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D - Apoio do Público 60+
O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Edital Idoso 2021. 
Por meio do Fundo do Idoso, o edital apoiará projetos para o fomento 
à geração de renda, educação financeira, tecnologia e inclusão digital, 
e fortalecimento de redes de proteção e de políticas públicas voltadas 
para o público 60+. O objetivo do edital, de viabilizar iniciativas de im-
pacto positivo e duradouro e fomentar a adoção de políticas públicas 
que amparem de fato os idosos, será crucial no médio e longo prazo. Os 
projetos aprovados serão financiados por meio do repasse de recursos 
aos Fundos do Idoso. Serão selecionados projetos sociais já aprovados 
em Fundos Municipais, Estaduais ou Nacional do Idoso. O Itaú buscará 
apoiar cada projeto selecionado com um aporte de até, no máximo, R$ 
200 mil. Saiba mais em: (https://plataforma.longeviver.com/conecta/
edital-itau-2021).

E - Vilas Turísticas
O Ministério do Turismo está recebendo inscrições para um concurso 
global liderado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) que vai 
eleger as “Melhores Vilas Turísticas” do mundo em áreas rurais. Cada 
país, por meio de suas autoridades máximas de turismo, poderá indicar 
três destinos. Assim, para definir os representantes brasileiros no con-
curso, o MTur receberá, até o próximo dia 21 propostas de entidades 
públicas ou privadas que desejem participar da seleção. O objetivo é 
identificar aldeias ou vilarejos, ou seja, povoados ou cidades de peque-
no porte que adotem estratégias inovadoras e transformadoras para o 
turismo em áreas rurais. As inscrições devem ser enviadas ao e-mail 
(candidaturas@turismo.gov.br).

F - Pesquisa Clínica 
Em tempos de pandemia, o tema pesquisa clínica vem ganhando os 
holofotes e sendo bastante discutido, demonstrando o quanto essa 
área é fundamental para o desenvolvimento de novos medicamentos 
e de mais opções de tratamento para a população. É neste contexto, 
de grande reconhecimento da pesquisa clínica e necessidade de 
um número maior de pesquisadores clínicos habilitados para atuar 
também na indústria farmacêutica, que a EMS e a PUC-Campinas 
firmam parceria, para oferecer o Curso de Extensão Universitária 
“Pesquisa Clínica: dos conceitos à estratégia dos negócios”. Terá início 
em 6 de agosto e traz como conteúdo temas teóricos e práticos em 
pesquisa clínica na indústria farmacêutica. Inscrições (https://www.
puc-campinas.edu.br/extensao/) 

A - Vagas em Destaque
O Pipefy, plataforma de gerenciamento de processos de negócio, 
está com 50 vagas abertas para as áreas de engenharia, customer 
operations e marketing. A empresa, com sede no Brasil e EUA e 
conhecida por ser uma empresa “People First”, busca criar um 
ambiente diverso, inclusivo e que cause pertencimento, em todas 
as posições, áreas e oportunidades. O Pipefy encoraja diferentes 
perspectivas e na combinação única de cultura, raça, etnia, idade, 
gênero, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero e 
capacidade física ou mental. As vagas têm destaque para o traba-
lho remoto e dentre os benefícios estão plano de saúde, seguro de 
vida, Gympass e licença. Mais informações: (https://www.pipefy.
com/careers/). 

B - Bolsa para Jornalistas
O Carter Center, em Atlanta, e a University of La Sabana, em parceria 
com o Gabo Foundation, anunciaram a abertura da convocação para a 
bolsa de estudos Rosalynn Carter Grant for Journalism in Mental Health 
2021-2022. Todos os jornalistas fluentes em inglês e espanhol, com pelo 
menos três anos de experiência podem concorrer à bolsa. Dois profis-
sionais serão escolhidos, e receberão US$ 5 mil para o desenvolvimento 
dos trabalhos, além da orientação de especialista para investigar tópicos 
sobre saúde mental ou doenças mentais na América Latina. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 10 de julho. Para mais informações, acesse 
o site (https://www.cartercenter.org/health/mental_health/fellowships/
index.html).

C - Museu da Energia
Com uma exposição de fotos de Guilherme Gaensly, o Museu da 
Energia de São Paulo (Alameda Nothmann, 184), reabriu suas 
portas ao público. Gaensly (1843-1928) foi contratado pela Light, 
antiga companhia de energia, para registrar a instalação dos bondes 
elétricos e as transformações da cidade. O museu estava fechado 
para visitas presencias desde março, por causa da pandemia. Seu 
acervo conta com uma linha do tempo que apresenta os marcos do 
setor energético do estado paulista. O acervo guarda também hélices 
produzidas pelo engenheiro Catullo Branco, um dos precursores da 
energia eólica no país. Também, traz uma comparação do passado e 
do presente dentro das residências, por meio de um acervo de eletro-
domésticos - luminárias, ferros de passar roupa, fogões e máquinas 
de lavar (www.museudaenergia.org.br).

G - Capacitação aos Jovens
O Instituto Êxito de Empreendedorismo firmou parceria com a Ultra 
Cursos, uma rede de formação profissional em vários estados. O convênio 
objetiva estimular a educação empreendedora e disponibilizar recursos 
e conhecimento para todos os jovens conquistarem a tão sonha indepen-
dência financeira. A capacitação será através da plataforma de cursos 
online do Instituto, que possui mais de 600 conteúdos. Os materiais 
gratuitos que estão disponíveis são em áreas como empreendedorismo, 
desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, negócios, comércio, en-
tre outras. Para acessar os mais de 600 conteúdos, incluindo os cursos 
gratuitos e as palestras da plataforma virtual, basta navegar no site da 
Instituição: (https://exito.app.toolzz.com.br/ultracursos).

H - Jornalismo Empreendedor 
Em sua 8ª edição, o Prêmio Sebrae de Jornalismo vai premiar as melhores 
notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas 
plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. As 
categorias desta edição foram pensadas para contemplar a diversidade de 
linguagem e de formatos dos conteúdos jornalísticos, com temas relacionados 
ao universo dos pequenos negócios e focados no enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus, como: empreendedorismo, produtividade e competitividade, 
inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação 
digital, políticas públicas e legislação, acesso a crédito. Mais informações e 
inscrições podem ser feitas pelo site (www.premiosebraejornalismo.com.br).

I - Vendas Rápidas
A You, inc, incorporadora líder em apartamentos compactos, lançou no pri-
meiro semestre três empreendimentos, com VGV total de R$ 340 milhões. O 
Pinheiros HY by you,inc, na Rua Cristiano Viana, alcançou 80% de unidades 
vendidas nas primeiras 48 horas, entre vendas digitais e visitas no stand. O 
primeiro lançamento do ano, um empreendimento localizado na Vila Ma-
riana, com VGV de R$ 105 milhões, alcançou 70% das unidades vendidas 
no período de lançamento (30 dias). Antes da pandemia, 74% das vendas 
realizadas eram offline e 26% das vendas online. Após treinar 100% da força 
de vendas, a companhia reverteu os indicadores do mês de junho para 42% 
de vendas online e 58% de vendas offline  Saiba mais: (www.youinc.com.br).

J - Jovens do Futuro 
Foram reabertas as inscrições para 200 vagas gratuitas do Programa Vi-
raVida: Jovens do Futuro, executado pela Firjan SENAI SESI. Por conta 
da pandemia, as atividades serão desenvolvidas em formato remoto, 
durante quatro meses consecutivos, para adolescentes e jovens de ambos 
os sexos, entre 15 e 22 anos, moradores de comunidades de baixa renda 
e em situação de vulnerabilidade social em todo estado do Rio. Objetiva 
desenvolver um processo psicossocioeducativo voltado a jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social. São atividades que contemplam temas como 
habilidades socioemocionais, rede de direitos, saúde mental, projeto de 
vida, educação para o mundo do trabalho, língua portuguesa, matemática 
aplicada ao cotidiano e empregabilidade. Para participar, basta preencher 
o formulário disponível em (https://forms.gle/jh38GU6G33M23jgm9). 

Automação reduz custos 
e promove mudança 

organizacional

Quando se fala em 
redução de custos 
nas empresas, 
alguns gestores 
e até os próprios 
colaboradores 
logo relacionam à 
demissão

No entanto, a rotati-
vidade de funcioná-
rios gera, na maio-

ria das vezes, mais gastos. 
Um estudo do Center for 
American Progress (CAP) 
descobriu que os custos 
médios para substituir um 
profissional varia de 16% 
do salário anual do antigo 
(em casos de baixa remu-
neração) até 213% para 
cargos executivos. 

As tecnologias, por outro 
lado, tiveram, em diversos 
setores, papel fundamen-
tal durante a pandemia 
para manter os negócios 
funcionando e, consequen-
temente, os empregos. No 
RH, soluções automatiza-
das e até a terceirização 
dos serviços trouxeram 
fôlego financeiro e per-
mitiram uma mudança de 
cultura, cujo impacto vai 
além do orçamento. 

A automação no RH pro-
move maior integração e 
produtividade não só nas 
tarefas inerentes ao depar-
tamento, mas nas demais 
áreas, já que esses mesmos 
profissionais, ao serem 
liberados de processos ma-
nuais e repetitivos, podem 
entregar valor estratégico 
na tomada de decisões 
importantes em conjunto 
com outros setores, como 
marketing, TI e comunica-
ção, por exemplo. 

Diante desse cenário, a 
tecnologia não só mantém 
a força de trabalho, como a 
torna mais ágil e produtiva, 
resultando em eficiência 
e uma visão holística dos 
principais gargalos que 
impedem o crescimento. 
Envolver todos os cola-

boradores nas decisões, 
investir em treinamento 
e capacitação e, princi-
palmente, liderar pelo 
exemplo são as mudanças 
de cultura proporcionadas 
pela automação. 

A segurança da infor-
mação também é outro 
ponto de preocupação das 
empresas, principalmente 
com o início das punições 
previstas pela LGPD. O RH 
é um dos departamentos 
que mais lidam com dados 
sensíveis e automatizar 
esse processo já não é mais 
uma questão puramente 
operacional, mas econô-
mica, já que o impacto 
financeiro de uma possível 
violação pode, facilmente, 
fazer com que até a mais 
sólida das empresas preci-
se retroceder. 

Ainda que as empresas 
não possam ou não quei-
ram investir em tecnologia, 
a terceirização vem sendo 
uma alternativa viável e 
igualmente econômica, 
já que permite obter mão 
de obra qualificada sem 
ter que desembolsar altos 
valores. No RH, pode sig-
nificar redução de custos 
trabalhistas e tributários, 
uma vez que obter o au-
xílio de uma consultoria 
especializada dispensa a 
empresa de multas por não 
conformidade. 

Apesar das empresas 
terem à disposição o que 
há de mais moderno em 
tecnologia, o que a trans-
formação digital deve 
representar é uma mu-
dança de consciência, que 
permita levar um olhar 
mais humano à gestão de 
pessoas, não só baseada 
nas competências e ha-
bilidades técnicas, mas 
nos valores passados ao 
cliente, que precisam ser 
compatíveis com aqueles 
praticados pela própria 
organização.

(*) - É gerente de marketing 
da Apdata.

Paulo Oliveira (*)

Segundo o IBGE, o resultado positivo foi disseminado por 15 das 
26 atividades analisadas pela pesquisa.

Nesse período, houve 
perda acumulada de 
4,7%. Com o resul-

tado de maio, a indústria 
atingiu o mesmo patamar 
de fevereiro de 2020, no 
cenário de pré-pandemia da 
Covid-19. Apesar do avanço, 
o setor ainda se encontra 
16,7% abaixo do nível re-
corde registrado em maio 
de 2011. O setor acumulou 
ganho de 13,1% no ano e de 
4,9% nos últimos 12 meses. 

Na comparação com maio 
do ano passado, a produção 
industrial cresceu 24%, a se-
gunda taxa mais elevada des-
de o início da série histórica 
da pesquisa, em janeiro de 
2002. A mais alta foi registra-
da no mês passado (34,7%). 
É o nono mês consecutivo 
de crescimento nesse indi-
cador. Produtos alimentícios 
(2,9%), coque, derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(3%) e indústrias extrativas 
(2%) puxaram a alta no mês. 
Os dados são da pesquisa 
divulgada pelo IBGE.

Os impactos da segunda onda da pandemia sobre a atividade 
produtiva foram menores do que o esperado.

A economia brasileira deve registrar crescimento de 
4,9% neste ano, em comparação com 2020. A previsão 
para a expansão do PIB é da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Em março, a entidade projetava 
uma expansão menor, de 3%. Essa revisão aconteceu 
porque os impactos da segunda onda da pandemia 
sobre a atividade produtiva foram menores do que o 
esperado. 

“O maior otimismo, compartilhado pelos empresários 
industriais, decorre da queda na atividade menor que a 
esperada em resposta às novas medidas de isolamento 
social”, diz a CNI no Informe Conjuntural, ao acrescenatar 
que  além de as medidas de isolamentos sociais terem sido 
menos rigorosas que as adotadas em 2020, as empresas 
estavam “mais preparadas para atuar em um ambiente de 
restrições à aglomeração de pessoas”.

Para o PIB industrial, a confederação projeta cresci-
mento de 6,9%, neste ano. A projeção anterior era 4,3%. 
A estimativa para a inflação, pelo IPCA, é de 5,8%, contra 
a estimativa anterior de 4,7%. Segundo a CNI, a inflação 
deve ultrapassar o teto da meta para 2021 devido a um 
conjunto de fatores: “forte reajuste de preços administra-
dos; repasse de aumentos de custos na fabricação de bens 
industriais; e pressões da alta dos preços internacionais e 
do câmbio sobre os preços de alimentos”. A CNI projeta 
que o déficit primário corresponderá a 2,1% do PIB neste 
ano. A previsão anterior era 3,3%. 
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Após três meses de queda, 
produção industrial cresceu em maio
A produção industrial aumentou 1,4% na passagem de abril para maio, após três meses consecutivos 
de queda

foi disseminado por 15 das 
26 atividades analisadas 
pela pesquisa. “Esse núme-
ro maior de atividades com 
crescimento está relaciona-
do ao fato de termos, nos 
meses anteriores, um perfil 
bastante disseminado de 
atividades em queda. Isso faz 
com que haja uma volta natu-
ral ao campo de crescimento 
em função das quedas mais 
acentuadas nesses meses”, 
afirmou Macedo.

Outros resultados positi-
vos vieram das atividades 
de metalurgia (3,2%), de 
outros produtos químicos 
(2,9%), de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos 
(8%), de bebidas (2,9%) 
e de confecção de artigos 
do vestuário e acessórios 
(6,2%). Já as atividades 
que mais impactaram ne-
gativamente o índice foram 
produtos de borracha e de 
material plástico (-3,8%), 
máquinas e equipamentos 
(-1,8%) e produtos têxteis 
(-6,1%) (ABr).

O gerente da pesquisa, 
André Macedo, afirmou que 
o resultado não significa uma 
reversão do saldo negativo 
acumulado nos meses de 
fevereiro, março e abril. “Há 
uma volta ao campo positivo, 
mas está longe de recuperar 
essa perda recente que o 
setor industrial teve. Muito 
desse comportamento de 
predominância negativa 
nos últimos meses tem uma 

relação direta com o recru-
descimento da pandemia, no 
início de 2021, que trouxe 
um desarranjo para as ca-
deias produtivas”.

O pesquisador destacou 
que o desabastecimento 
de matéria-prima e o en-
carecimento dos custos de 
produção estão entre as 
consequências sentidas pelo 
setor industrial. Segundo o 
IBGE, o resultado positivo 

CNI aumenta previsão de crescimento 
da economia para 4,9%

A estimativa para a dívida bruta do setor público, 
indicador utilizado como referência para a capacidade 
de solvência do país, caiu de 90,9% para 82,3% do PIB. 
Quanto menor o endividamento em relação ao PIB, me-
lhor a capacidade de solvência. A expectativa da taxa de 
câmbio na média de dezembro é de R$ 4,15 por dólar. “A 
moeda brasileira vai manter a tendência de valorização 
no decorrer do ano, em razão do aumento da confiança 
na economia brasileira e das exportações, entre outros 
fatores”, diz a CNI (ABr).


