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e aberto a cantores amadores e profissionais com transmissão ao 
vivo nas redes sociais. O festival tem como premissa a descoberta de 
novos talentos, além de divulgar a diversidade do repertório musical 
em francês. O vencedor será premiado com uma viagem para Paris 
e um passe para o MaMA Festival & Convention, maior encontro 
francês da indústria musical na França. As etapas semifinal e final 
serão transmitidas ao vivo nas redes sociais das Alianças Francesas, 
o que aumenta o alcance e a possibilidade de mais pessoas assisti-
rem. Inscrições e mais informações no site oficial do festival: (http://
festivaldacancaoaf.com.br/).

E - Vendas Internacionais
A Wave Commerce, agência gaúcha de marketing digital com foco em 
e-commerce e marketplace, é pioneira na oferta de serviço para lojistas 
que buscam entrar no mercado dos Estados Unidos. Em parceria com 
a Company Combo, apoia os empresários a seguir todos os passos para 
vender seus produtos online, da abertura da empresa, passando pelo 
estabelecimento do e-commerce até a expedição e entrega dos produtos 
no país. O trabalho da Wave vai além de apenas criação e cadastro dos 
produtos em marketplaces como Amazon, com atendimento à equipe, 
campanhas com foco em resultados e acompanhamento personalizado 
de acordo com os objetivos do lojista. Saiba mais em (www.wavecom-
merce.com.br).

F - Apoio Financeiro
Estímulo 2020, organização sem fins lucrativos e fundo 100% privado 
de apoio ao pequeno empresário, está reabrindo a oferta de apoio 
financeiro no Estado de São Paulo. O diferencial é que o valor de 
5 milhões são retorno dos primeiros apoios financeiros concedidos 
pelo Estímulo 2020. O valor doado é multiplicado diversas vezes. 
Além do apoio financeiro, é um dinheiro que circula na economia 
local e, ao retornar para o fundo, por meio dos pagamentos mensais, 
é usado para apoiar um novo empreendedor. As empresas precisam 
ter faturamento mensal entre R$ 30 mil e R$ 165 mil, comprovar 
sua existência há pelo menos dois anos e ter um bom histórico 
de crédito. A solicitação de apoio financeiro e capacitação é feita 
diretamente no site (www.estimulo2020.org), de maneira simples 
e sem burocracia. 

G - Trabalho e Cases 50+ 
A 4ª edição do MaturiFest, evento gratuito que acontece de forma 
100% online entre os próximos dias 26 e 29, das 14h às 20h30, o 

A - Certificação Histórica
Localizada em Poços de Caldas, a fábrica de Nutrição Especializada da 
Danone, que produz fórmulas lácteas e produtos de nutrição médica, 
é a primeira unidade de produção da empresa no mundo a atender às 
metas de sustentabilidade em três áreas ambientais de carbono, água e 
resíduos. O local foi certificado pela Carbon Trust, consultoria indepen-
dente de mudança climática global e sustentabilidade, como neutro em 
carbono, zero resíduos para aterro e redução do consumo de água, como 
parte da ambição mais ampla da empresa de alcançar a circularidade da 
água. Comprometida em alcançar zero emissões líquidas de carbono em 
toda a sua cadeia de valor até 2050, a Danone trabalha para garantir que 
todas as suas unidades de produção em todo o mundo sigam o mesmo 
caminho da fábrica mineira. Saiba mais: (www.danone.com). 

B - Mestrado no Reino Unido
O Chevening, programa de bolsas do governo britânico, tem como 
missão apoiar futuros líderes, possibilitando a realização de mestrado 
em qualquer universidade britânica. São elegíveis candidatos de todas 
as áreas de atuação. É preciso ter completado todos os componentes 
de um curso de graduação e ter pelo menos dois anos de experiência 
de trabalho. Os candidatos devem ter perfil de liderança e interesse em 
retornar ao seu país de origem, onde devem permanecer por pelo menos 
dois anos após o fim da bolsa, para promover impacto positivo e criar 
soluções inovadoras. O apoio financeiro cobre todos os custos com a 
universidade, estadia e viagem. Inscrições se iniciam no dia 3 de agosto. 
Mais informações: (www.chevening.org/apply/guidance).

C - Simulado Enem 
De hoje (9) até domingo (11), o Centro Universitário Internacional Uninter 
oferece a aplicação de simulado online Enem para os estudantes do ensino 
médio de todo o Brasil. Para participar, basta acessar (www.uninter.com/
enem) e realizar a inscrição gratuitamente no programa Pré-Enem. O 
simulado é composto por quatro avaliações, com 45 questões de cada área 
do conhecimento avaliada no exame. O simulado permite a autoavaliação 
do aluno e possibilita um diagnóstico do nível de conhecimento das áreas. 
A partir do resultado dos alunos, são produzidas aulas ao vivo de orien-
tação, com a disposição de atividades extras de assimilação, entre outras 
ações para que o estudante se prepare por completo para a prova oficial.  

D - Festival da Canção
A Aliança Francesa abriu inscrições para a 14ª edição do Festival da 
Canção Aliança Francesa 2020, concurso gratuito, em formato virtual 

festival traz para debate o futuro do trabalho e empreendedorismo 
50+ no Brasil. A novidade desta edição é a apresentação de cases 
de Inclusão de profissionais 50+por grandes empresas, como Credi-
card e Kimberly-Clark, e a realização de oficinas práticas que visam 
estimular a atualização e o empreendedorismo, com temas voltados 
ao marketing digital, vendas, preparação para entrevistas, finanças, 
marca pessoal, ferramentas de trabalho remoto e muito mais. Todas 
as iniciativas também têm como público empresas interessadas em 
diversidade etária. Inscrições e mais informações em: (www.matu-
rifest.com). 

H - Práticas de Inovação
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae lançaram a 
sétima edição do Prêmio Nacional de Inovação, com patrocínio da 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). O Prêmio destina-se às 
empresas industriais, aos pequenos negócios de todos os setores e aos 
ecossistemas de inovação de todo o território nacional. As empresas 
irão concorrer nas categorias de Inovação em Produto, Processo, Sus-
tentabilidade e Gestão da Inovação. Uma excelente oportunidade para 
os pequenos negócios mostrarem o quanto conseguiram inovar em um 
momento tão crítico da economia e para os Ecossistemas demostrarem 
como estão conseguindo atuar em rede e unidos para apoiar cada vez 
mais o Brasil.  As inscrições poderão ser realizadas em: (www.premio-
deinovacao.com.br). 

I - Compra de Empresas
O Banco Bmg acaba de celebrar a aquisição de 50% da Araújo Fontes 
Consultoria e Negócios Imobiliários e da AF Invest Administração de 
Recursos, umas das principais boutiques de assessoria de investimen-
to independentes no Brasil. A compra objetiva trazer competência 
dedicada para o Bmg ampliar a sua oferta de produtos e serviços no 
segmento de atacado e atuar com gestão de recursos. O Bmg aportará, 
aproximadamente, R$ 150 milhões, composto por uma parcela fixa de 
R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 
milhões. “A partir de agora, conseguiremos oferecer produtos para um 
novo perfil de clientes e acelerar o crescimento dos negócios”, afirma 
Ana Karina Bortoni Dias, CEO do Bmg. 

J - A Mais Vendida 
A BMW Motorrad fechou o primeiro semestre como líder absoluta do 
mercado premium de motocicletas no Brasil. A marca emplacou 5.469 
unidades entre janeiro e junho, ante 3.845 unidades registradas no 
mesmo período do ano passado, o que representa um crescimento de 
42%, de acordo com dados do Renavam. No mês de junho, os conces-
sionários BMW Motorrad em todo o país entregaram aos clientes 1.258 
unidades, resultando em um crescimento de 30% em comparação com 
as 966 motocicletas da marca comercializadas no mesmo período do 
ano passado. A BMW R 1250 GS, por exemplo, é a motocicleta acima 
de 500 cilindradas mais vendida do Brasil. O modelo emplacou 2.229 
unidades este ano e mantém 30,4% de Market Share no segmento Ma-
xtrail, conforme aponta a tabela do Renavam. Saiba mais em: (www.
bmw-motorrad.com.br).

Como encarar a 
automação versus a 

empregabilidade

A ameaça aos 
empregos oriunda 
da tecnologia e, 
principalmente, da 
inteligência artificial 
é real e tem sido um 
problema discutido 
mundialmente há 
anos

Revoltas já ocorreram 
no passado com 
a automação das 

linhas de montagem no 
começo do século passa-
do, assim como assistimos 
greves contra novidades, 
como os cobradores ele-
trônicos de ônibus. Neste 
cenário todo, há uma cer-
teza: a tecnologia sempre 
vence. 

Com o avanço da inteli-
gência artificial, o que tem 
causado maior apreensão 
é que não são apenas as 
posições de baixa remu-
neração e conhecimento 
que estão ameaçadas. 
Advogados que fazem 
processos repetitivos e 
lógicos são facilmente 
substituídos por robôs, 
além da detecção de 
câncer ser mais eficaz em 
softwares do que por meio 
das análises de médicos. 
Há, no entanto, um lado 
positivo. 

Embora a tecnologia seja 
frequentemente pintada 
em preto e branco, mos-
trando um futuro sombrio 
de perda de empregos por 
meio da automação, se 
ela for adotada de forma 
estratégica, é possível 
automatizar trabalhos 
perigosos e ajudar a ava-
liar e mitigar os riscos, 
procedimentos que são es-
pecialmente caros em um 
ambiente onde aspectos 
de governança Ambien-
tal, Social e Corporativo, 
ou seja, o ESG, estão 
ganhando relevância em 
diferentes setores. 

Na engenharia, a melhor 
estratégia é a busca da co-

operação entre humanos 
e máquinas. Arrisco dizer 
que neste setor entendo 
que não serão as máqui-
nas que vão substituir 
os engenheiros, mas os 
engenheiros que usam 
tecnologia que vão subs-
tituir os que não a usam. 
E, neste cenário, aqueles 
que souberem lidar com 
as inovações que estão se 
tornando uma tendência 
cada vez mais presente 
nas rotinas garantirão um 
lugar no mercado. 

O uso de sistemas co-
laborativos, de modelos 
virtuais, como o BIM (do 
inglês modelagem de in-
formações da construção 
civil), assim como as reali-
dades virtual e aumentada 
são tecnologias cada vez 
mais presentes no seg-
mento de engenharia que 
demandará capacitação 
para o uso. 

Apenas para citar sobre 
as aplicações BIM, já temos 
casos reais, como o uso de 
estações robóticas para a 
locação e o controle de 
qualidade, assim como 
máquinas de terraplena-
gem sendo operadas de 
forma autônoma, além de 
diversos sistemas que fun-
cionam como RPA (Robot 
Process Automation). 

Os profissionais deste se-
tor precisam, de imediato, 
colocar na sua agenda de 
aprimoramento a busca 
pela habilitação em ferra-
mentas que vieram para 
ficar e, assim como em ou-
tros setores, estão sendo 
impulsionadas pela nova 
cultura da transformação 
digital, principalmente 
após o impacto da pan-
demia, que sintetizou, de 
forma mais incisiva, uma 
inovação que de fato veio 
para ficar. 

(*) - Engenheiro civil formado 
pela Poli/USP,  é presidente do 

Construtivo, empresa de tecnologia 
com DNA de engenharia e membro 

da ADN (Autodesk Development 
Network) e do RICS (Royal Institution 

of Chartered Surveyours). 

Marcus Granadeiro (*)

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, há queda na es-
timativa mensal. Apesar 

dessa retração em relação à 
estimativa de maio, a produção 
deste ano deve ser 1,7% supe-
rior à de 2020, que alcançou 
254,1 milhões de toneladas. 
Houve queda de 1,6% em 
relação à última estimativa, o 
que representam 4,2 milhões 
de toneladas a menos. 

Assim como nos dois me-
ses anteriores, a diminuição 
se deve, principalmente, ao 
declínio na segunda safra do 
milho. Em junho, essa safra 
teve queda de 4,1 milhões 
de toneladas (-5,6%) frente 
à última previsão. De acordo 
com o analista da pesquisa, 
Carlos Barradas, a retração 
é explicada pela redução da 
janela de plantio do grão e 
pela falta de chuva em alguns 
estados produtores, como 
Goiás, Minas Gerais, Paraná 
e Mato Grosso do Sul.

A segunda safra represen-
ta 72,8% da produção do 
milho. Com a soma das duas 

Produção deste ano deve superar em 4,1% a safra de 2020.

Principais destaques foram Goiás, Minas Gerais, 
Ceará e Rio de Janeiro.

A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) de abril para maio deste ano. 
Os principais destaques ficaram com os estados de 
Goiás (4,8%), Minas Gerais (4,6%), Ceará (4,4%) e 
Rio de Janeiro (4,3%). Também apresentaram altas 
acima da média nacional, de 1,4%, os estados de 
São Paulo (3,9%), Mato Grosso (3,4%) e do Espírito 
Santo (2,1%). 

Os demais locais com taxa de crescimento foram 
Pernambuco (1,4%), Amazonas (0,5%), Rio Grande 
do Sul (0,3%) e Santa Catarina (0,1%). Por outro lado, 
quatro locais tiveram queda na produção de abril para 
maio: Pará (-2,1%), Bahia (-2,1%), Paraná (-1,4%) 
e Região Nordeste (-2,8%), a única região brasileira 
que tem sua produção analisada em conjunto.

Na comparação com maio de 2020, a indústria 
cresceu em 12 dos 15 locais, com destaque para 
o Amazonas (98,2%) e Ceará (81,1%). Três locais 
tiveram queda no período: Bahia (-17,7%), Mato 
Grosso (-2,2%) e Goiás (-0,3%). No acumulado do 
ano, houve altas em 11 dos 15 locais pesquisados, 
sendo as maiores delas no Amazonas (27,1%), em 
Santa Catarina (26,7%), no Ceará (25,3%) e Rio 
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IBGE prevê safra recorde de 
258,5 milhões de toneladas em 2021
A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar o recorde de 258,5 milhões de toneladas 
em 2021, segundo a estimativa de junho do Levantamento da Produção Agrícola, divulgada pelo IBGE

milhões de toneladas, o que 
representa um aumento de 
0,3% em relação ao mês 
anterior e de 9,7% frente 
ao total produzido no ano 
passado.

Outra cultura que teve 
crescimento em sua estima-
tiva foi o trigo, cuja produção 
deve chegar a 7,9 milhões de 
toneladas. Houve aumento 
de 0,1% frente ao estimado 
no mês anterior e de 26,8% 
no total produzido em 2020. 
No ano passado, lavouras no 
sul do país foram afetadas 
por problemas climáticos, o 
que reduziu sua produtivida-
de. Quatro das cinco grandes 
regiões tiveram aumento em 
suas estimativas de produ-
ção em relação ao total pro-
duzido no ano passado: Sul 
(10,2%), Sudeste (3,4%), 
Nordeste (5,3%) e Norte 
(0,2%). O Centro-Oeste, 
que responde por 45,1% da 
produção nacional de grãos, 
leguminosas e oleaginosas, 
deve ter queda de 4,3% em 
sua produção (ABr).

safras, o grão deve totalizar 
95 milhões de toneladas em 
2021. Comparado ao que foi 
produzido no ano passado, 
houve queda de 8%, ape-
sar dos produtores terem 
investido na ampliação das 
áreas de plantio (6,5%) e de 
colheita (6,7%). O milho, o 
arroz e a soja são os três prin-
cipais produtos do grupo de 
grãos, cereais e leguminosas. 
Juntos, representam 92,6% 
da estimativa da produção 
e respondem por 87,9% da 
área a ser colhida.

A safra do arroz deve che-
gar a 11,2 milhões de tonela-
das em 2021, queda de 1,2% 
frente à estimativa de maio e 
aumento de 1,5% em relação 
ao total produzido no ano 
passado. Apesar da redução 
na estimativa, causada pela 
menor produtividade das 
lavouras, a produção deve 
ser suficiente para abastecer 
o mercado interno. Já a soja, 
cultura com maior partici-
pação na produção total de 
grãos, deve alcançar outro 
recorde este ano, com 133,3 

Indústria cresce em maio 
em 11 dos 15 locais pesquisados

Grande do Sul (22,6%). 
Por outro lado, quatro locais tiveram queda, entre 

eles a Bahia (-16,3%), com o maior recuo. No acumu-
lado de 12 meses, houve avanços em dez dos quinze 
locais pesquisados, com destaque para Amazonas 
(13,3%) e Santa Catarina (12%). Dos cinco locais 
em queda, o maior recuo foi observado na Bahia 
(-9,3%) (ABr).


