Brasil. O evento vai estrear o 
programa Food Trends Online 2021, promovido pela Koelnmesse, empresa 
responsável pela realização da Anufood Brazil e braço brasileiro da Anuga, 
principal evento internacional na área de alimentação. As inscrições para o 
evento são gratuitas pelo endereço (https://www.anufoodbrazil.com.br/). 

D - Plataforma em Nuvem 
A Hewlett Packard Enterprise acaba de anunciar na HPE Discover, 
que está ampliando sua liderança em nuvem híbrida com um conjunto 
abrangente de inovações para o HPE GreenLake, uma das mais robustas 

capacitar. A Generation Brasil, organização social criada pela McKinsey & 
Company, inicia  o processo seletivo para mais uma turma do curso Pes-
soa Desenvolvedora Java Jr. A capacitação é gratuita. O público-alvo são 
pessoas de 18 a 30 anos, da cidade de São Paulo, que tenham concluído 
o ensino médio. As aulas serão online, de segunda à sexta-feira, das 8h às 
17h, durante três meses. Para a realização da formação é necessário que 
o participante tenha disponibilidade para se dedicar às aulas. Inscrições 
pelo link: (https://brazil.generation.org/programs/desenvolvedor-junior). 

H - Setor de Saúde 
A fundação everis Brasil, que objetiva incentivar o compromisso com a 
sociedade e com o desenvolvimento socioeconômico brasileiro, acaba 
de abrir inscrições para uma das mais relevantes premiações na área de 
tecnologia e saúde: o Prêmio Empreenda Saúde. É focado em incentivar e 
apoiar o desenvolvimento de startups com projetos tecnológicos e inova-
dores que ajudem no desenvolvimento do setor de saúde do país. O prêmio 
é aberto para startups registradas legalmente e que tenham captado até 
R$ 4,5 milhões de financiamento nos últimos três anos ou faturado mais 
de R$ 2,25 milhões no último ano. A premiação busca projetos inovadores 
e de alto impacto, que estejam em fase de prototipagem ou de comercia-
lização e que tenham o potencial de gerar uma transformação positiva na 
sociedade. Inscrições pelo site: (www.premioempreendasaude.com.br). 

I - Devedores do IPVA 
A Secretaria da Fazenda de São Paulo notifica mais de um milhão de 
devedores do IPVA 2021, totalizando cerca de R$ 1,1 bilhão. Estão 
sendo notificados 1.181.028 proprietários/responsáveis solidários que 
possuem débitos do IPVA, de veículos, referentes ao exercício de 2021. 
Responsáveis solidários são, por exemplo, o banco em que o proprietário 
fez o financiamento do veículo. A Fazenda prevê arrecadar R$ 1,1 bilhão 
com o IPVA 2021 em atraso. A notificação ocorre via Diário Oficial do 
Estado e traz a identificação proprietário, do veículo, o valor do im-
posto, da multa incidente e dos juros por mora. Não haverá notificação 
via Correios ao domicílio tributário do proprietário. Para pagar, basta 
informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a 
ser quitado. Mais informações: (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva). 

J - Jogos Escolares
Até 15 de julho alunos com deficiência física, intelectual ou visual das 
redes de ensino estadual, municipal e privada, além das escolas técnicas 
estaduais, poderão se inscrever para os Jogos Escolares Paralímpicos do 
Estado de São Paulo 2021. Ação realizada pelo Governo de São Paulo 
objetiva promover por meio da prática esportiva, o intercâmbio entre 
os alunos, além de favorecer a descoberta de novos talentos esportivos 
que possam ser indicados para participar dos programas “Bolsa Talento 
Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”. No total são 12 moda-
lidades para atletas com deficiência. A ideia é que também fomente 
a prática esportiva por jovens com deficiência nas escolas, além de 
seleciona-los para as Paralimpíadas Escolares. Inscrições de atletas: 
(https://forms.gle/REFDwzid3Afx13FA). Inscrições de adultos: (https://
forms.gle/tJo7wzuyjubx2i6F7).

O futuro é analítico

Apesar de tantas 
incertezas que a 
pandemia trouxe, algo 
é certo: o mundo será 
cada vez mais dos 
dados

Sua utilização é estra-
tégica em diferentes 
áreas de negócios e 

pode ser o grande dife-
rencial competitivo das 
empresas, especialmente 
daquelas que atuam no co-
mércio exterior. Não basta 
ter um grande volume de 
informações, mas saber 
extrair o que realmente 
interessa delas, ou seja, 
gerar insights a partir dos 
dados que são capturados 
por meio de ferramentas de 
Analytics e IA. 

Se antes o foco principal 
das marcas era o produ-
to, hoje a prioridade é a 
experiência do cliente. E 
para investir numa jornada 
que compreenda o que o 
cliente necessita e deseja, 
é fundamental ter acesso a 
dados que poderão ajudar 
no atendimento. 

Uma experiência diferen-
ciada é capaz de encantar, 
fidelizar e gerar novos negó-
cios. Atualmente, existem 
empresas que não utilizam 
nem 3% dos dados que 
passam pelos seus sistemas. 
Imagine o potencial que 
está sendo desperdiçado 
sem analisá-los da maneira 
correta. 

O advento dos algorit-
mos, a utilização de regras 
extraídas de análises avan-
çadas de dados e Machine 
Learning e as plataformas 
de Big Data permitem que 
as empresas tirem proveito 
da quantidade e variedade 
de dados que possuem em 
sua base e, também, das 
informações disponíveis em 
outras empresas, platafor-
mas e Internet. 

Ignorar esse cenário é 
mais ou menos como ir na 

contramão das principais 
tendências de mercado. Se-
gundo o Gartner, até 2023, 
mais de 33% das grandes 
empresas terão analistas 
praticando inteligência de 
decisão (Decision Inteli-
gence), que reúne várias 
disciplinas, incluindo ge-
renciamento e suporte à 
tomada de decisões. 

Ela fornece uma estrutura 
para ajudar os líderes de 
Data & Analytics a projetar, 
modelar, alinhar, executar, 
monitorar e ajustar modelos 
e processos de decisão no 
contexto de resultados e 
comportamento dos negó-
cios. 

O MIT Technology Review 
destaca que o movimento de 
transformação digital deve-
rá circular, por ano, algo em 
torno de US$ 20 trilhões, o 
equivalente a mais de 20% 
do PIB global, sendo que os 
dados seguirão como um 
ativo de grande valor. 

Todas essas previsões 
contribuem para fortalecer 
dentro das empresas a 
cultura data-driven, capaz 
de gerar decisões mais 
assertivas, a partir da cap-
tação, extração e análise 
das informações capazes 
de transformar os negócios 
e a competitividade das 
empresas. 

Já se tornou um mantra 
entre executivos e espe-
cialistas que os dados são o 
novo petróleo do mundo. E 
a importância deles tende a 
aumentar com a implemen-
tação de projetos de Inter-
net das Coisas (IoT), que 
serão impulsionados pela 
tecnologia 5G. Com tudo 
conectado, a informação 
se tornará mais fluida, os 
processos mais inteligentes 
e o futuro mais analítico. 

Definitivamente, os dados 
são os protagonistas da vez. 

(*) - É gerente de Data Strategy 
da Asia Shipping, a maior integradora 

de cargas da América Latina.

Konstanz Winter (*)

O setor ainda enfrenta dificuldades com 
a escassez de insumos.

O Índice de Confiança da Indús-
tria, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), cresceu 3,4 pontos 
na passagem de maio para junho. 
Com essa, que foi sua segunda alta 
consecutiva, o indicador atingiu 
107,6 pontos, o maior patamar desde 
fevereiro deste ano (107,9 pontos). 
O Índice de Expectativas, que mede 
a confiança do empresariado da 
indústria no futuro, subiu 5 pontos 
e atingiu 104 pontos. 

Já o Índice Situação Atual (ISA), 
que mede a percepção sobre as con-
dições do presente, subiu menos: 1,8 
ponto e chegou a 111,3 pontos. O 
Nível de Utilização da Capacidade 
Instalada subiu 1,6 ponto percen-
tual, para 79,4%, maior valor desde 
janeiro (79,9%).

“A recuperação das economias 
externas e o avanço do processo 
de vacinação no país contribuem 
para o aumento do otimismo das 
empresas. Apesar disso, é preciso 
cautela considerando que o setor 

Para o próximo ano, 
a expectativa para 
Produto Interno Bruto 

(PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país - é de crescimento 
de 2,11%, ante a previsão da 
semana passada de 2,10%. 

Em 2023 e 2024, o mer-
cado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,5%. 
As estimativas estão no 
boletim Focus de ontem 
(28), pesquisa divulgada 
semanalmente, em Brasília, 
pelo BC, com a projeção 
para os principais indicado-
res econômicos. A previsão 
do mercado financeiro para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) deste ano subiu de 
5,90% para 5,97%.

A expectativa para a cotação do dólar segue em R$ 5,10.

Pequenos negócios têm 
maior taxa de mortalidade

O setor de microempreendedores 
individuais (MEI) é o que apresenta a 
maior taxa de mortalidade de negócios 
em até cinco anos, segundo pesquisa do 
Sebrae, ‘Sobrevivência de Empresas 2020, 
realizada com base em dados da Receita 
Federal e com levantamento de campo, a 
taxa de mortalidade dessa área de negó-
cios é de 29%. Já as microempresas têm 
taxa, após cinco anos, de 21,6% e as de 
pequeno porte, de 17%.

O presidente do Sebrae, Carlos Melles, 
disse que a menor taxa de sobrevivência 
entre os pequenos negócios está rela-
cionada à capacidade de gestão, à maior 
experiência e ao conhecimento do ramo. 
Somado a esse fato, a taxa de mortalidade 
na área de MEI também é influenciada pela 
maior facilidade de abrir e fechar esse tipo 
de empreendimento, quando comparado 
aos segmentos de microempresas e em-
presas de pequeno porte.

De acordo com o Sebrae, quanto menor o 
porte da empresa, mais difícil obter crédito 
para manter o capital de giro e conseguir 
superar obstáculos como os causados pela 
pandemia da Covid-19. Mais de 40% dos 
entrevistados citaram como causa do en-
cerramento da empresa a pandemia. Para 
22%, a falta de capital de giro foi primordial 
para o fechamento do negócio (ABr).
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Previsão do mercado para 
crescimento do PIB sobe para 5,05%
As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano de 5% para 5,05%

2022, a estimativa de inflação 
permanece em 3,78%. Tanto 
para 2023 como para 2024 a 
previsão para o índice é de 
3,25%.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a 
Selic, fixada atualmente em 
4,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 6,5% ao ano 
e permaneça neste patamar 
nos anos seguintes: 2022, 
2023 e 2024. A expectativa 
para a cotação do dólar segue 
em R$ 5,10. Para o fim de 
2022, a previsão é de que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).

A estimativa para 2021 
supera o limite superior da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 

Nacional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 

Confiança da indústria 
aumentou 3,4 pontos em junho

ainda enfrenta dificuldades com a 
escassez de insumos, aumento dos 
custos que incluem a mudança de 
bandeira para a energia elétrica, 
podendo ser fatores limitadores 
para uma recuperação mais robusta 
no segundo semestre”, afirma a 
economista da FGV Claudia Per-
digão (ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br


