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uma medalha de ouro. A distinção foi conferida ao espumante Gari-
baldi Moscatel Rosé. Neste ano, 39 países enviaram 2.926 amostras à 
competição, que reuniu um time de 145 jurados numa degustação às 
cegas. Existente desde 1994, o concurso organizado pela Associação de 
Enólogos da França é certificado pela ISO 9001 pelo respeito às normas 
da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. No mesmo concur-
so, a cooperativa ainda comemorou outras conquistas: os espumantes 
Amaze Moscatel, exclusivamente comercializado no mercado externo, 
e o Garibaldi Chardonnay obtiveram medalhas de prata. 

E - Ideias & Produtos
Estão abertas as inscrições da edição 2021 da Chamada de Ideias, even-
to organizado pela Plataforma Brasileira de Tecnologia (BraFIP). Os 
interessados em promover o desenvolvimento de maneira colaborativa 
podem submeter seus trabalhos para avaliação. Os 15 melhores serão 
selecionados e convidados para apresentar sua pesquisa na quinta edição 
do International Cooperation Day (IncoDay), previsto para dezembro, em 
Goiânia. As melhores ideias ficarão à disposição de grandes mercados, 
especialmente o asiático, o americano e o espanhol, onde a BraFIP tem 
representantes. A participação é aberta a todas as empresas, startups, 
núcleos de pesquisa e inovação em ambiente acadêmico ou de instituições 
científicas, desde que interessados em trabalhar em prol de meios que 
permitam acelerar a inovação tecnológica. Saiba mais, acesse: (http://
www.brafip.org.br/brafip/).

F - Família Familiar 
A Educação Executiva Mackenzie, programa voltado para líderes de 
alta performance, está com inscrições abertas para o novo curso Em-
presa Familiar - competitividade e gestão na transição entre gerações. 
O curso será online e terá duração de três meses, iniciando a partir de 
agosto. A formação explora os elementos críticos de possuir e geren-
ciar um negócio familiar e se estruturar para as transições geracionais 
da família. As aulas abordarão questões peculiares das empresas que 
sobreviveram além do estágio fundador, como preservação do legado 
dos fundadores, estrutura da propriedade, acordo societário, gestão 
da riqueza e patrimônio, profissionalização e gestão de talentos, entre 
outros. Inscrições: (https://cutt.ly/ImvFeN2). 

G - Escritório em Hong Kong
A Americanas S.A. inaugura seu primeiro escritório na China, localizado 
no território independente de Hong Kong. A operação visa acelerar a 
frente de comércio exterior, com foco em inovação e na ampliação do 

A - Vacinação para Adolescentes
O Governador de São Paulo, João Doria, anunciou o cronograma para 
vacinação de adolescentes do estado entre 12 e 17 anos. O imunizante 
utilizado será o do laboratório Pfizer, uma vez que a Anvisa autorizou 
seu uso dentro desta faixa etária. É um público de 3,2 milhões de ado-
lescentes. A primeira fase da vacinação, que acontece a partir de 23 de 
agosto, é destinada a integrantes do grupo com comorbidades, deficiên-
cias ou gestantes e puérperas. A partir de 6 de setembro a imunização 
será aberta para o grupo geral, iniciando com as idades de 15 a 17 anos. 
Já no dia 20 do mesmo mês, serão vacinados o grupo de 12 a 14 anos. 

B - Jornalista Revelação
Uma novidade do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo é o reconhecimento 
à nova geração. Estudantes da área ou recém-formados com até 25 
anos poderão inscrever suas matérias no prêmio especial de Jornalista 
Revelação. A condição é que o profissional tenha seu trabalho publica-
do em um veículo de imprensa. Cada profissional poderá inscrever um 
trabalho, considerando um dos meios abaixo: Texto: conteúdos jorna-
lísticos publicados em veículos impressos, portais ou sites de notícias; 
Áudio: veiculados em emissoras de rádio ou podcasts publicados em 
plataformas de streaming; Vídeo: veiculados em canais de televisão ou 
vídeos publicados em plataformas digitais de vídeo; Fotos: publicadas 
em veículos impressos ou em sites de empresas jornalísticas. Inscrições 
e outras informações: (www.premiosebraejornalismo.com.br). 

C - Direito Internacional 
A Comissão de Direito de Relações Internacionais da OAB Santos realiza, 
entre os próximos dias 19 e 23, o “Congresso Internacional América, 
Ásia e Oceania”. O evento discute as relações multilaterais do Brasil e 
práticas da advocacia para internacionalização das relações com clientes 
estrangeiros nos três continentes. Participação de representantes da 
diplomacia e comércio internacional, como Yang Wanming, embaixador 
da China no Brasil; embaixador Osmar Chohfi, da Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira; Rudy El Azzi, cônsul do Líbano; rabino Michel Schle-
singer, do rabinato da Congregação Israelita Paulista; Paulo Perrotti, 
vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá; Heather Came-
ron,  cônsul do Canadá, entre outros. Informações e inscrições: (www.
oabsantos.org.br) e (www.toledoeassociados.com.br).

D - Espumante Premiado 
A Cooperativa Vinícola Garibaldi foi a única entre as brasileiras par-
ticipantes do Vinalies Internationales a sair do concurso francês com 

sortimento de marcas próprias. A companhia é dona de um portfólio 
de mais de 26 marcas exclusivas em diversos segmentos, como brin-
quedos, utensílios domésticos, eletrônicos, entre outros. A estrutura 
internacional já conta com um time de executivos chineses com foco 
na intensificação da negociação, prospecção e controle de qualidade de 
produtos, fornecedores e sellers, além do suporte à operação cross border 
da Americanas. A expectativa é movimentar mais de 8 mil contêineres 
em 2021. Até o fim deste ano, a companhia terá uma segunda base na 
região, na cidade de Shenzhen. 

H - Teste de Soluções
Startups e outras empresas inovadoras que possuam soluções tecno-
lógicas e desejem testá-las rapidamente, têm mais alguns dias para 
inscrever-se no edital de Soluções da Petrobras. O prazo foi prorrogado 
para o próximo dia 27. Há oportunidades nas áreas de saúde e segu-
rança, transformação digital e recursos humanos. Os projetos devem 
estar em estágio de validação ou já validados pelo mercado. Os selecio-
nados receberão até R$ 60 mil por desafio para execução dos testes. 
O processo envolve execução de testes em ambiente representativo 
de aplicação, para avaliação do desempenho das soluções e geração 
de valor ao negócio, além do atendimento a requisitos técnicos e de 
segurança da companhia. Veja o edital: (https://tecnologia.petrobras.
com.br/modulo-teste-solucoes.html).

I - LGPD Educacional
A Junta Comercial do Pará se tornou a primeira do país a contratar a 
LGPD Educacional, uma plataforma de capacitação e certificação profis-
sional desenvolvida pelo Serpro em parceria com a empresa portuguesa 
Datashield. Lançada em fevereiro, a LGPD Educacional é a única plata-
forma pública do Brasil a fornecer certificação profissional baseada na 
Lei. A Junta reúne mais de 800 mil estabelecimentos registrados, que 
poderão se beneficiar do conteúdo da plataforma. Se o aluno alcançar o 
aproveitamento mínimo de 70%, passa a ter direito à certificação, que é 
dada pelo Serpro e reconhecida pelo MEC. Os certificados profissionais 
são para Encarregado de Dados Pessoais e Gestor de Dados Pessoais, 
nas modalidades de Educação a Distância ao vivo. Outras informações: 
(www.loja.serpro.gov.br).

J - Veículos Eletrificados
Os carros elétricos estão chegando a uma velocidade surpreendente 
em alguns mercados no mundo, como é o caso de China, Estados 
Unidos e União Europeia. Segundo projeção do Boston Consulting 
Group (BCG), até 2026, os veículos elétricos serão responsáveis por 
mais da metade dos automóveis leves vendidos globalmente. Além 
disso, o estudo prevê que os veículos de emissão zero (ZEVs) serão 
responsáveis por quase metade dos veículos leves novos vendidos 
globalmente em 2035. Na UE, a participação de mercado de híbridos 
plug-in e veículos elétricos a bateria aumentou 9,3 pontos percentuais 
em 2020, em comparação com 2,2 pontos percentuais nos EUA e 5 
p.p. na China. No Brasil, veículos eletrificados ainda são um nicho 
pequeno, respondendo por menos de 1% do mercado em 2020. Saiba 
mais em: (www.bcg.com).

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 in-
teligência artificial, o 
que está causando maior 
apreensão é que não 
são apenas as posições 
de baixa remuneração e 
conhecimento que estão 
ameaçadas. Advogados 
que fazem processos re-
petitivos e lógicos são fa-
cilmente substituídos por 
robôs, além da detecção 
de câncer ser mais eficaz 
em softwares do que por 
meio das análises de mé-
dicos. 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 a 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 
demandarão 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 desse 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 (*)

De acordo com a 11ª 
edição da pesqui-
sa “O Impacto da 

pandemia do Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae, em 
parceria com a FGV, 66% dos 
empreendedores com mais 
de 65 anos, que procuraram 
as instituições financeiras, 
conseguiram empréstimos. 

O resultado é superior à 
média geral, que é de 52%. 
E quando comparada com 
os empreendedores mais 
novos, a diferença é maior. 
Entre os donos de pequenos 
negócios com até 24 anos, as 
respostas são positivas em 
35% das solicitações. Para o 
Sebrae, além da experiência 
de gestão, os bancos levam em 
consideração o histórico ban-
cário na hora de conceder um 
empréstimo, o que influencia 
diretamente nesse resultado. 

Maioria dos empreendedores com mais de 65 anos, que 
procuraram as instituições financeiras, conseguiram empréstimos.

O principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja.

As exportações do agronegócio 
em junho atingiram a cifra recorde 
para o mês, de US$ 12,11 bilhões, 
o que representa uma alta de 25% 
comparado aos US$ 9,69 bilhões 
embarcados em junho de 2020. O au-
mento dos preços internacionais dos 
produtos agropecuários exportados 
pelo Brasil (30,4%) foi a principal 
variável responsável por este valor 
recorde. De acordo com o Ministério 
da Agricultura esse incremento nos 
preços foi decisivo para o recorde do 
mês, já que houve queda de 4,1% no 
índice de quantum das exportações 
brasileiras.

As importações do agronegócio ti-
veram aumento de 54,2%, chegando a 
US$ 1,28 bilhão. Desta forma, o saldo 
da balança comercial do agronegócio 
atingiu US$ 10,8 bilhões. Em virtu-
de da elevação das exportações de 
produtos não-agrícolas em 105,3%, 
influenciados por exportações de 
minério de ferro e petróleo, a parti-
cipação dos produtos do agronegócio 
nas exportações totais brasileiras al-
cançou 43,1%, mesmo com o recorde 
observado para os meses de junho. 
Em junho de 2020, a participação 
foi de 55,5%.

Bancos concedem mais crédito 
a empreendedores mais velhos

Pessoas com mais de 65 anos que são donas do próprio negócio têm mais facilidade para conseguir 
crédito junto aos bancos
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para metade dos pedidos. 
Desde abril do ano passado, 
as pesquisas de impacto têm 
detectado um aumento na 
solicitação e na concessão 
de crédito para os pequenos 
negócios. 

Em abril de 2020, 30% das 
empresas procuravam crédi-
to, mas apenas 11% conse-
guiam uma resposta positiva. 
Já até maio de 2021, metade 
dos pequenos negócios já 
haviam recorrido a crédito 
e destes, 52% atingiram seu 
objetivo. A expectativa da 
entidade é que a procura 
por crédito aumente ainda 
mais. Segundo a pesquisa, 
entre os empreendedores 
que procuraram crédito 
desde o início da pandemia, 
45% deles recorreram às 
instituições financeiras em 
2021 (ABr).

A pesquisa mostra que 
a taxa de sucesso no pe-
dido de crédito aumenta 
conforme cresce a idade 
do empreendedor. Para o 
público de 36 e 45 anos, as 
respostas foram afirmativas 
em 51%; entre os de 46 e 
55 anos, 53% de sucesso e 

entre a faixa de 56 e 65 anos, 
57%. Além dos empreende-
dores da terceira idade, as 
mulheres também recebem 
mais respostas positivas do 
que os homens. 

Enquanto elas têm uma 
taxa de sucesso em 54% 
das solicitações, entre os 

Exportações do agronegócio tiveram 
novo recorde em junho
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O principal setor exportador do 
agronegócio brasileiro foi o comple-
xo soja. Um pouco mais da metade 
do valor exportado pelo Brasil em 
produtos do agronegócio se deveu 
às vendas externas desse setor, que 
teve a soja em grão como principal 
produto exportado. As vendas ex-
ternas de soja em grão alcançaram 
valor recorde de US$ 5,30 bilhões, 
mesmo com redução de 12,9% do 
volume exportado, 11,1 milhões de 
toneladas.

As exportações de carnes foram de 
US$ 1,78 bilhões (+26,6%) em junho. 
O incremento do valor ocorreu em 

função da elevação da quantidade 
exportada (+9,4%) como ao aumen-
to médio do preço de exportação 
(+15,7%).

A principal carne exportada foi a 
carne bovina, com registros de US$ 
834,24 milhões (+12,7%). Em relação 
à carne de frango, as exportações 
subiram 45,8% para atingirem US$ 
636,26 milhões em junho de 2021. Já 
na carne suína houve registro recorde 
de exportações, com vendas externas 
de US$ 268,31 milhões (+36,4%). A 
quantidade exportada também foi 
recorde, com 107,2 mil toneladas 
(+12,9%) - (AI/MAPA).


