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D - Dinâmicas e Workshops
Um desafio de empreendedorismo e inovação para estudantes univer-
sitários e de ensino médio que desejem exercer o papel de liderança: 
essa é proposta do VC Challenge, iniciativa da KPTL, uma das maiores 
gestoras de venture capital da América Latina. As inscrições estão aber-
tas para todos os estudantes que queiram mergulhar no ecossistema de 
“Venture Capital”, participando de dinâmicas e workshops. Inicialmente 
voltado para cursos de graduação como Administração, Engenharia e 
Economia, o evento já reuniu, em edições anteriores, representantes de 
mais de 30 diferentes áreas da graduação. A novidade é que nesta edição 
estudantes do ensino médio também poderão competir. As inscrições 
vão até o dia 30 de julho no site (www.kptl.com.br/vc-challenge/). Ocorre 
online, entre 31 de julho e 21 de agosto.

E - Conjunto de Sensores
A Taggen, especializada em soluções para Internet das Coisas, se 
aliou ao Inatel para o desenvolvimento de um produto pioneiro na 
América Latina: a nova geração do TaggenBeacon na versão BLE 5.1. 
A inovação prevê elevar em até oito vezes a capacidade de identi-
ficação e localização das “coisas” com precisão de submetro, além 
de efetuar conexões via Bluetooth, Wi-Fi, 4G LTE, NBIoT e 5G. A 
parceria inclui o desenvolvimento do novo TaggenGateway. Juntos 
os produtos ampliam as possibilidades de aplicações em várias ver-
tentes, entre elas: indústria automobilística, logística, varejo, óleo 
e gás, saúde, agronegócio e cidades inteligentes. Por meio da insta-
lação no beacon de um conjunto de sensores, é possível detectar e 
mensurar luminosidade, temperatura, pressão, acelerômetro, entre 
outros parâmetros (www.inatel.br). 

F - Aeronave em Cotas
A Amaro Aviation, empresa de aviação de negócios, acaba de receber 
seu primeiro avião para venda no sistema de propriedade comparti-
lhada. É um PC-24, jato executivo leve da companhia suíça Pilatus, 
projetado para operar em pistas curtas e até sem pavimentação. Essa 
característica permite operar em um número incrível de pistas por 
todo o Brasil, fazendo dessa aeronave uma alternativa de extrema 
versatilidade, sobretudo para o setor do agronegócio. Já bem de-
senvolvida nos EUA e na Europa, a fractional ownership permite a 
propriedade compartilhada de uma aeronave, Quem adquire as cotas 
pode voar em sua aeronave na medida de suas necessidades. Mais 
informações: (www.amaroaviation.com).

A - Disponibilidade de Vacinas
Uma iniciativa de voluntários está ajudando as pessoas na procura 
por vacinas contra a Covid-19. O portal (www.ondetemvacina.com) 
oferece uma ferramenta de busca por postos de vacinação e permite 
que a população participe do processo, informando, em tempo real, 
a situação da vacinação em sua cidade. O projeto cruza informações 
oficiais do Ministério da Saúde, governos estaduais e prefeituras, além 
da contribuição dos próprios usuários, que podem informar em qual 
posto se vacinou, que tipo de vacina recebeu e como estava a situação 
da fila. Vencedor do concurso nacional de projetos digitais da Sociedade 
Brasileira de Informática em Saúde, o portal OndeTemVacina.com usa 
ferramentas de inteligência de dados com o objetivo de fornecer dados 
públicos atualizados diariamente. 

B - Corrida de Rua
Um estudo da agência Edelman Intelligence, em agosto do ano pas-
sado, ouviu 14 mil corredores de rua em 12 países, incluindo o Brasil. 
A pesquisa revelou que mais de um terço dos entrevistados (36%) 
tornaram-se mais ativos desde a pandemia. E foi com o olhar voltado 
para o atleta individual que foi criado o ‘Corrida Virtual Brasil’, um 
programa de assinaturas onde o praticante recebe mensalmente seu 
box com camisa desenhada exclusivamente para o mês de referência, 
gifts e conteúdo de qualidade, além de poder participar de grupos 
online com conteúdo exclusivo. O assinante já se exercita com a 
camisa da prova, como numa corrida de rua, registra o tempo, envia 
para validação, marca o @corridavirtualbrasil nas redes sociais e 
conquista uma medalha merecida pelo esforço e compromisso. Saiba 
mais em (www.corridavirtualbrasil.com).

C - Tributos via Pix 
Os cidadãos e contribuintes do Estado de São Paulo já podem realizar 
o pagamento de tributos e demais receitas estaduais da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) via Pix. Nesse primeiro momen-
to, o Pix será utilizado somente para pagamento de Documentos de 
Arrecadação de Receitas Estaduais (DAREs) de valores destinados à 
Sefaz-SP, como ICMS, ITCMD, Taxas, e Parcelamentos, por exemplo. O 
pagamento é muito simples: basta que o contribuinte abra o aplicativo 
do seu banco, aponte a câmera do celular para o QR Code existente no 
DARE previamente gerado, e o pagamento é realizado instantaneamente. 
A praticidade e a celeridade fazem parte do processo de modernização 
dos serviços oferecidos pela Sefaz-SP. 

G - Experiência do Cliente
O Banco Original, em parceria com a Veeam® Software, implementou uma 
solução para auxiliar na recuperação instantânea de dados em caso de fa-
lha. Com foco em não comprometer a experiência do cliente, a ferramenta, 
denominada Veeam Backup & Replication™, é disponibilizada pela a V8 
Consulting, Platinum Veeam ProPartner. O cliente é o centro da estratégia. É 
fundamental que toda a experiência do cliente, que é online, seja totalmente 
sem fricção. Com o crescimento da base de clientes, visando trazer mais agi-
lidade e performance para o seu ambiente de proteção de dados, o Original 
optou por uma nova estratégia de backup e restauração mais adequada às 
novas necessidades da instituição. Saiba mais em: (www.veeam.com).

H - Um Brinde à História
Uma família que produz vinhos há mais de 80 anos tem muita história para 
contar! E é para reviver momentos guardados com muito carinho que a 
Vinícola Góes está lançando - em edição limitada - uma réplica de um dos 
vinhos mais apreciados ao longo de sua trajetória: o Vinho Branco Seco de uva 
Niágara. Na década de 1960, quando o rótulo foi lançado, a uva Niágara era 
uma das mais cultivadas em toda a região, pela sua intensidade aromática e 
facilidade de cultivo. Presente nas mesas de centenas de famílias, era a bebida 
‘oficial’ do happy hour entre amigos que trabalhavam no campo ou na cidade 
naqueles tempos. Vinho Branco Seco Góes, edição comemorativa. O vinho 
é seco, mas a lembrança é doce! Saiba mais em: (www.vinicolagoes.com.br) 

I - Soluções para o Agronegócio 
A Claro, por meio do beOn Claro - seu hub de inovação, e a SLC Agrícola, 
desafiam startups para participarem da primeira edição do HackatAgro 2021. 
Promovida pela Neodigital, a maratona de inovação, que acontece entre os 
próximos dias 16 e 18, está com inscrições abertas e vai buscar soluções para 
a evolução do setor Agro baseadas em problemas reais dos produtores rurais. 
O tema proposto aborda uma preocupação dos agricultores de commodities, 
como milho, soja e algodão: a gestão eficaz da proteção de cultivos, levando 
em consideração formas para minimizar seu impacto para o meio ambiente. 
A ideia é fomentar projetos baseados em softwares que contribuam para a 
otimizar o processo de cultivo e a qualidade da produção. Inscrições e outras 
informações: (https://www.hackatagro.com/desafio-claro). 

J - Rastreabilidade e Serialização
Baseada na Flórida, a TrackTraceRX está abrindo sua primeira unidade 
fora dos Estados Unidos. Especializada no desenvolvimento de tecnolo-
gias para rastreabilidade e serialização em toda a cadeia produtiva dos 
setores farmacêutico, automotivo, agronegócio e cosmético, a empresa 
projeta investir R$ 50 milhões nos próximos anos e fazer do Brasil seu hub 
para expansão dos negócios na América do Sul. A companhia já processou 
mais de 100 milhões de transações e implementou seus sistemas em 
mais de 600 clientes no mundo. É especializada em desenvolver soluções 
inteligentes focadas em serialização e rastreabilidade, simplificando e 
gerenciando a gestão da cadeia de suprimentos, tornando os clientes 
mais competitivos, em conformidade com as leis vigentes de cada país. 
Saiba mais: (www.tracktracerx.com.br).

Compras 4.0: Dados 
reduzem riscos na 

cadeia de suprimentos
A revolução trazida 
pela Indústria 4.0 
elevou os setores de 
produção e logística 
a um novo patamar 
de eficiência e 
produtividade

E a cadeia de suprimen-
tos se tornou uma área 
estratégica para conter 

os riscos associados às novas 
demandas. Uma pesquisa da 
Deloitte, realizada recente-
mente, apontou que 41% das 
empresas planejam investir 
em uma tecnologia de auto-
mação da cadeia de suprimen-
tos. Isso porque, com a crise 
ocasionada pela pandemia, os 
dados se tornaram o grande 
trunfo das indústrias para 
encontrar alternativas à atu-
al dependência do mercado 
chinês. 

Tecnologias, como Big Data, 
Machine Learning, Inteligên-
cia Artificial e Blockchain, 
permitem realizar uma aná-
lise preditiva das reposições 
dos estoques mínimos de 
materiais com base em indi-
cadores relacionados a com-
modities, macroeconomia, 
custos operacionais, estoque 
e produção que entregam ao 
setor de Compras uma visão 
abrangente de mercado em 
diferentes países. 

Com a alta volatilidade dos 
preços, associada à dispari-
dade na oferta e demanda 
das principais commodities, 
em especial metais, papéis e 
insumos agrícolas, o grande 
desafio é manter os estoques 
abastecidos sem repassar os 
altos custos das reposições 
ao consumidor final. 

Uma análise manual não é 
capaz de prever a flutuação 
dos índices financeiros que 

impactam diretamente nas 
compras, como o dólar, IPCA e 
IGP-M, bem como indicadores 
operacionais determinantes 
para o faturamento, entre 
eles giro de estoque e tempo 
de entrega. 

Assim, o setor de Compras 
4.0 não precisa esperar pelos 
alardes dos fornecedores para 
planejar e corrigir os preços 
das aquisições. A transfor-
mação digital traz autonomia 
na tomada de decisões e 
possibilita negociar com mais 
embasamento e realizar uma 
previsão mais acurada de 
médio e longo prazo. 

Se antes da modernização 
e evolução das tecnologias, 
o setor de Compras tinha a 
responsabilidade de manter 
e controlar os estoques, agora 
os profissionais terão um novo 
papel muito mais estratégico 
no negócio: o de avaliar os 
riscos envolvidos em cada 
transação. 

Haverá, ainda, uma mu-
dança na relação com os 
fornecedores, que se torna-
rão parceiros estratégicos, 
compartilhando mais do que 
produtos e serviços, mas 
saúde financeira e posição 
no mercado. A automação e 
a tecnologia, nesse contexto, 
andarão juntas para levar 
mais inteligência à cadeia de 
suprimentos. 

O Brasil ainda tem um longo 
caminho a percorrer, mas, a 
julgar pelo avanço na Indústria 
4.0 e a automação em diversos 
setores antes impensáveis, 
como saúde e educação, po-
deremos considerar os dados 
no setor de compras como 
mais um fator de competi-
tividade para produtores e 
fornecedores. 

(*) - É vice-presidente e fundador 
da Costdrivers.

Eric Boano (*)

Comércio e serviços: 
51,3% das vagas 
de emprego

É o que aponta a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC) com base nos dados 
divulgados pelo Caged. So-
mados, os setores cobrem 
51,3% das vagas, um total 
de 143.985 novos empregos. 
Foram criados no mês 280.666 
empregos líquidos, ou seja, 
com a contratação acima do 
nível de demissões. Comércio 
foi responsável por 21,5% do 
resultado positivo e teve saldo 
de 60.480 empregos gerados 
no mês e de 162.866 no acumu 
lado do ano. 

Em relação ao mês anterior, 
houve um aumento de 0,64% 
na criação de empregos, en-
quanto na comparação com o 
período de janeiro a maio de 
2020 a variação foi positiva em 
1,73%. Já o setor de serviços, 
excluindo os relacionados 
à Administração Pública, 
teve uma representativida-
de de 29,8% e contabilizou 
83.505 novas vagas em maio 
e 304.657 no acumulado dos 
cinco meses do ano. 

Em comparação ao mês de 
abril, o crescimento foi de 
0,61%, enquanto no acumu-
lado do ano avançou 2,26%. 
A economista da CNC respon-
sável pela análise, Catarina 
Carneiro da Silva, destaca que 
os dois segmentos apresenta-
ram aumento de relevância 
em relação a abril de 2021 
(Gecom/CNC).

Para 2022, a expecta-
tiva para o Produto 
Interno Bruto (PIB) 

- a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país 
- é de crescimento de 2,10%, 
percentual ligeiramente 
menor do que o projetado 
na semana passada (2,11%).

A expectativa para a co-
tação do dólar caiu para R$ 
5,04 ante os R$ 5,10 proje-
tados há uma semana. 

O mercado financeiro man-
teve a projeção de expansão 
do PIB para 2023 e 2024, em 
2,5%. As estimativas estão 
no boletim Focus de ontem 
(5), pesquisa divulgada 
semanalmente, em Brasília, 
pelo BC, com a projeção para 
os principais indicadores 

A expectativa para a cotação do dólar caiu para R$ 5,04 ante os 
R$ 5,10 projetados há uma semana.

Sistema reflete custos variáveis da geração de energia. 

pi
xa

ba
y

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Mercado financeiro prevê 
PIB de 5,18% e inflação de 6,7%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram novamente a projeção para o 
crescimento da economia brasileira este ano de 5,05% para 5,18%

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 
2022, a estimativa de inflação 
permanece em 3,77%. Já a 
projeção do índice relativo 
a 2023 e 2024 é de 3,25%.

A expectativa do mercado 
financeiro para a Selic é de que 
encerre o ano em 6,50%. Para 
2022, a previsão é de uma Selic 
em 6,75%. Há uma semana, 
a previsão para o mesmo ano 
era de 6,5% - mesmo per-
centual projetado para 2023 
e 2024. Para alcançar a meta 
de inflação, o BC usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, fixada 
atualmente em 4,25% ao ano 
pelo Copom (ABr).

econômicos. A previsão do 
mercado financeiro para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
deste ano subiu de 5,97% 
para 6,7%. O IPCA é a infla-
ção oficial do país. 

A estimativa supera o limi-
te superior da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. O centro da meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 3,75%, 
com intervalo de tolerância 

Desde 2015 que a Aneel 
resolveu adotar o sistema 
de bandeiras na conta de 
luz, para o consumidor sa-
ber se está pagando o valor 
normal ou um valor a mais 
pela energia elétrica. As 
bandeiras tarifárias refle-
tem os custos variáveis da 
geração de energia elétrica. 
Elas são indicadoras do va-
lor da energia - de quanto 
está custando para gerar 
a energia usada nas casas, 
nos estabelecimentos co-
merciais e nas indústrias. 
Quando a conta de luz é cal-
culada pela bandeira verde, 
significa que a conta não 
sofre nenhum acréscimo. 

A bandeira amarela signi-
fica que as condições de ge-
ração de energia não estão 
favoráveis, e a conta sofre 
acréscimo de R$ 1,874 por 
100 kilowatt-hora (kWh) 
consumido. A bandeira 
vermelha mostra que está 
mais caro gerar energia 

Como funcionam 
as bandeiras tarifárias

naquele período e é dividi-
da em dois patamares. No 
primeiro, o valor adicional 
cobrado passa a ser propor-
cional ao consumo, na razão 
de R$ 3,971 por 100 kWh; o 
patamar 2 aplica a razão de 
R$ 9,492 por 100 kWh. Por 
que a conta aumenta?

A usina hidrelétrica, que 
gera energia a partir da força 
da água nos reservatórios, é 
a mais barata. Por isso, em 
épocas de muita chuva e 
reservatórios cheios, a ban-
deira tarifária costuma ser 

a verde, porque a energia 
está sendo produzida da 
maneira mais em conta. Em 
períodos de estiagem, é ne-
cessário captar energia de 
outros tipos de usina, como 
as termelétricas. Esse tipo 
de usina gera energia a par-
tir de combustíveis fósseis, 
como diesel e gás. Além de 
ser mais poluente, é mais 
cara. Por isso, quando as 
termelétricas são aciona-
das, o custo da geração de 
energia aumenta e a ban-
deira tarifária muda (ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3.530.046.248-3

FATO RELEVANTE
O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 358/02, informa 
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, um acordo de investimentos para a aquisição de 
participação acionária na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. e na AF Invest Administração de Re-
cursos Ltda. (em conjunto, “Sociedades”), uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes 
no Brasil, com o objetivo de trazer competência dedicada para o Bmg ampliar a oferta de produtos e serviços no seg-
mento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos, criando novos produtos de investimento para seus clientes, em es-
pecial os clientes de varejo mar aberto. O acordo de investimentos foi celebrado junto aos sócios fundadores das So-
ciedades (“Sócios Araújo Fontes”) e prevê que a aquisição da participação pelo Bmg será implementada por meio de 
aquisição primária de 50% do capital social de sociedade holding (“NewCo”) a ser constituída pelos Sócios Araújo 
Fontes para deter participação nas Sociedades (“Operação”). Como resultado da Operação, o Bmg passará a ser pro-
prietário de 50% das ações de emissão da NewCo e os Sócios Araújo Fontes, em conjunto, serão proprietários dos 50% 
remanescentes das ações. O montante total envolvido na Operação é de, aproximadamente, R$ 150 milhões, compos-
to por uma parcela fi xa de R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 milhões. A Operação 
representa forte alinhamento com as diretrizes estratégicas do Bmg, ampliando os produtos e serviços para acelerar o 
crescimento dos negócios de Atacado. Ainda, cria o segmento de Gestão de Recursos, com forte sinergia para o clien-
te varejo mar aberto e alta proposta de valor para atrair novos clientes para o banco digital, ampliando assim as fon-
tes de captação. A Operação permite o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo em que permite que o Bmg man-
tenha o foco interno no varejo. A efetiva conclusão da Operação estará sujeita a determinadas condições suspensivas 
usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil -BACEN.

São Paulo, 02 de julho de 2021
Marco Antonio Antunes - Diretor Executivo Vice - Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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