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global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo 
de eucalipto, foram prorrogadas até domingo (1). O objetivo é que os 
participantes apresentem soluções de embalagem sustentável para o meio 
ambiente e também viável para uso de restaurantes e consumidores. 
Essa é apenas uma das diversas ações do iFood, que tem em seu plano 
de impacto ambiental a meta de zerar a poluição plástica até 2025. O 
desafio Embalagem do Futuro é aberto ao público. Inscrições podem 
ser realizadas pelo site: (www.embalagemdofuturo.com.br).

E - Clínicas Jurídicas 
A Faculdade de Direito Mackenzie, campus Higienópolis, sediará a 
Conferência Internacional sobre Clínicas Jurídicas e Acesso à Justiça, 
que acontece entre os dias 4 e 6 de agosto de forma online e gratuita. O 
evento são experiências variadas que buscam explicar a distância entre 
teoria e prática nos cursos de Direito, dando espaço e núcleos para 
temas que não costumam ser estudados nos cursos. Atuam de forma 
interdisciplinar e formam os alunos em articulação com a prática. Serão 
apresentados painéis sobre atividades clínicas já consolidadas com a 
finalidade de troca de experiências, compartilhamento de resultados 
e, ainda, exposições teóricas para docentes que pretendem começar a 
empreender esforços no ensino das clínicas jurídicas. Inscrições: (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccWgZlTJYnxvrxm9tXY_RsXiL-
465tWDalYtRoT1qqcUfLmVA/viewform). 

F - Gestão de Pessoas
As inscrições para o estudo ‘Valor Carreira-As Melhores na Gestão de 
Pessoas 2021’, realizado pela Mercer em parceria com o jornal Valor 
Econômico, foram prorrogadas para 8 de agosto. O estudo identifica as 
empresas com os melhores ambientes de trabalho do país com base em 
oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, liderança 
responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras 
atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. O estudo “Valor Carrei-
ra” é realizado por meio de um questionário preenchido sigilosamente 
por grupos de funcionários de cada organização. O levantamento tem 
participação gratuita, e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.
mercer.com.br/valor-carreira). 

G - Passeio Expedition 
Santa Catarina se prepara para receber mais uma edição do Transcata-
rina – um dos maiores eventos off-road do país, que será realizado de 
26 a 30 de outubro, com largada de Fraiburgo, no Vale dos Imigrantes. 

A - Concurso do BB
O Banco do Brasil prorrogou as inscrições para provimento de 2 mil 
vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro 
reserva, para atuação nas unidades de negócios, e outras 240 vagas de 
Escriturário - Agente de Tecnologia, mais 240 de cadastro de reserva, 
com foco em Conhecimentos de TI. Agora, os candidatos podem se 
inscrever até o dia 7 de agosto. As inscrições têm valor de R$ 38,00. 
A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro. Para 
participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma 
de curso de nível médio e idade mínima de 18 anos completos, até a data 
da contratação. Mais informações nos sites: (www.bb.com.br/concurso) 
e (www.cesgranrio.org.br).

B - Vagão de Carga
A Frateschi Trens Elétricos está colocando no mercado dois novos mo-
delos de vagões para os apaixonados por ferreomodelismo. Tratam-se 
de réplicas do vagão de carga Hopper HTT das concessionárias Rumo 
Logística e VLI, que chegarão às lojas em agosto. As réplicas são fiéis 
aos originais, com pintura, precisão e detalhamento impecáveis. Os 
vagões Hoppers são utilizados, principalmente, para o transporte de 
grãos, açúcar, milho, soja, farelo, entre outros. Uma de suas principais 
características é a carga e descarga automatizadas, possibilitando o 
acionamento das tampas de carga por um sistema pneumático e tor-
nando o processo mais rápido e seguro. Outras informações: (www.
lojadafrateschi.com.br).

C - Black Friday 
Na próxima quarta-feira (4), os lideres do e-commerce do Brasil, se 
reunem num evento online e gratuito,  para contar o segredo, tendên-
cias, estratégias e cases do comércio eletrônico para vender mais nos 
marketplaces, durante a Black Friday. Magazine Luíza, Mercado Livre, 
TIVIT, estão entre as empresas apoiadoras do evento, que é voltado para 
pequeno varejo e a indústria. Para se inscrever, basta acessar (https://
materiais.devapi.com.br/black-friday-o-segredo-para-vender-mais-
nos-marketplaces#rd-column-jsdbj8lz Black Friday). Toda a realização 
do evento está sendo feita em parceria com o Comitê de Líderes de 
E-commerce (ComEcomm), DevApi by Tivit e Acelera E-commerce. 

D - Embalagem do Futuro 
As inscrições para o desafio Embalagem do Futuro, lançado pelo iFood, 
maior foodtech da América Latina, em parceria com a Suzano, referência 

As cidades anfitriãs serão Lages e Caçador, com chegada no litoral sul 
do estado, no município de Tubarão. Há menos de 100 dias do evento, 
quase todas as categorias estão lotadas, totalizando até o momento, 240 
veículos confirmados. As inscrições seguem abertas pelo site (www.
transcatarina.com.br) e o participante pode escolher uma, entre as oito 
categorias existentes: competição (Máster, Graduados, Turismo, Turis-
mo Iniciante e Turismo Light) e passeio (Passeio Expedition, Passeio 
Radical 01 e 02, Camping e Adventure 01, 02 e 03). 

H - Supermercado 100% Digital
Merqueo, o maior supermercado 100% digital da América Latina, está 
sendo lançado no mercado brasileiro e inicia as operações na cidade de 
São Paulo e região metropolitana. O App reunirá mais de 4.000 produtos 
de diversas categorias como hortifruti, itens essenciais da despensa, 
lácteos, carnes, produtos de higiene e cuidados para a casa, entre mui-
tos outros para serem entregues a domicílio de forma programada, de 
acordo com a disponibilidade do consumidor:  Expressa, a partir de 60 
minutos; ou no modo ULTRA, a partir de 15 minutos. A compra é faci-
litada com pagamento pelo App ou no recebimento da encomenda via 
máquina de cartões (débito ou crédito) ou em dinheiro. O App objetiva 
revolucionar a experiência de se fazer supermercado online, com preços 
competitivos. Saiba mais em: (www.merqueo.com.br).

I - Private Label
A Pernambucanas se une à Elo para a expansão do seu portfólio de 
cartões: Pernambucanas private label, Pernambucanas Conta Digital 
e Pernambucanas Elo Mais, que passam a funcionar como cartões 
múltiplos. Juntas, elas oferecem para os clientes da varejista a pos-
sibilidade de comprar no débito e no crédito, dentro e fora das lojas 
da rede. Com o lançamento, a Pernambucanas é a primeira varejista 
a possibilitar o uso de cartão private label fora das lojas próprias com 
a segurança de um cartão com chip e com captura via QR Code. Além 
disso, é pioneira em oferecer um private label atrelado a uma Conta 
Digital. Isso reforça o posicionamento da empresa, que é democra-
tizar os serviços financeiros, contribuindo com a inclusão bancária 
e digital de milhões de brasileiros.

J - Efeito Estufa
Os créditos de carbono são originários de projetos de redução ou remoção 
dos gases do Efeito Estufa da atmosfera. Essa redução é quantificada (em 
toneladas de gases) e convertida em títulos, que podem ser negociados 
com governos, empresas ou mesmo pessoas físicas. Já existem projetos 
voluntários de compensação de carbono, mas um mercado nacional 
organizado pode aumentar a segurança jurídica e reduzir riscos como 
a dupla contagem de títulos. O Centro de Estudos de Infraestrutura & 
Soluções Ambientais da FGV EAESP promove um webinar gratuito na 
terça-feira (3), às 14h, sobre a Regulamentação do Mercado de Crédito 
de Carbono no Brasil. Os interessados  devem se inscrever pelo site: 
(https://evento.fgv.br/creditocarbono/). Após o cadastro, receberão o 
endereço do evento por e-mail. 

O poder da tecnologia no 
suporte aos tratamentos 

terapêuticos

A busca pela segurança 
dos pacientes e a 
garantia da efetividade 
clínica no tratamento 
médico são pautas 
que crescem nas 
instituições de saúde

Essa preocupação pode 
ser evidenciada pelos 
números referentes a 

eventos adversos identifica-
dos em pacientes do sistema 
de saúde, seja público ou 
privado. De acordo com a 
pesquisa mais recente do Ins-
tituto de Estudos de Saúde 
Suplementar da Universida-
de Federal de Minas Gerais, 
somente em 2016, mais de 
302 mil brasileiros faleceram 
em decorrência destas adver-
sidades em hospitais do país.

Esses eventos ocorrem 
por inúmeros motivos, desde 
falhas na dosagem ou aplica-
ção de medicamentos, uso 
incorreto de equipamentos, 
infecção hospitalar e, até 
mesmo, na maneira como o 
paciente conduz o tratamen-
to indicado pelo médico. É 
importante entender que 
isto não quer dizer que seja, 
necessariamente, um erro, 
mas, sim, uma ocorrência que 
poderia, na maior parte das 
vezes, ter sido evitada.

Dentro desse cenário, as 
principais preocupações dos 
profissionais do ecossistema 
da saúde estão relacionadas 
às tomadas de decisões te-
rapêuticas, às prescrições 
de medicamentos e ao ali-
nhamento das informações. 
Diante desse quadro, qual 
a melhor forma para que as 
instituições consigam virar 
esta página e avançar em di-
reção a uma maior segurança 
e qualidade no cuidado ao 
paciente?  

O intuito de qualquer insti-
tuição hospitalar é reduzir ao 
mínimo os danos causados a 
pacientes por meio de even-
tos adversos. Para que isso 
seja possível, os principais 
aliados dos profissionais 
de saúde são os recursos e 
ferramentas tecnológicas de 
suporte à decisão clínica e 
terapêutica.

Estas soluções baseadas 
em evidências são responsá-
veis por reduzir os erros de 

prescrições de medicamen-
tos, aumentar a segurança do 
paciente, bem como prover 
informações mais completas 
e atualizadas, não apenas 
para médicos e farmacêuti-
cos, mas para toda equipe 
multidisciplinar do setor de 
saúde.

Com a inclusão dessas 
plataformas na rotina das 
instituições, os profissionais 
da área passam a ter acesso 
a uma série de soluções que 
agregam conteúdo relevante 
no suporte às decisões. Esse 
tipo de ferramenta traz con-
teúdos mais diversos, como 
informações a respeito de 
dose, indicação de uso, in-
terações medicamentosas, 
toxicologia, comparações 
entre medicamentos, bem 
como considerações sobre 
gravidez e lactação. 

Informações cruciais e que 
dão suporte ao profissional 
na escolha da terapia mais 
adequada para cada paciente, 
garantem mais eficácia no 
tratamento e, consequente-
mente, queda nos erros de 
prescrição e administração 
medicamentosa. 

Além dos desfechos ne-
gativos em decorrência dos 
eventos adversos, a pesquisa 
aponta, também, o impacto 
econômico causado por es-
ses eventos. Mais de R$ 10 
bilhões foram consumidos 
pelos eventos adversos, no 
ano de 2016, somente na 
saúde suplementar brasileira. 
Nesse contexto, decisões 
mais assertivas e tratamentos 
adequados e baseados em 
evidências clínicas poderiam 
garantir um destino mais 
adequado a esses recursos.

Dessa forma, podemos 
compreender que sem o au-
xílio efetivo de tecnologias 
e ferramentas de suporte à 
decisão, esses números se 
manterão longe do cenário 
ideal. Portanto, quanto mais 
aderente à tecnologia e ali-
nhada à medicina baseada 
em evidências a instituição 
estiver, mais precisas serão 
as decisões clínicas, menores 
serão os custos e mais seguro 
será o tratamento, aprimo-
rando a qualidade no cuidado 
de cada paciente.

(*) - É Diretora de Estratégias de 
Mercado da Wolters Kluwer, 

Health na América Latina.

Natália Cabrini (*)

O Índice de Confian-
ça dos Serviços 
cresceu 4,2 pontos 

e chegou a 98 pontos, em 
uma escala de zero a 200, 
o maior patamar desde 
março de 2014 (98,3 pon-
tos), segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Foi a quarta alta conse-
cutiva do indicador, pu-
xada principalmente pelo 
Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no 
futuro e que avançou 6,5 
pontos, para 105,6 pontos. 
O Índice da Situação Atu-
al, que mede a percepção 

Índice de Confiança do Comércio 
subiu 5,1 pontos e atingiu 101 pontos.

O Índice Geral de Preços-Merca-
do (IGP-M), usado no reajuste de 
contratos de aluguel em todo o país, 
registrou inflação de 0,78% em julho 
deste ano, taxa superior ao 0,60% 
de junho. Com o resultado, o IGP-M 
acumula 15,98% no ano e 33,83% 
em 12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), que fez a 
pesquisa.

A alta de junho para julho foi 

puxada pelos preços no atacado 
e no varejo. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que mede o 
atacado, subiu de 0,42% em junho 
para 0,71% em julho. Já o Índice de 
Preços ao Consumidor, que apura o 
varejo, passou de 0,57% para 0,83% 
no período. Por outro lado, a infla-
ção do Índice Nacional de Custo da 
Construção caiu 2,30% em junho 
para 1,24% em julho (ABr).

A Petrobras assinou o contrato para a venda da tota-
lidade de sua participação (51%) na Petrobras Gás S.A. 
(Gaspetro). O valor da venda de R$ 2,03 bilhões, assinado 
com a empresa Compass Gás e Energia S.A., deve ser 
pago no fechamento do acordo e está sujeito aos ajustes 
previstos no contrato. 

O fechamento da transação está sujeito à aprovação 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). A Petrobras informou, em nota, que até o 
fechamento da transação, observará as disposições 
constantes dos acordos de acionistas da Gaspetro e 
das distribuidoras de gás natural, inclusive quanto aos 
direitos de preferência. 

A Gaspetro é uma holding com participação societária em 
19 companhias distribuidoras de gás natural, localizadas 
em todas as regiões do Brasil. Suas redes de distribuição 
somam aproximadamente 10 mil quilômetros, atendendo a 
mais de 500 mil clientes, com volume distribuído de cerca 
de 29 milhões metros cúbicos por dia.

A Compass, que adquiriu a Gaspetro, pertence ao Grupo 
Cosan, e foi criada em 2020 para atuar no segmento de gás 

A Gaspetro é uma holding com participação societária 
em 19 companhias distribuidoras de gás natural.

Confianças do comércio 
e serviços sobem em julho

Os índices de Confiança do Comércio e dos Serviços registraram altas na passagem de junho para julho

5,1 pontos no período e 
atingiu 101 pontos, nível 
mais alto desde janeiro de 
2019 (102,3 pontos). É a 
terceira alta consecutiva 
do indicador.

O crescimento do setor 
também foi influencia-
do principalmente pelo 
Índice de Expectativas, 
que teve alta de 5,6 pon-
tos e chegou a 93,2 pon-
tos. O Índice de Situação 
Atual subiu 4,5 pontos 
para 108,7 pontos, maior 
valor desde dezembro 
de 2010 (110,2 pontos) 
(ABr).
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sobre o presente, subiu 1,7 
ponto, para 90,4 pontos.

O Índice de Confian-
ça do Comércio subiu 

Petrobras assina contrato 
para venda da Gaspetro

e energia. Atualmente é controladora da Comgás, maior 
distribuidora de gás do país com mais de 19 mil quilômetros 
de rede instalada e 2,1 milhões de clientes e com presença 
em 94 municípios do estado de São Paulo (ABr).
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IGP-M do aluguel é de 15,98% 
no ano

Tel: 3043-4171
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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confiança, ou ligue para


