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do Pescado que chega à 18ª edição e será realizada entre 1º e 15 de 
setembro. Originalmente criada pelo extinto Ministério da Pesca, 
como campanha de incentivo às vendas, está sendo organizada 
atualmente pelo próprio setor produtivo. Considerada a “segunda 
quaresma”, a ação busca tornar o consumo de pescado algo ainda 
mais parte do dia a dia do brasileiro. A campanha visa descentralizar 
as ações dos grandes centros de produção de consumo e pescado e 
atingir todas as cidades. É uma forma de respeitar e contribuir com 
a pluralidade da cadeia produtiva nacional, que inclui desde os pe-
quenos produtores artesanais até as grandes indústrias. Saiba mais: 
(www.semanadopescado.com.br).

E - Parceria em Vendas
A Angola Cables, provedor multinacional de soluções de conectividade, 
acaba de lançar o programa AC Sales Partners, no qual possibilita que 
parceiros comercializem produtos e serviços da empresa, como Trânsito 
IP, Peering Remoto, Soluções Cloud, IP Gamer e outros. Destinado às 
entidades que tenham conhecimento no setor de telecomunicações, o 
programa aponta para o desenvolvimento de parcerias nos níveis de 
recomendação (referral), representação de vendas (sales representati-
ve) ou entidade agente revendedora (resseler), que contactem com as 
redes de comunicações para entregar serviços da companhia com alta 
eficiência. Outras informações e adesões ao programa estão disponíveis 
no site (https://partners.angolacables.co.ao/).

F - Administração Tributária 
Acontece nos próximos dias 22 e 23, a 2ª Edição da Maior Live de 
Administração Tributária, organizada pela advogada Stael Freire. A 
Sigcorp Gestão e Tecnologia, especialista no desenvolvimento de solu-
ções completas e inteligentes para a Gestão Tributária, estará presente 
como apoio. Com inscrições gratuitas o evento será dividido em dois 
dias, totalizando 24 horas de duração. Serão debatidos temas atuais e 
relevantes que impactam nas receitas tributárias, com palestras online 
e a participação dos maiores Juristas, Doutrinadores e Especialistas 
em Direito Tributário do país – contabilizando mais de 60 palestrantes. 
Inscrições e outras informações: (https://bityli.com/TIEUN).

G - Documentários Curtos
Estão abertas as inscrições para o concurso de curtas do festival Me-
gacities Shortdocs, promovido por uma ong francesa que anualmente 

A - Escrituração Contábil  
O prazo final para transmissão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), 
referente ao ano-calendário de 2020, foi prorrogado para o último dia 
útil do mês de setembro próximo. A instrução normativa foi publicada 
na sexta-feira (16) no DOU. A prorrogação havia sido solicitada por 
alguns órgãos da classe contábil, como a Fenacon e o CFC. A contadora 
Ana Paula Cardoso, sócia da Macrocont, explica que, para realizar a en-
trega da ECF, é preciso enviar primeiro a Escrituração Contábil Digital 
(ECD). Somente após esse procedimento é que conseguimos importar 
os arquivos que serão utilizados na ECF (www.macrocont.com.br). 

B - Parque Fotovoltaico
A Shell Brasil e a Gerdau assinaram um termo de cooperação para o 
desenvolvimento de um parque fotovoltaico no município de Brasilândia 
de Minas, norte de Minas Gerais. Com capacidade instalada de 190MWdc, 
o parque Aquarii fornecerá energia limpa para as unidades de produção 
de aço da Gerdau e para ser comercializada no mercado livre, a partir de 
2024. A joint venture faz parte da estratégia de transição energética e 
descarbonização de ambas. Um passo voluntário da Shell Brasil na oferta 
de mais produtos e serviços energéticos renováveis e sustentáveis, em 
alinhamento com a busca de uma matriz de energia limpa pela Gerdau. 

C - Profissionais do Varejo
O Varejo Summit, maior evento online sobre varejo na Era digital, 
promovido pelo TransformaçãoDigital.com, ecossistema que conecta 
pessoas e empresas à transformação digital, será online e gratuito e 
acontece entre os próximos dias 26 a 30. Objetiva apresentar estraté-
gias que estão sendo utilizadas pelos grandes líderes do varejo. Serão 
mais de 50 entrevistados divididos pelas trilhas: Customer Experience; 
Marketing e Vendas; Logística e Supply Chain; Transformação Digital 
na Prática; E-commerce; Tecnologias, Ferramentas e Dados; Segurança 
Online; Governo e Associações e Serviços Financeiros. O público-alvo é 
composto por empreendedores, gestores e fornecedores de empresas que 
entendem as mudanças do varejo e desejam potencializar os resultados. 
Inscrições e mais informações: (https://varejosummit.com/). 

D - Semana do Pescado
Estimular o consumo de produtos da pesca, atividade que envolve 
milhares de pessoas em todo o Brasil, é o foco principal da Semana 

reconhece vídeos ou filmes de curta duração mostrando problemas e 
desafios presentes em grandes centros urbanos. Dentro do conceito 
de megacidade entram as 38 regiões metropolitanas mais populosas 
do mundo, das quais duas brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. 
As produções devem ter até no máximo quatro minutos (incluindo 
créditos finais) e abordar tópicos como mobilidade, energia, saúde, 
acomodação, abastecimento, negócios, segurança, comunicação, 
cultura e educação. Além disso, é preciso que as peças audiovisuais 
tenham legendas em inglês. Inscrições: (www.megacities-shortdocs.
org/registration).

H - Migrantes na Graduação 
A UFSCar publicou o edital da seleção de migrantes para ingresso nos 
cursos de graduação presenciais em 2022. Ao todo, serão ofertadas 65 
vagas, uma em cada curso dos quatro campi da Instituição (São Carlos, 
Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino). Os candidatos devem comprovar 
a conclusão do Ensino Médio e ter participado de uma das últimas 
cinco edições do Enem. Além disso, é necessário apresentar atestado 
de refugiado emitido pelo Conare, condição de solicitação de refúgio 
ou condição de regularidade migratória. As inscrições serão realizadas 
até o próximo dia 31, por meio deste formulário eletrônico (https://bit.
ly/3kjKPCv). Mais informações em (www.ufscar.br). 

I - Complexo Turístico
O Principado de Mônaco tem um novo complexo turístico à beira-mar. A 
área no entorno da praia de Le Larvotto foi totalmente revitalizada para 
receber residentes e visitantes interessados em vivenciar uma autêntica 
experiência monegasca. Inaugurado pelo Príncipe Albert II no início de 
julho, o complexo de 15 mil m² conta agora com uma praia mais larga, 
um calçadão para caminhadas e ginástica, 1 km de pista para percursos 
de bicicleta, uma escola de mergulho e inúmeras lojas e restaurantes à 
beira-mar, alguns com terraços que proporcionam vistas privilegiadas 
para o mar Mediterrâneo. O local também está totalmente adaptado para 
atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Saiba mais em: 
(www.visitmonaco.com) e o site (www.gvanoticias.com).

J - Nova Fase do Pronampe 
O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões 
de associados, já está realizando operações de crédito na nova fase do 
Pronampe, agora permanente. São R$ 1,4 bilhão disponíveis na insti-
tuição, mas que podem atingir o teto de R$ 9,1 bilhões de acordo com 
a divisão de recursos com outras instituições financeiras participantes. 
O Pronampe continua sendo destinado às micro e pequenas empresas, 
com limite de faturamento anual de R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões, res-
pectivamente. O crédito é limitado a 30% da receita bruta anual. Na 
prática, o limite fica em R$ 108 mil para microempresas e R$ 150 mil 
para empreendimentos de pequeno porte, com juros  igual a Selic + até 
6% ao ano, com prazo de 48 meses, já incluindo a carência de até 11 
meses. Informações em (www.sicredi.com.br/pronampe).

A hora e a vez 
da “Construção 5.0”

O setor de construção 
civil é um dos que 
gera mais impacto 
no meio ambiente 
em todo o mundo, 
incluindo o consumo 
de água

Segundo o Conselho 
Brasileiro de Cons-
trução Sustentável, 

o segmento é responsável 
por 30 a 40% das emissões 
de CO2 e é considerado 
a indústria que mais gera 
resíduos do planeta. A 
emissão de CO2 dos pro-
dutos de construção, em 
geral, responde a dois fa-
tores: energia consumida 
no processo de fabricação e 
as emissões diretas produ-
zidas nesse processo. 

No mundo atual, não dá 
mais para ignorar a necessi-
dade de construir de forma 
sustentável. Idealmente, 
uma construção susten-
tável começa na planta 
do edifício, considerando 
quais são os aspectos que 
influenciarão posterior-
mente na determinação de 
sua classificação. Se possí-
vel, diferentes alternativas 
devem ser avaliadas, como 
o tipo de estrutura e revesti-
mento, para então escolher 
a solução mais sustentável. 

Sim, tem de planejar, co-
nhecer os materiais e o ciclo 
de vida deles - desde a fabri-
cação até a aplicação final. 
Deve ser uma “Construção 
5.0”, numa referência direta 
à Indústria 5.0. Nas últimas 
duas décadas, vários méto-
dos foram desenvolvidos 
e aplicados para avaliar e 
certificar a qualidade do 
edifício ou projeto, esta-
belecendo o seu grau de 
sustentabilidade. Seu uso 
é voluntário, mas esses sis-
temas de avaliação forne-
cem arquitetura com valor 
agregado para competir no 
mercado (Leed, Green Star, 
Weel etc).

Alguns parâmetros que 
podem ser úteis para avaliar 
a escolha de um material, 
de acordo com seu ciclo de 

vida, são analisar qual im-
pacto esse material terá ao 
longo do tempo e de acordo 
com seus atributos ou pro-
priedades, seja qualidade e 
desempenho; composição 
química; melhoria do am-
biente interno qualidade 
do ar; comportamento ao 
fogo; conservação, econo-
mia de energia e eficiência 
energética; durabilidade; 
degradabilidade ou com-
postabilidade do material.

A seleção dos materiais 
deve ser considerada como 
uma atitude transformado-
ra, a partir de critérios que 
priorizam a saúde das pes-
soas, o cuidado com o meio 
ambiente e a preservação 
do planeta. O uso de ma-
teriais como aço e isolantes 
térmicos, que com menos 
massa cumprem todas as 
funções que uma constru-
ção requer, é uma grande 
contribuição para mitigar 
as mudanças climáticas.

É importante ter em 
mente que nem todos os 
materiais considerados 
recicláveis contribuem 
da mesma forma para a 
sustentabilidade. Além do 
potencial de reciclabilidade 
e seu percentual, deve-se 
considerar se existe um cir-
cuito estabelecido para sua 
recuperação e reciclagem. 

O aço, em suas diferentes 
formas, não só têm pos-
sibilidade de reaproveita-
mento, mas também há um 
circuito de recuperação de 
sucata de aço que permite 
sua utilização na fabricação 
de aço novo. Outro aspecto 
importante a se considerar 
é que o aço é 100% reciclá-
vel e não guarda memória 
de usos anteriores. O que 
hoje é a carroceria de um 
carro vai virar perfil e esse 
perfil, se não for reapro-
veitado, vai virar geladeira.

A consciência ambiental 
cresce a cada dia e a cons-
trução não está imune a 
isso. Planejar a sustenta-
bilidade dos edifícios é um 
fator que deve ser tratado 
como prioritário.

(*) - É diretor da Barbieri do Brasil.

Gonzalo Raspini (*)

A estimativa está no 
boletim Focus de on-
tem (19), pesquisa do 

Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,75%. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3,06%, res-
pectivamente.

A projeção para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal, é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
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%. No 
mês passado, a inflação 
desacelerou para 0,53%, 
depois de chegar a 0,83% 
em maio. Com o resultado, o 

A previsão para expansão do PIB variou 
de 5,26% para 5,27% em 2021.

As vendas do comércio físico brasileiro 
registraram aumento de 10,1% no primei-
ro semestre de 2021 em comparação com 
o mesmo período do ano anterior. Esse 
foi o maior crescimento semestral desde 
2010, no entanto, segundo o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi, “é preciso 
levar em consideração que a alta obser-
vada é uma recuperação parcial, pois não 
compensa a queda expressiva relacionada 

à pandemia em 2020”. O segmento de Mó-
veis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e 
Informática ganhou destaque, pois cresceu 
13,6%. Porém, o cenário também registra 
retrações, estas para os setores de Tecidos, 
Vestuário, Calçados e Acessórios, bem 
como, Combustíveis e Lubrificantes. “Os 
números do acumulado de janeiro a junho 
em 2021 poderiam estar melhores, mas a 
segunda onda da Covid-19 e as restrições de 

funcionamento impostas ao varejo impac-
taram a retomada”, explica o economista. 

Para Luiz Rabi, embora os comércios 
tenham voltado a funcionar com restrições 
mais leves em maio, a confiança financeira 
do consumidor segue abalada. “Com o alto 
nível de desemprego e a diminuição do auxílio 
emergencial, as pessoas ainda estão seguindo 
o modelo de consumo por necessidade, o que 
afeta as vendas do varejo” (SerasaExperian).
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Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 6,31%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
a inflação oficial do país, deste ano subiu de 6,11% para 6,31%

dência é que o crédito fique 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da 
inflação e estimulando a 
atividade econômica.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 
ajustaram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 5,26% 
para 5,27%. Para 2022, a 
expectativa para Produto 
Interno Bruto (PIB) - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 2,10%. Em 
2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,50%. A expecta-
tiva para a cotação do dólar 
se mantém em R$ 5,05 ao 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).

IPCA acumula alta de 3,77% 
no ano e 8,35% nos últimos 
12 meses.  

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 6,75% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é que a taxa bá-
sica suba para 7% ao ano. E 

tanto para 2023 como para 
2024, a previsão é 6,50% ao 
ano. Na hora de definir os 
juros cobrados dos clientes, 
os bancos consideram outros 
fatores, como risco de ina-
dimplência, lucro e despesas 
administrativas. Quando o 
Copom reduz a Selic, a ten-

Turismo registra crescimento, 
mas ainda abaixo de 2019

O setor de turismo brasileiro registrou em maio, último mês 
com dados consolidados, faturamento de R$ 9,6 bilhões, 47,5% 
superior ao de maio do ano passado. No entanto, em comparação 
ao mesmo mês de 2019, antes do início da pandemia, houve 
redução de 31,2% no faturamento do setor. Os dados  são da 
FecomercioSP.

Em maio, o transporte aquaviário foi o único, entre os seis gru-
pos de atividades analisados, que conseguiu superar o patamar 
pré-pandemia, com alta de 20% no faturamento em relação ao 
mesmo mês de 2019. O transporte aéreo registra a maior queda 
em relação a 2019, de 50,5% – variação similar à da redução 
da demanda de passageiros, na mesma comparação, de 43%.

Em maio de 2021, os restaurantes e alojamentos faturaram 
R$ 2,8 bilhões, 33,5% abaixo do obtido no mesmo mês em 2019, 
com variação muito próxima do grupo atividades culturais, 
recreativas e esportivas (-33,8%), também afetado pelo isola-
mento social. O conjunto de atividades de locação de veículos, 
agências e operadoras de turismo registrou queda de 13,2% 
em maio em relação a 2019, e o setor de transporte terrestre, 
redução de 6,6%.

“A vacinação ainda é a principal variável para os turistas 
voltarem a viajar com segurança e para os empresários se pla-
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nejarem de forma mais sólida”, diz, em nota, a FecomercioSP. 
“Iniciativas como a redução das restrições, a ampliação das 
ofertas dos serviços turísticos e a aceleração da vacinação em 
todo o país são fundamentais para uma melhora gradativa e mais 
consistente do setor”, acrescenta a entidade (ABr).

Vendas do comércio cresceram 10,1% no 1º semestre

A vacinação ainda é a principal variável para os turistas 
voltarem a viajar.


