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D - Campus Party 2021
Entre os dias 22 e 24 de julho ocorre a segunda edição da Campus Party 
Digital e o Sebrae já confirmou presença nesse que é considerado um dos 
maiores eventos de inovação do mundo. O acontecimento, que pode ajudar a 
revelar novos talentos que ajudarão na recuperação da economia e na geração 
de empregos no nosso país, será totalmente online e gratuito. O Sebrae terá 
um ambiente exclusivo, chamado de Fábrica de Empreendedores, onde 
abordará a temática de empreendedorismo inovador, focado principalmente 
no público jovem e que contará com a presença de palestrantes renomados e 
espaço de exposição de startups, entre outros. Inscrições e mais informações 
sobre o evento em: (https://digital.campus-party.org/brasil/).

E - Regulamentação da Profissão
Regulamentar uma profissão é importante não apenas para os profis-
sionais como também para a sociedade que se beneficia dos serviços e 
produtos gerados a partir de determinado conhecimento. É com atenção 
a esse princípio que o Departamento de Gerontologia da UFSCar tem 
empenhado esforços para regulamentar a profissão do gerontólogo. As 
ações têm apoio da Reitoria da Universidade, de profissionais e dirigentes 
de outras instituições e de entidades que representam essa categoria 
profissional. O gerontólogo estuda o envelhecimento de forma ampla 
e multidimensional, sempre sensível às transformações demográficas 
e novas demandas de serviços e produtos destinados à população en-
velhecente. O processo está em discussão na Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados.

F - Agronegócio e Fruticultura
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu inscrições para o 
processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos em Agronegócio e Fruticul-
tura, na modalidade a distância. Os interessados em se candidatar precisam 
ter concluído o ensino médio. O Curso Técnico em Agronegócio é focado 
nos procedimentos de gestão e comercialização. São oferecidas 1.185 va-
gas, em 44 polos de apoio presencial nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Já 
o Curso Técnico em Fruticultura oferece 735 vagas distribuídas em 27 polos 
de ensino nos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Tocantins. Mais informações: (http://etec.senar.org.br/processo-seletivo/).

G - Jornada Up Digital
Para quem deseja impulsionar o próprio negócio, o Sebrae preparou 
a jornada gratuita “Up Digital Marketing”, 100% virtual, com o intuito 

A - Vagas em Tecnologia
O Tech Jobs Report 2021, realizado pela Gama Academy, escola que 
capacita  para o mercado digital, revelou que há vagas sobrando para 
a área digital no Brasil. São Paulo é o estado que mais vai abrir postos 
de trabalho em tecnologia, com 9.830 vagas, seguido de Minas Gerais, 
com expectativa de 1.076 cargos. Entre as 32 empresas consultadas, 
a Social Miner e Luiza Labs são as que mais irão contratar no período. 
Entre os desafios para contratação desses profissionais, 50% dos recru-
tadores dizem que Qualificação do Candidato, as chamadas soft skills, 
é o principal. Quando a pergunta é home office, 54,8% das empresas 
permanecerão nesse formato nos próximos meses. Além disso, 48,4% 
das oportunidades serão em regime CLT, 16,1% como Pessoa Jurídica 
e 35,5% contratará pelas duas modalidades. Saiba mais: (https://www.
gama.academy/).

B - Curso para Empreendedores
Durante as férias de julho, o Centro Universitário Anhanguera em 
parceria com o Sebrae Leste II disponibiliza gratuitamente o curso 
‘Empreenda Digital’. Com apenas uma turma, o curso, que será online, 
vai ensinar ferramentas e métodos para a inserção do negócio do mer-
cado, dicas de criação e de como aprimorar o próprio empreendedor. 
Acompanhamento ao vivo dará todo o suporte no acesso e entrega 
das atividades do curso, inclusive a oportunidade de tirar dúvidas e 
receber feedbacks de maneira personalizada e totalmente voltada ao 
momento do seu negócio. São 20 horas de aulas que poderão ser feitas 
em até 30 dias com certificado de conclusão. Inscrições: ((https://
docs.google.com/forms/d/1ozXFm-AJ1clNWTXQZAqRJQPUmBLK-
dZmEBsomODTHmNs/edit). 

C - Emirates Rewards 
Para celebrar o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empresas da 
ONU e o papel fundamental que elas desempenham na recuperação 
pós-pandemia, a Emirates está ajudando pequenas e médias em-
presas a voltar aos céus e transformar seus orçamentos de viagens 
em recompensas, lançando o incentivo Business Rewards para 
novos associados do programa. As pequenas e médias empresas 
que se inscreverem no programa de fidelidade corporativa Business 
Rewards da Emirates até 27 de julho receberão um bônus de 10 mil 
pontos no programa, o equivalente a uma passagem de ida e volta 
na Classe Econômica para destinos selecionados da Europa. Mais 
informações: (www.emirates.com/english/special-offers/earn-busi-
ness-rewards-points/).

de ajudar os empreendedores a otimizar os resultados das vendas no 
mundo digital. Com novas turmas previstas para julho, a experiência 
terá a duração de 10 dias úteis e contará com um diagnóstico inicial de 
maturidade digital em promoção e vendas online, três encontros coletivos 
e duas mentorias individuais virtuais com especialista em marketing 
digital. Voltada para pequenos negócios, incluindo MEI, ME, EPP, a 
iniciativa também é direcionada para empresas que querem entrar no 
mundo digital e que necessitam melhorar a presença no ambiente online. 
Inscrições: (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/updigital).

H - Opções de  Pagamentos
A Unlimint e a Discover assinaram acordo estratégico que aumenta a 
aceitação global da Discover Global Network e também atende a meta da 
Unlimint de ajudar  empresas em todo o mundo a estarem “prontas para 
o amanhã”. Essa aliança reforça a estratégia da Unlimint de expandir o 
número de meios  de pagamento disponíveis para seus clientes, além de 
oferecer mais opções aos consumidores sobre como desejam realizar seus 
pagamentos. O acordo beneficiará os clientes da Unlimint, por conta  do 
aumento de opções de  pagamentos disponíveis, além de capacitá-los a 
aceitar o pagamento de portadores de cartões da Discover Global Network 
de todo o mundo. Também, terão a oportunidade de fazer compras online 
em uma grande variedade de lojas internacionais em três continentes – 
Europa, Ásia e África. Saiba mais em: (www.unlimint.com).  

I - Mercado de Tecnologia
A Edtech Blue, que atua como uma escola de Tecnologia da Informação 
com foco em programação, com a missão de impulsionar a carreira de 
programadores que possuem vontade e aptidão, está comemorando 217 
alunos em seu curso de programação de TI. A meta da startup é formar 
12 mil alunos até 2026. Voltado, principalmente, à formação de jovens 
carentes, oferecendo um modelo de financiamento no qual o aluno só 
começa a pagar o equivalente a 15% do seu salário quando ingressar 
no mercado e estiver ganhando a partir de R$ 3,5 mil mensais. O curso 
tem atraído um público diversificado que vai desde quem nunca teve 
experiência com programação, a pessoas acima dos 30 anos, e também 
aquelas em transição de carreira. Saiba mnais em: (https://blueedtech.
com.br).

J - Opções de Orgânicos
O Carrefour acaba de anunciar sua nova linha de orgânicos de marca 
própria: o Carrefour Bio. Com o lançamento, a rede passa a oferecer 
mais de 100 opções de produtos saudáveis, sustentáveis e acessíveis, 
produzidos com responsabilidade socioambiental por pequenos e mé-
dios fornecedores. Assim como os demais produtos da marca, a nova 
linha oferece preços até 30% mais baratos que produtos similares do 
mercado. Dentre as 42 opções de produtos de mercearia, encontramos 
azeite, água e óleo de coco, açúcar, mel, massa de lasanha, mostarda, 
ketchup, açaí, molho de tomate, palmito, geleia, chás e cafés - inclusive 
de cápsula. No setor de perecíveis, a linha traz mais de 60 opções de 
frutas, legumes e verduras. Todos os produtos possuem certificação 
orgânica brasileira, com o Selo SisOrg. 

A importância do 
ESG e a cilada 

do Greenwashing

Sustentabilidade e 
Desenvolvimento 
Sustentável são 
conceitos antigos 
e estudados 
pela economia, 
direito, sociologia 
e ecologia, todas 
interconectadas

 

Já o ESG (Environmental 
Social Governance) ou 
ASG (Ambiental Social 

Governança) são conceitos 
utilizados pelo mercado 
financeiro e/ou investidores 
para “valuation” de uma 
empresa, ou seja, para se 
aferir o impacto das ques-
tões ambientais, sociais e de 
governança na performance 
e lucratividade do negócio. 

Nas últimas décadas, veri-
ficou-se a materialização de 
diversos riscos ambientais, 
sociais e de governança 
para os investidores e, 
consequentemente, a ne-
cessidade de identificar, 
mapear, mitigar e auditar 
esses riscos, bem como pro-
duzir relatórios confiáveis 
e buscar oportunidades re-
lacionadas com as práticas 
de ESG. Essas práticas con-
sistem na responsabilidade 
socioambiental em toda 
a cadeia produtiva de um 
determinado setor econô-
mico e na análise de como 
isto se reflete na sociedade 
em que estão inseridos 
(externalidades positivas e 
negativas).

Ao perceber que o ati-
vismo dos investidores em 
relação à demanda dessa 
área aumentou, o marketing 
das empresas foi fortalecido 
em direção à construção de 
uma imagem “ecofriendly”, 
a fim de fidelizar clientes e 
criar uma boa reputação 
junto aos seus mercados. 
Mercado esse que, dife-
rentemente de anos atrás, 
não se constitui apenas dos 
consumidores diretos, mas 
também dos investidores, 
comunidade local e de inte-
resses gerais da sociedade 
e do governo, os chamados 

“stakeholders”.
Além dos já conhecidos 

critérios de escolha de 
compra dos produtos, quais 
sejam qualidade, ingredien-
tes e preço, atualmente 
acrescentam-se também os 
critérios de sustentabilida-
de. Citemos como exemplo a 
grande pressão que a indús-
tria alimentícia tem sofrido 
no quesito de diminuição do 
uso de embalagens plásticas 
e a questão de geração de 
resíduos sólidos. 

Para os investidores, op-
tar por empresas ou países 
com melhores pontuações 
ESG, em certa medida, os 
protege de colapsos ou 
surpresas negativas futuras, 
garantindo melhores retor-
nos do seu investimento. 
Porém, nessa busca por 
práticas de ESG, há o risco 
de se incidir no chamado 
Greenwashing, maquiagem 
verde em portugues. O 
Greenwashing respeito às 
estratégias de marketing 
que visam vender a imagem 
de preocupação ambiental 
para obter uma reputação 
que possibilite maior lucra-
tividade do negócio. 

O problema é que essa 
preocupação não passa de 
uma fachada, não havendo 
de fato, na empresa, consis-
tência em suas estratégias 
e práticas internas de ESG. 

Desta forma, percebe-se 
um movimento do setor 
financeiro que terá efeito 
cascata em toda cadeia 
produtiva ao guiar-se por 
critérios de ESG/ASG no 
processo de decisão de 
investimento.

 É esperada maior exi-
gência dos investidores nas 
empresas para que estas 
demonstrem o progresso 
de suas práticas ambien-
tais e sociais, divulguem 
relatórios sobre as referidas 
práticas e integrem em sua 
estratégia os riscos de ESG 
e oportunidades advindas 
desse novo ponto de vista.

 
(*) - É advogada head da área 
ambiental e sustentabilidade 

do escritório Finocchio e Ustra 
Advogados.

Luciana Moralles (*)

O colegiado, com du-
ração prevista até 30 
de dezembro, será 

composto por represen-
tantes de seis ministérios: 
Minas e Energia (que o 
presidirá), Economia, In-
fraestrutura, Agricultura, 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Regional. 

Entre as atribuições do 
grupo está a definição de 
diretrizes obrigatórias para 
estabelecer limites de uso, 
armazenamento e vazão das 
usinas hidrelétricas e outras 
medidas mitigadoras do 
baixo volume dos reservató-
rios. A câmara também terá 
poderes para estabelecer 
prazos para o atendimento 
das diretrizes e para o enca-
minhamento de informações 
e subsídios técnicos por 
parte de órgãos públicos, 

Medida Provisória cria grupo que definirá regras 
excepcionais e temporárias.

Agricultores familiares 
do Amazonas, cuja pro-
dução seja severamente 
prejudicada por fenômenos 
climáticos, poderão solici-
tar o benefício financeiro 
federal garantido por meio 
do Fundo Garantia-Safra. 
A inclusão de cidades 
amazonenses sistemati-
camente afetadas pelas 
consequências de estiagens 
ou excesso de chuvas entre 
os beneficiários do fundo foi 
autorizada por meio da Por-
taria nº 27, do Ministério da 
Agricultura. A participação 
dos agricultores familiares 
amazonenses ocorrerá a 
partir da safra 2021/2022.

Criado em abril de 2002, 
o Fundo Garantia-Safra é 
uma das ações do Pronaf, 
executada com o objeti-
vo de garantir condições 
mínimas de sobrevivência 
aos agricultores familiares 
de municípios sujeitos a 
perda de safra por fenô-
menos climáticos. A lei 
autoriza o Poder Executivo 
a ampliar o rol de benefici-

A medida beneficiará sobretudo aos produtores 
rurais ribeirinhos.

Índices de confiança 
do comércio e 
serviços sobem 
em junho

Os índices de confiança do 
comércio e do setor de servi-
ços cresceram, pela terceira 
vez consecutiva, na passagem 
de maio para junho. Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o Índice de Confiança 
de Serviços subiu 5,7 pontos em 
junho e chegou a 93,8 pontos, 
o maior valor desde fevereiro 
de 2020 (94,4 pontos), período 
pré-pandemia da Covid-19. O 
Índice da Situação Atual, que 
mede a percepção dos empre-
sários de serviços sobre o pre-
sente, teve alta de 4,7 pontos 
e atingiu 88,7 pontos. 

O Índice de Expectativas, que 
mede a confiança no futuro, 
cresceu 6,7 pontos e alcançou 
99,1 pontos. O Índice de Con-
fiança do Comércio subiu 2 
pontos e chegou a 95,9 pontos, 
patamar mais alto desde setem-
bro de 2020 (99,6 pontos). A 
confiança do empresariado do 
comércio cresceu em quatro 
dos seis setores pesquisados 
pela FGV. A alta do setor foi 
puxada pelo Índice de Situação 
Atual que avançou 9,3 pontos e 
chegou a 104,2 pontos. O Índice 
de Expectativas por outro lado, 
recuou 5,9 pontos e atingiu 87,6 
pontos (ABr).
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MP permite ações emergenciais 
contra apagão elétrico

O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória (MP) que institui a Câmara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergética, que será responsável por adotar medidas emergenciais e para garantir a 
continuidade e a segurança do suprimento de energia elétrica no país

tes dos recursos hídricos, 
visando a adoção de medidas 
excepcionais para preservar 
a segurança e continuidade 
do fornecimento de energia 
elétrica, com a adequada 
compatibilização entre as 
políticas energética, de re-
cursos hídricos e ambiental”, 
diz a pasta, em nota.

A MP também possibilita 
a contratação de reserva de 
capacidade, excepcional-
mente por meio de processos 
competitivos simplificados 
a serem disciplinados pela 
pasta de Minas e Energia. O 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, anun-
ciou que o governo está 
finalizando um programa 
voluntário para incentivar 
a redução do consumo 
de energia por indústrias 
(ABr). 

do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS), da 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica e dos 
concessionários de geração 
de energia elétrica.

De setembro a maio, a 
afluência, que corresponde 

à vazão de água que chega 
às hidrelétricas, registrou o 
pior índice do histórico des-
de 1931. “Essa situação indi-
ca a necessidade de grande 
articulação entre os órgãos 
e entidades responsáveis 
pelas atividades dependen-

Agricultores familiares do Amazonas 
incluídos no Garantia-Safra

ários, incluindo agricultores 
familiares de cidades não in-
cluídas na área inicialmente 
prevista, de acordo com a 
disponibilidade orçamen-
tária. A ação já beneficiava 
produtores familiares de 
dez estados (Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Minas Ge-
rais, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe).

Em março deste ano, ao 
anunciar o interesse do 
governo do Amazonas em 
aderir ao programa, o secre-

tário de Produção Rural, 
Petrucio de Magalhães 
Júnior, afirmou que, no es-
tado, a medida beneficiará 
sobretudo aos produtores 
rurais ribeirinhos, atingidos 
pelas recorrentes cheias de 
rios que cortam o estado. 
Os agricultores contem-
plados nos municípios 
em que forem detectadas 
perdas de, pelo menos, 50% 
da produção de cultivos 
predefinidos receberão a 
indenização diretamente 
do governo federal (ABr).


