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pelos seus clientes: Cancún, no México, e Punta Cana, na República 
Dominicana, a partir dos dias 12 e 13 de novembro, respectivamente. 
Com o avanço da vacinação, a GOL acredita que os passageiros já se 
sintam mais seguros para viajar e circular por outros países. Os horários 
foram planejados para permitir conexões rápidas de todo o país com o 
Caribe, reduzindo o tempo total de viagem. A GOL é a única Companhia 
aérea a voar para os dois principais destinos de turismo caribenhos em 
operações diretas do Brasil. As rotas são operadas pela mais moderna 
aeronave: o jato Boeing 737 MAX, que atingiu, recentemente, a marca 
de 1 milhão de passageiros transportados pela GOL. 

E - Negócios de Impacto
A empresa ponteAponte, com apoio da Aliança pelos Investimentos e 
Negócios de Impacto, promove a terceira edição do Prêmio Jornalista de 
Impacto, que reconhece reportagens e iniciativas de profissionais e veículos 
de comunicação que disseminem o tema de ‘Investimentos e Negócios 
de Impacto no Brasil’ (recursos privados ou públicos para investimento 
em atividades que visam produzir impacto social e/ou ambiental com 
sustentabilidade financeira), com o objetivo de ampliar a cobertura da 
imprensa em relação ao assunto, bem como mostrar sua relevância para 
a sociedade como um todo. Saiba mais em: (https://aliancapeloimpacto.
org.br/publicacao/produtos-financeiros-de-impacto-social-ambiental). 

F - Chinês para Negócios
Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas estejam aprendendo 
mandarim, em mais de 2,5 mil universidades espalhadas pelo mundo, 
dada a relevância que as relações comerciais e culturais com a China 
ganharam para os países. No Brasil, o Instituto Confúcio para Negócios 
FAAP segue esta tendência com o lançamento do Curso de Chinês para 
Negócios EAD com carga horária de 60 horas, ao longo de 15 semanas. 
As unidades de estudo contêm um conjunto de novas palavras com 
áudio para o aluno praticar a pronúncia e a escrita dos ideogramas e do 
pinyin e ampliar seu vocabulário, além de diálogos, regras gramáticas e 
exercício prático. São abordados, também, aspectos culturais das par-
ticularidades do país voltadas ao mundo corporativo. Mais informações: 
(https://www.faap.br/institutoconfucio/curso-chines-negocios-ead.asp). 

G - Jovens Potência
A P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, 
fortalece a sua jornada intencional de ser um agente efetivo na geração 

A - Transferência de CNH 
Cada vez mais pessoas optam por migrar de cidade ou até mesmo de 
estado. Mas a mudança requer atenção dos motoristas, pois é necessário 
regularizar a Carteira Nacional de Habilitação, transferindo o documento 
para o novo local de residência. Neste primeiro semestre, postos do 
Poupatempo já receberam mais de 14 mil solicitações de transferências 
de CNH, sendo 7,5 mil alterações entre municípios de São Paulo e 6,5 
mil de outros estados. Já os motoristas que mudam de endereço, mas 
permanecem na mesma cidade, podem realizar a alteração pelos canais 
eletrônicos do Poupatempo, sem precisar passar pelo atendimento pre-
sencial. Basta acessar o portal (www.poupatempo.sp.gov.br),  aplicativo 
Poupatempo Digital ou mesmo os totens de autoatendimento. 

B - Novos Talentos da TI
A Associação Escola da Nuvem, organização que realiza iniciativas voltadas 
para a capacitação e contratação de novos talentos da TI em vulnerabilidade 
social, oferece em sua plataforma vagas de trabalho nas empresas parceiras. 
Além de oferecer um curso sobre fundamentos AWS, que busca trazer um 
conhecimento básico sobre cloud computing, e de Arquiteto AWS, que 
aprofunda na área de infraestrutura e serve como base para certificações 
AWS, a iniciativa também traz um banco completo de vagas voltadas para 
os estudantes, assim criando oportunidades para quem se capacitar na 
plataforma. Os participantes dos cursos poderão visualizar vagas das prin-
cipais empresas de TI do país. Saiba mais em: (www.escoladanuvem.org).  

C - Indicações Geográficas 
Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra 
que em apenas sete meses, o Brasil ganhou 11 novas indicações geo-
gráficas, ultrapassando o recorde de concessões de 2020, quando foram 
registradas 10 IGs. Ao todo, o país conta com 86 produtos e serviços 
protegidos. Indicações geográficas são os mecanismos de propriedade 
intelectual que reconhecem a fama, a notoriedade e/ou a singularidade 
de um território na produção de um bem ou serviço. Entre os reconhe-
cidos deste ano, estão itens famosos, como os chocolates artesanais de 
Gramado, o queijo de Marajó, a farinha de mandioca de Bragança/PA e 
as redes fabricadas em Jaguaruana/CE.

D - Cancún e Punta Cana 
A GOL Linhas Aéreas volta a operar em novembro voos diretos para 
dois destinos turísticos internacionais que estão entre os preferidos 

de soluções para as principais questões da sociedade e lança o projeto 
22 Vozes para 2022. A iniciativa, liderada pela Juliana Azevedo, presi-
dente da P&G Brasil, objetiva  identificar 22 jovens potência e futuras 
lideranças, de 18 a 24 anos, com ideias brilhantes para capacitá-los de 
maneira que possam colocá-las em prática no próximo ano e mobilizem 
mudanças em suas comunidades por meio do diálogo com sociedade 
civil, organizações privadas e líderes de opinião. Serão aceitos mora-
dores de qualquer região do Brasil com histórico e capital social de 
reconhecimento na atuação e liderança comunitária. Inscrições e mais 
informações: (www.aceleradorapgsocial.com.br). 

H - Segurança Viária
Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Cátedra Abertis, 
uma iniciativa da Arteris, em conjunto com a Fundação Abertis e a Poli/
USP, que estimula trabalhos acadêmicos no campo de transportes e segu-
rança viária. A 6ª edição concederá até € 7 mil para os primeiros colocados 
de cada categoria. O prêmio mostra a preocupação do grupo Abertis e 
da Arteris em desenvolver e incentivar a formação desses profissionais 
que ajudam a resolver um dos grandes gargalos da economia brasileira, 
que é a infraestrutura. Os candidatos a melhor pesquisa acadêmica em 
Transporte, Infraestrutura e Segurança Rodoviária podem se inscrever 
pelo site (www.abertis.poli.usp.br).

I - Acessibilidade e Inclusão
Segundo dados levantados em 2019 pelo IBGE, pelo menos 45 milhões 
de pessoas têm algum tipo de deficiência, quase 25% da população do 
país. O Guia de Rodas, empresa de tecnologia a favor da acessibilidade, 
atua justamente para garantir e auxiliar empresas a tornar locais aces-
síveis para essas pessoas. A plataforma foi duas vezes premiada pela 
ONU, e objetiva propiciar uma vida mais autônoma e inclusiva para 
todos. A “certificação” Guia de Rodas reconhece as melhores práticas 
de acessibilidade e inclusão, e todo o processo de certificação contempla 
a avaliação técnica e vivência de pessoas com deficiência no local de 
trabalho, pesquisa e engajamento dos colaboradores, e treinamento da 
equipe para uma atitude mais acessível. Saiba mais em: (www.guiade-
rodas.com).

J - Negócios Online
O Bling, sistema de gestão online que agiliza e descomplica a gestão de 
micro, pequenas e médias empresas, lançou um guia online completo e 
gratuito para empreendedores de primeira viagem com todos os passos 
para quem sonha em fazer sucesso no comércio eletrônico. O guia é 
separado em cinco capítulos e oferece as informações e dicas para as 
pessoas que já têm um e-commerce ou que estão dando os seus pri-
meiros passos no mundo do empreendedorismo digital. O guia explica 
o que o empreendedor precisa saber sobre tributações, impostos e os 
diferentes documentos fiscais na hora de abrir uma empresa. Também 
dá orientações de como abrir um CNPJ e esclarece todos os cuidados 
que o futuro empreendedor precisa ter antes de tomar a decisão de 
começar um negócio. Fonte e outras informações: (https://digital.bling.
com.br/guia-cnpj-ate-venda?test=true). 

Brasil que dá certo

Quantos de nós 
somos os melhores 
naquilo que fazemos? 
Será que estamos, 
digamos, entre os 
10, 20 melhores do 
mundo em nossas 
profissões? 

Para aqueles que estão, 
palmas, são dignos de 
mérito e reconheci-

mento pelo excelente tra-
balho. Nestas duas semanas 
estamos acompanhando a 
disputa, entre os melhores 
do mundo no esporte, em 
uma série de disputas em 
Tóquio. É um privilégio. 

Muitos atletas brasilei-
ros voltaram laureados, 
celebrados por brilhantes 
conquistas, como Rebeca 
Andrade, Ítalo Ferreira, 
Bruno Fratus, Fernando 
Scheffer, Daniel Cargnin, 
Mayra Aguiar, Rayssa Leal, 
Thiago Braz entre outros. 
Fizeram muito e souberam, 
na hora mais importante, 
ter sabedoria, calma e foco 
para estar no topo, entre os 
melhores do mundo, uma 
conjunção de treinamento, 
inteligência emocional e de-
talhes que fazem diferença 
no momento da disputa. 

Quando se atinge um nível 
de excelência para estar em 
uma Olimpíada, já é uma 
vitória. Estar em uma final, 
muito mais do que isso. 
Vencer, entretanto, é um de-
talhe, uma conjunção de pe-
quenos fatores. Como disse 
Torben Grael, que ostenta 
nove medalhas (quatro 
ouros) na história de sua fa-
mília na vela, “qualquer um 
entre os cinco finalistas na 
regata final tem condições 
de vencer. Você pode ficar 
em quinto ou primeiro. O 
nível é o mesmo”. 

Sua filha levou a medalha 
de ouro, mas a fala dele diz 
muito sobre como devemos 
encarar nossos atletas. Para 
além das medalhas, temos 
uma gama de atletas de 
altíssimo nível competin-
do entre os melhores do 
mundo. Nosso ginasta Caio 
Souza terminou em oitavo. 
Ele é o oitavo melhor ginasta 

do mundo. Precisamos ter 
consciência disso. Ele não 
está entre os três primeiros 
nesta competição, mas é um 
ginasta entre os dez melho-
res do mundo. Não é pouco. 

Arthur Zanetti já levou um 
ouro, uma prata e saiu de 
Tóquio sem medalha, mas 
em oitavo. Como disse Gra-
el, poderia ficar em quinto, 
oitavo ou ter vencido. Seu 
feito também não é pouco. 
Estes atletas, como tantos 
outros, somente por chegar 
em Tóquio, já nos enchem 
de orgulho. Fazem parte da 
elite do esporte mundial. 

Em diversos esportes 
estamos entre os dez me-
lhores. Isto é chegar na 
excelência, mesmo vindos 
de um país solapado pela 
miséria, pobreza, falta de 
oportunidades e limita-
ções absurdas, como falta 
de incentivo, patrocínio e 
reconhecimento. O Brasil 
está muito aquém das 
estruturas magníficas de 
treinamento que existem 
mundo afora. Colocar uma 
delegação numerosa entre 
os melhores, mesmo com 
tantas limitações, é um 
feito extraordinário. Nossos 
atletas estão de parabéns. 

Que isto sirva de exemplo 
e incentivo para todos nós. 
Que possamos nos empe-
nhar em nossas vidas a dar 
o nosso melhor com a mes-
ma obstinação que nossos 
atletas fizeram para chegar 
até Tóquio. Se em nossas 
carreiras estivermos perto 
das mais modestas partici-
pações dos brasileiros nas 
Olimpíadas, mudaríamos a 
face de nosso país. Devemos 
parar com a cobrança por 
medalhas, que muitas vezes 
são fruto de detalhes. 

Estamos diante dos me-
lhores e mais preparados 
profissionais brasileiros de 
sua geração no esporte. São 
vencedores por estarem na 
elite de sua atividade. São 
acima de tudo, o exemplo 
de um Brasil que dá certo. 

(*) - É Presidente da Fundação 
Liberdade Econômica. Ex-Diretor 

da Apex-Brasil e do Senado. 
Coordenador da pós em Relações 

Institucionais e Governamentais 
da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Brasília.

Márcio Coimbra (*)
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A alta foi de 1,7% em 
relação ao mês an-
terior e de 4% na 

comparação com julho de 
2020. O percentual entre 
as famílias que recebem até 
dez salários mínimos passou 
de 70,7%, em junho, para 
72,6%, em julho – recorde 
da série histórica. 

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, a 
inflação elevada tem dimi-
nuído o poder de compra 
dos brasileiros e deteriorado 
os orçamentos domésticos. 
“A renda dos consumidores 
também está afetada pelas 
fragilidades do mercado de 
trabalho formal e informal, 
com o auxílio emergencial 
deste ano sendo pago com 
um valor menor”, afirma 
Tadros.

O total de brasileiros com 
dívidas ou contas em atraso 
aumentou pelo terceiro 

A inflação elevada diminui o poder de compra e deteriora o 
orçamento doméstico.

O Indicador Anteceden-
te de Emprego (Iaemp), 
calculado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
subiu 1,6 ponto de junho 
para julho e atingiu 89,2 
pontos. Esse é o maior nível 
desde fevereiro de 2020 (92 
pontos), período anterior 
às medidas de isolamento 
adotadas para lidar com 
a pandemia da Covid-19 
no país.

O indicador é calculado 
com base em entrevistas 
com consumidores e com 
empresários da indústria 
e dos serviços e busca 
antecipar tendências do 
mercado de trabalho. “O 
resultado positivo sugere 
que a melhora nos números 
da pandemia e a redução 
das medidas restritivas po-
dem estar impulsionando a 
retomada do mercado de 
trabalho. 

Em junho, foram registrados 89,2 pontos, com alta de 1,6 ponto.

Lucro do BB cresce 
48,4% no primeiro 
semestre

Influenciado pelo cresci-
mento do crédito e pela queda 
nas provisões (reservas finan-
ceiras para cobrir eventuais 
calotes), o Banco do Brasil 
(BB) lucrou R$ 5,032 bilhões 
no segundo trimestre. O resul-
tado elevou para R$ 10 bilhões 
o lucro líquido ajustado da 
instituição financeira nos seis 
primeiros meses do ano.

O valor é 48,4% maior que o 
registrado no primeiro semes-
tre de 2020. Além do crédito 
e das provisões, o BB citou o 
crescimento das receitas e o 
programa de demissões e de 
fechamento de agências como 
fatores que elevaram os lucros 
no primeiro semestre.

Em relação ao segundo 
trimestre (abril a junho), 
o lucro líquido ajustado de 
R$ 5 bilhões representa au-
mento de 2,6% em relação 
ao primeiro trimestre deste 
ano. Na comparação com o 
segundo trimestre do ano 
passado, no auge das medidas 
de restrição social provocadas 
pela pandemia da Covid-19, o 
crescimento chegou a 52,2% 
(ABr).

Endividamento bate recorde e 
acende alerta para uso do crédito
O total de brasileiros endividados cresceu em julho e renovou o recorde histórico, chegando a 71,4%. 
É o maior percentual desde janeiro de 2010, quando a Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
começou a realizar a pesquisa
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na faixa de menor renda, 
em especial, para quitarem 
seus compromissos finan-
ceiros em dia”, destaca Izis 
Ferreira, economista da CNC 
responsável pela pesquisa.

A proporção de endivi-
dados no cartão de crédito 
também renovou a máxima 
histórica, chegando a 82,7% 
do total de famílias com 
dívidas. Embora o crédito 
possa funcionar como fer-
ramenta de recomposição 
da renda e potencializar o 
consumo, com mais de 71% 
das famílias endividadas 
acende-se um alerta para o 
uso do crédito e o potencial 
de crescimento da inadim-
plência. O aumento dos juros 
em curso no país encarece 
as dívidas, principalmente 
na modalidade mais buscada 
pelos endividados hoje, que é 
o cartão de crédito (Gecom/
CNC).

mês seguido, alcançando 
25,6% do total de famílias 
– 0,5 ponto acima do nível 
de junho. O percentual, po-
rém, ficou 0,7 ponto abaixo 
do apurado em julho de 
2020. A parcela dos con-
sumidores que declararam 
não ter condições de pagar 
suas contas ou dívidas em 
atraso e que permanecerão 

inadimplentes aumentou 
de 10,8% para 10,9% na 
passagem mensal. 

O indicador está, no entan-
to, 1,1 ponto abaixo do nível 
observado em julho do ano 
passado. “O tempo de atraso 
no pagamento das dívidas 
também vem crescendo, 
reflexo das dificuldades 
enfrentadas pelas famílias 

Indicador de Emprego atinge maior nível

Além disso, também há 
uma expectativa mais fa-
vorável em serviços, setor 
que emprega muito, com a 
maior circulação de pessoas. 
Mas é importante ressaltar 
que ainda existe um espaço 
para recuperação e que até 
mesmo o nível pré-pandemia 
ainda retratava um cenário 
desafiador no mercado de 

trabalho”, afirma o econo-
mista da FGV Rodolpho 
Tobler.

Dos sete componentes do 
Iaemp, cinco contribuíram 
para a alta de junho para 
julho, com destaque para o 
que mede a situação corren-
te dos negócios do setor de 
serviços, que cresceu 10,2 
pontos no período (ABr).
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