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que permite realizar simulações de financiamento e avaliações de crédito 
de forma fácil e rápida para compra de veículos. O serviço, que já estava 
disponível para a compra de automóveis por pessoas físicas, agora aten-
de também aos clientes registrados como pessoa jurídica. Além disso, a 
funcionalidade da ferramenta foi ampliada, passando a abranger também 
simulação de financiamento e seguros para clientes pessoas física e jurídica 
de caminhões e vans. Saiba mais em: (www.bancomercedes-benz.com.br). 

E - Minha Loja Virtual
A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) realiza o Ciclo 
MPE - palestras gratuitas que ensinam os participantes a planejar, montar 
e operar uma loja online -, nos próximos dias 21 e 22, das 19h às 22h. Os 
participantes aprendem os seguintes temas: o passo a passo para planejar 
a implantação do seu e-commerce; como criar a sua loja virtual; como 
usar a logística para atrair mais visitas para sua loja; como transformar 
visitantes em consumidores; operação eficiente: a importância das ERP’s 
e dos meios de pagamento na internet; vendas e marketing digital. Ao 
final, os participantes poderão tirar as suas dúvidas. Os interessados 
devem se inscrever pelo site (https://www.ciclo-mpe.net). Recebem o 
link de acesso à sala do evento por e-mail e, através da plataforma digital, 
podem tirar as dúvidas e receber mentorias em tempo real. 

F - Procuradoria da Fazenda 
Com o objetivo de impulsionar a transformação digital e facilitar o 
atendimento ao contribuinte para a regularização da dívida ativa com a 
União, a Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional (PGFN), em parceria 
com o Serpro, empresa de tecnologia do Governo Federal, agora oferece 
100% de seus serviços de forma digital no portal (https://www.regularize.
pgfn.gov.br/). A digitalização dos serviços garante mais praticidade e 
economia ao cidadão. Serviços como a solicitação de cópia de processo 
administrativo, que só era realizada por meio de atendimento presencial, 
foram migrados para a plataforma digital. Essa transformação coloca 
a PGFN entre as instituições públicas que buscam facilitar a vida do 
contribuinte brasileiro, não somente pela agilidade, mas também pela 
economia financeira e temporal gerada de um possível deslocamento 
físico.

G - Bolsa na Alemanha
A Fundação Alexander von Humboldt está oferecendo bolsas para apoiar 
projetos do que ela chama de “líderes do futuro”. Durante um ano, os 

A - Primeiro Mel Vegano
Uma empresa 100% brasileira que atua na área de biotecnologia – a 
Tecbio Holding – é a responsável pela criação do primeiro mel vegano do 
mundo, feito da mesma maneira realizada pelas abelhas. Isso foi possível 
graças a uma inovadora tecnologia de produção de enzimas, também 
empregadas em um polímero biodegradável em qualquer ambiente, 
com custo competitivo e tecnicamente capaz de substituir vários tipos 
de plásticos convencionais fabricados a partir do petróleo. Desde 2012, 
foram investidos R$ 10 milhões no desenvolvimento da tecnologia e na 
implantação de um laboratório de pesquisa e de uma fábrica em Santa 
Bárbara D’Oeste/SP. Saiba mais em: (www.tecbio.net).

B - Adaptações Literárias
A adaptação de um texto para outro formato atinge públicos que normal-
mente não seriam alcançados pelo material original, seja por questões 
sociais, linguísticas ou até mesmo de faixa etária. É essencial nos dias 
atuais que um profissional do mercado editorial saiba como dar andamento 
a um trabalho de adaptação.  Pensando nisso, o curso On-line ao Vivo 
“Adaptação literária: teoria, prática e mercado”, ministrado por Silvana 
Salerno, adaptadora com mais de 20 anos de experiência na função, 
está começando. As aulas acontecem em tempo real. Mais informações 
e inscrições: (www.universidadedolivro.com.br). 

C - Inovação para Startups
A KPMG anuncia o lançamento da premiação internacional “Global Tech 
Innovator 2021”. A iniciativa tem o propósito de identificar empresas 
tecnológicas inovadoras de rápido crescimento. Também apoiar startups 
com potencial para progredirem nos negócios e ajudar os principais 
inovadores tecnológicos globais interessados em assumir a liderança 
do mercado no futuro. Para participar, os candidatos precisam ter uma 
empresa em operação há 5 anos ou menos na forma atual; gerar receita 
entre US$ 1 milhão a US$ 10 milhões ou ter levantado pelo menos US$ 
500 mil em capital; ser um negócio de tecnologia pura, orientado para 
a tecnologia ou habilitado para tecnologia; não ser propriedade majori-
tária de uma grande empresa. Inscrições e mais informações: (https://
home.kpmg/br/pt/home/insights/2021/04/technology-innovator.html). 

D - Agilidade e Segurança 
O Banco Mercedes-Benz, líder em financiamento em todos os segmentos 
de atuação, acaba de lançar a nova versão do “Meu Mercedes”, ferramenta 

selecionados ficarão na Alemanha com auxílio financeiro mensal entre 
2.170 até 2.770 euros, apoio pedagógico e curso de idiomas. É essencial 
que as propostas tenham relevância social e impacto público duradouro. 
“Vamos ajudá-lo a se relacionar com futuros líderes internacionais para 
encontrar novas respostas para as questões globais de nosso tempo”, 
afirma a fundação. As candidaturas vão até 15 de outubro e são dire-
cionadas para pessoas que completaram graduação há até 12 anos no 
Brasil, além de Estados Unidos, África do Sul, China, Índia e Rússia. É 
necessário conhecimento das línguas inglesa e/ou alemã. Inscrições e 
mais informações em: (https://www.humboldt-foundation.de/).

H - Plataforma de E-commerce
A Locaweb anuncia aquisição da Bagy, focada em Social Commerce. Com 
essa aquisição, a companhia segue consolidada como o mais completo 
ecossistema de soluções de E-commerce do mercado. A Bagy é uma 
plataforma com mais de 13,5 mil clientes ativos. Seu objetivo é ajudar 
PME’s, pessoas físicas e influenciadores a montar uma loja virtual de forma 
rápida e simples. Fazendo o download do aplicativo da Bagy, o usuário 
consegue montar uma loja em poucos minutos, utilizando somente o 
celular para cadastrar os produtos, tirar ou escolher fotos, determinar os 
valores e ainda integrar com as redes sociais como Instagram, Facebook 
e também marketplaces como o Mercado Livre. Além disso, o app conta 
com a função de gerenciamento da loja de forma simples e intuitiva, na 
tela do celular, de onde estiver (https://site.bagy.com.br/lp/).

I - Expo Retomada
O setor de eventos ganha uma movimentação diferente a partir da 
próxima quarta-feira (21),  quando se inicia o calendário de eventos-
teste programados pelo Governo do Estado com rigorosos protocolos 
de segurança e testagem obrigatória de todos os visitantes. O primeiro 
deles, é a Expo-Retomada com foco na geração de negócios (B2B). Uma 
feira e um congresso acontecem simultaneamente, nos dias 21 e 22, no 
Santos Convention Center, o novo local para eventos na cidade de Santos. 
Um marco importante para o setor, já que os resultados obtidos durante 
os dois dias de evento ajudarão a definir os protocolos de segurança 
para a retomada dos eventos nas áreas de economia criativa, negócios, 
lazer, esportes e turismo. O credenciamento gratuito já está aberto e é 
destinado aos profissionais da imprensa e do setor de eventos, no site: 
(www.exporetomada.com.br).

J - Alternativa aos Bancos 
Se tornar uma alternativa para conectar o mercado financeiro com a 
economia real gerada pelas mais de 18 milhões de micro, pequenas e 
médias empresas existentes no Brasil. É com essa missão que o Contbank 
dá início às suas operações. Fundada por empreendedores da área de 
tecnologia e contabilidade, a fintech nasceu da observação dos fundadores 
sobre as dificuldades que as micro, pequenas e médias empresas têm 
para utilizar serviços financeiros com qualidade e custos justos, sejam 
eles crédito, serviços de pagamentos, cartões e outros necessários para o 
dia a dia das empresas. Outras informações em: (https://contbank.com/).

Ainda é vantajoso 
internacionalizar 
uma empresa? 

O Brasil está 
passando por 
um momento 
verdadeiramente 
complicado em 
diversos aspectos

Estamos atrasados em 
relação às vacina-
ções, se comparado 

aos Estados Unidos, por 
exemplo, que já imunizou 
mais de 50% de sua popu-
lação adulta. A economia 
também não está das me-
lhores. Antes mesmo da 
pandemia, já passamos por 
anos com o dólar e o euro 
em alta e, recentemente, o 
país saiu da lista das maio-
res economias do mundo, 
ranking realizado pela 
agência de classificação de 
risco, Austin Rating. 

O presente cenário 
nacional é desanimador 
para os negócios, então 
internacionalizar uma 
empresa é deveras vanta-
joso, principalmente em 
países que estão econo-
micamente mais fortes e 
têm potencial de cresci-
mento nos próximos anos. 
Os Estados Unidos são 
um grande exemplo, sen-
do a maior economia do 
mundo e com o histórico 
de que muitas das maio-
res empresas do mundo 
nasceram lá. 

Mesmo sendo viável ter 
uma empresa estrangeira 
e continuar morando no 
Brasil, a busca por quali-
dade de vida, segurança 
e uma educação melhor 
despertam nos brasileiros a 
vontade de se tornar um ci-
dadão estrangeiro. Muitos 
profissionais consolidados 
e competentes já estão se-

guindo este caminho. 
De acordo com o relatório 

fiscal dos Estados Unidos 
de 2020, foi registrada uma 
alta de 36% nos vistos EB2, 
categoria destinada para 
“profissionais excepcio-
nais”. Este percentual é 
bastante alto considerando 
que a imigração para os 
EUA foi difícil no último 
ano por conta da pandemia. 

É perceptível então que 
o cenário internacional 
está propício tanto para 
as companhias, quanto 
para os profissionais. A 
internacionalização pode 
trazer diversos benefícios 
para uma empresa, como 
maior acesso a investido-
res, prestígio empresarial, 
diversificação de mercado, 
alcance de mais clientes, 
entre outras vantagens. 

A priori, internacionali-
zar uma empresa parece 
algo burocrático, pois há 
muitas dúvidas a respeito 
do assunto e o receio de 
não dar certo, afinal, uma 
empresa é um patrimônio 
importantíssimo e que ga-
rante o emprego de diversas 
pessoas. Mas destaco que a 
internacionalização não é 
algo para se preocupar. 

Com profissionais com-
petentes e experientes no 
mercado, é completamente 
possível fazer a transição 
de empresa nacional para 
internacional sem estresse, 
desfrutando dos benefícios 
que essa operação pode 
trazer. E você, caro colega 
empreendedor, já pensou 
em levar seus negócios para 
outras terras?! 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de 
negócios e franquias.

Renato Alves (*)

A Câmara dos Deputados aprovou 
projeto que suspende até 31 de dezem-
bro de 2021 a comprovação de vida dos 
beneficiários junto ao INSS. A matéria 
retorna para análise do Senado. “A prova 
de vida presencial, num contexto de 
pandemia, serve como fio condutor que 
pode acarretar a morte daqueles que se 
submetem ao risco de contágio para não 

comprometer sua renda”, argumentou 
o relator da matéria, deputado Danilo 
Cabral (PSB-PE).

A prova de vida é realizada anualmente 
nas agências do INSS ou nos bancos 
onde o segurado recebe o benefício. 
“Não há justificativa para que, em um 
momento tão grave de crise sanitária, 
a prevenção a possíveis fraudes esteja 

acima da preservação da vida de milhões 
de brasileiros com o risco de corte do 
benefício”, disse o deputado. A prova 
de vida continua sendo feito no mês do 
aniversário do beneficiário, ainda que 
por procuradores. 

Beneficiários acima de 80 anos ou 
com dificuldades de locomoção devem 
ter máxima preferência no atendimento 

bancário para evitar demoras e exposi-
ção do idoso a aglomerações. Segundo 
Cabral, dados do INSS apontam que, até 
meados do mês de junho, dos 36 milhões 
de segurados, 23,6 milhões haviam 
realizado a prova de vida, faltando 12,3 
milhões de pessoas, que correm o risco 
de terem seus benefícios bloqueados nos 
próximos meses (ABr).

A Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil 
(AEB) divulgou suas 

previsões para a balança 
comercial deste ano: as 
exportações deverão ficar 
em torno de US$ 270,052 
bilhões, com aumento de 
28,7% em relação aos US$ 
209,817 bilhões efetivados 
em 2020, e as importações, 
em US$ 202,051 bilhões, 
com expansão de 27,1% 
sobre os US$158,930 bilhões 
alcançados em 2020. Para a 
entidade, haverá superávit 
de US$ 68,001 bilhões, mais 
33,6% em relação aos US$ 
50,887 bilhões apurados no 
ano passado. Esse quadro 
refletirá de forma positiva 
no cálculo do PIB de 2021. 

Para o presidente execu-
tivo da AEB, José Augusto 
de Castro, a forte elevação 
dos preços das commodities, 
especialmente petróleo e 
minério de ferro, explica o 

Altas previstas terão reflexo positivo no cálculo do PIB 
 diz entidade.
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AEB prevê aumento das exportações/
importações e superávit recorde

Para a entidade, haverá superávit de US$ 68,001 bilhões, mais 33,6% em relação aos US$ 50,887 bilhões 
apurados no ano passado

bilhões, apurado em 2011. 
E que o câmbio não está 
afetando de forma alguma a 
balança comercial brasileira. 
“Não está nem estimulando 
a exportação de manufatu-
rados, nem as importações. 
Está neutro”. Para ele, o 
câmbio não é suficiente para 
deixar a balança competitiva.

Na opinião de Castro, o 
principal problema do país 
é o elevado custo Brasil. 
“Estamos exportando ba-
sicamente commodities, e 
o custo Brasil afeta os ma-
nufaturados. Sem o custo 
Brasil, exportaríamos mais 
manufaturados, e isso gera-
ria mais empregos no país”. 
Disse esperar que o custo 
Brasil se reduza para que 
aumentem as exportações 
de produtos manufaturados, 
de maior valor agregado. 
Acrescentou que a reforma 
tributária ajudará a diminuir 
o custo Brasil. (ABr) 

crescimento projetado para 
as exportações. O peso do 
petróleo em bruto, do miné-
rio de ferro e da soja em grão 
na pauta de exportação bra-
sileira passou de 35%, no ano 
passado, para 41%, este ano. 
Do lado das importações, o 
fato de vários produtos não 
estarem sendo fabricados 
atualmente no país para su-
prir o mercado interno, como 

peças e componentes, res-
ponde pelo incremento das 
vendas externas ao Brasil.

Quanto ao superávit, Cas-
tro disse que, se for confirma-
do, constituirá novo recorde, 
superando o recorde de 2017, 
de US$ 67 bilhões. A corrente 
de comércio, projetada em 
US$ 472,103 bilhões para 
2021, ficará próxima do re-
corde atual de US$ 482,292 

A pasta dispõe de 23 mil bolsas, entre 
residências médicas e multiprofissionais.

O Ministério da Saúde lançou ontem 
(15), em Brasília, o Plano Nacional de For-
talecimento das Residências em Saúde, 
com o objetivo de capacitar profissionais 
da saúde em especial para o SUS, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal. 
Para tanto, a meta é aumentar a oferta 
de vagas e os valores das bolsas pagas 
para as residências na área da saúde, 
bem como para os preceptores, que são 
os supervisores das residências. 

Somente em ofertas educacionais 
para concretização do plano foram 
destinados R$ 250 milhões. Segundo 
a Secretária de Gestão do Trabalho 
do ministério, Mayra Pinheiro, a pasta 
dispõe de 23 mil bolsas, entre resi-
dências médicas e multiprofissionais. 
A recomposição dos valores da bolsa 
ficou em 24%. “Todos receberão bolsa 
no valor da Bolsa Capes de incentivo 
a pesquisa, de R$ 1,5 mil. Esse é o 

Lançado plano para fortalecer 
residências em saúde

50 mil cursos extracurriculares para 
capacitar residentes e preceptores”.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
lembrou que, apesar da residência médica 
ser vinculada ao Ministério da Educação, 
grande parte das bolsas são providas pelo 
Ministério da Saúde. “Precisamos definir 
as prioridades para o sistema de saúde e 
[identificar] quais são os profissionais que 
precisamos para tornar esse sistema mais 
eficiente”, afirmou.

“Nosso compromisso é ampliar os inves-
timentos. É fazer com que essa residência 
seja mais qualificada. Criamos essa forma 
de incentivo para que esses profissionais 
que ensinam às novas gerações sejam 
reconhecidos. Não é só no âmbito dos 
hospitais federais do Ministério da Saú-
de, mas um incentivo que será colocado 
em edital público e que será transversal, 
para todas as instituições que formam 
médicos”, finalizou (ABr).
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primeiro passo. O ministério também 
lança oferta educacional de mais de 

Projeto 
suspende 
prova de 

vida durante 
pandemia


