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oportunidades para empresas brasileiras interessadas em acessar o 
mercado de capitais nos EUA”. A discussão será conduzida em português 
e inglês, com interpretação simultânea. A lineup de participantes é com-
posta por expoentes do setor financeiro, que irão expor as tendências 
e desenvolvimentos recentes na atividade de levantamento de capital 
nos mercados dos EUA. A participação é  cortesia, mas a inscrição é 
obrigatória pelo e-mail: (rsvp@brazilfloridabusiness.com).

E - Feira de Carreiras 
Estão abertas as inscrições para o Ambev Conecta, primeira edição da 
Feira de Carreiras exclusiva da companhia, que vai reunir seus líderes 
em painéis interativos entre 31 de agosto e 2 de setembro. Se você 
tem vontade de trabalhar em uma das maiores empresas do país e tem 
curiosidade de conhecer os bastidores da companhia, quais são as áreas 
de atuação e como pensam os seus respectivos líderes, essa é a hora 
em que as portas estarão abertas para profissionais de todas as idades, 
gerações e regiões do país. Ao todo, serão três dias de evento, sendo 
os dois primeiros abertos ao público em geral, e o terceiro dedicado 
às pessoas que mais se engajarem nos dias anteriores. Inscrições em: 
(https://pre-registro.verosolutions.com.br/ambev).

F - Segurança Internacional 
A Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana é 
o maior fórum sobre segurança da América Latina. O tema, nos dias 
16 e 17 de setembro, é “Ausência de guerras significa paz? Estratégias 
de segurança internacional em uma nova ordem geopolítica mundial”. 
A iniciativa é da Fundação Konrad Adenauer, do Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais e da Delegação da União Europeia no Brasil. 
Participam especialistas da Europa e da América Latina, divididos em 
painéis transmitidos virtualmente. As autoridades estarão em diversos 
países - Brasil, Alemanha, Uruguai, Colômbia, Argentina, México - e vão 
debater a partir de suas residências ou gabinetes em “mesas virtuais”. 
Inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link (https://forms.
gle/ENU3jZfEzpq3DcpL6). 

G - Bootcamp para Mulheres 
Com a aceleração da transformação digital, a área de TI cresce cada vez 
mais. Em 2019, a Brasscom apontou um déficit potencial, anual, de 24 
mil profissionais em TI. O número de formados chegava a 46 mil alunos 
por ano, enquanto a demanda estimada, entre 2019 e 2024, alcançaria 

A - Profissionais da Saúde
A Medtronic anuncia o lançamento do “Inspiradores”, que objetiva 
encontrar e homenagear os profissionais da saúde, com histórias que 
retratem o compromisso no atendimento aos pacientes, vivenciadas 
na pandemia. É direcionado para médicos, enfermeiros, técnicos, pa-
ramédicos, equipes de transporte da saúde, equipes de laboratórios, 
nutrólogos, psicólogos, assistentes administrativos e sociais e todos que 
prestaram um atendimento diferenciado ao paciente. As indicações po-
dem ser feitas por pacientes, instituições de saúde e membros do setor. 
É o  reconhececimento daqueles que fizeram a diferença na forma de 
cuidar, em um dos anos mais desafiadores na história da Saúde. Saiba 
mais em: (https://inspiradoresmedtronic.com/br/).  

B - Presidente do Conselho
Izabela Molon Luchesi de Oliveira Andrade é a nova presidente do Con-
selho da CAOA. Formada em direito pela Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco,  já tinha participação ativa junto ao Conselho e ao lado 
do Dr. Carlos Alberto, tendo contribuído com as decisões nos negócios 
e operações da CAOA. No comando executivo, o CEO Mauro Correia 
seguirá com a responsabilidade de coordenar a Gestão de Negócios de 
toda a empresa e seus departamentos operacionais, fazendo o elo com 
o Conselho de Administração. Outras informações: (www.caoa.com.br).       

C - Projetos Inovadores
Se você desenvolveu um projeto inovador ou conhece alguém à frente 
de uma ação com resultados positivos para empresas ou comunidades, o 
Centro Universitário Internacional Uninter em parceria com a Fundação 
Wilson Picler, quer reconhecer essas boas inciativas por meio da primei-
ra edição do Prêmio Top Inovação. O prêmio objetiva dar visibilidade, 
incentivar e aprimorar as ações de gestores engajados que buscam o 
desenvolvimento socioeconômico, por meio de soluções inteligentes e 
criativas. Todos os projetos inscritos e homologados receberão certificado 
de reconhecimento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo 
site: (www.uninter.com/topinovacao).  

D - Investimentos nos EUA
Na próxima quinta-feira (26), às 18h, via Zoom, a Brazil-Florida Business 
Council, Inc., voltada à promoção de negócios internacionais, localizada 
em Tampa, na Flórida, organiza o webinar “Listagens na NYSE: Novas 

70 mil. Como forma de contribuir para a mudança dessa realidade, a 
Matera, empresa de tecnologia voltada ao mercado financeiro, fintechs e 
gestão de riscos, realiza o primeiro Bootcamp For Girls, cursos intensivos, 
gratuitos e 100% online, para capacitar mulheres universitárias ou que 
já estão no mercado de trabalho e que se interessam sobre os assuntos 
de Customer Care, Arquitetura de Software e Desenvolvimento Java. 
Mais informações, acesse: (https://conteudo.matera.com/bootcamp-
for-girls-matera).   

H - Curso sobre Obesidade
A Associação Brasileira de Nutrologia dá mais um passo importante na 
divulgação do conhecimento científico e fortalecimento da área, como 
ciência médica. Estão abertas as inscrições para o Curso Internacional 
de Obesidade, primeiro do país nesta área, direcionado aos profissionais 
médicos, visando ampliar conhecimentos e atualização no universo da 
obesidade. Objetiva criar mais uma oportunidade de difundir informações 
recentes sobre um tema de tal relevância, diante do expressivo aumento 
da obesidade no mundo, em todas as faixas etárias, e as comorbidades e 
riscos que se desencadeiam a partir dela. É importante sempre lembrar 
que a obesidade é uma doença e não apenas um problema estético. Mais 
informações - (https://abran.org.br/ciob2021/). 

I - Espaço Multifuncional 
A construtora e incorporadora RNI, do grupo Empresas Rodobens, dá 
um passo à frente e lança o Empório RNI 24h. Dentre as novidades 
estão um novo espaço multifuncional que contará com locker - uma 
área onde as empresas de entregas e deliveries poderão deixar as 
encomendas, sem que os condôminos tenham que ir à portaria ou 
recepção de imediato -, além de uma loja de conveniência, para que 
os moradores do residencial possam adquirir itens alimentícios de 
forma prática e rápida. Presente em 12 estados e mais de 59 cidades, 
ao todo, desde sua fundação a construtora e incorporadora RNI já 
lançou 193 empreendimentos, resultando em um total de 73 mil uni-
dades em várias cidades no Brasil, transformando e desenvolvendo 
regiões onde atua melhorando a infraestrutura local. Saiba mais em: 
(www.rni.com.br). 

J - Aprendizagem Rápida 
A tecnologia e a inovação têm sido aliadas dos empreendedores que 
precisam se capacitar para alavancar os negócios, mas têm cada vez 
menos tempo disponível. A partir do uso de Inteligência Artificial (IA), 
o Sebrae desenvolveu cursos que podem ser acessados pelos aplicativos 
de mensagens Whatsapp e agora também no Telegram. Ao todo, já são 
29 cursos ofertados para acesso direto pelo celular sobre temáticas 
como: planejamento, empreendedorismo, inovação, legislação, finanças, 
mercado e vendas. Entre os mais buscados estão o de marketing digital, 
controle da movimentação financeira e acesso ao crédito. Para acessar 
os cursos, basta clicar em (https://t.me/sebrae_cursos_bot) e enviar 
uma mensagem para iniciar a interação.   

Entenda como o 
Brand Storytelling tem 

mudado as marcas

Todo mundo tem 
uma história para 
contar. Por meio dela 
conseguimos mostrar 
de onde viemos, 
quais são os nossos 
medos, sonhos e onde 
queremos chegar

Essa narrativa é 
conhecida como 
storytelling pesso-

al, e assim como nós, as 
marcas também têm histó-
rias para compartilhar. Sua 
origem, lugares por onde 
passaram, funcionários 
que cruzaram o caminho 
e as dificuldades são os 
pontos centrais para a 
construção das conexões 
emocionais com seu públi-
co. E hoje, a perspectiva 
do brand storytelling já se 
tornou uma das principais 
estratégias de branding.

Como explicado ante-
riormente, o brand story-
telling é a construção de 
uma história para comuni-
car a todos a identidade da 
marca. Ela engloba todas 
as definições da empresa, 
como propósito, valores, 
cultura, missão e perso-
nalidade. Vale comen-
tar que todo passo dado 
diariamente também faz 
parte da construção des-
sa narrativa. Lembre-se, 
esse é o principal ponto 
de conexão e atração com 
seu público, pois não tem 
como contar uma história 
que não existe, então é 
essencial ser verdadeiro e 
autêntico neste momento.

Essa estratégia tem fei-
to com que as empresas 
prendam mais a atenção 
de seus consumidores, 
visto que eles estão cada 
vez mais dispersos por 
conta da quantidade de in-
formações diárias. A nova 
geração já não quer mais 
consumir produtos de 
marcas que se interessam 
apenas pela venda e sim 
daquelas que se compro-
metem com a sociedade e 
com o futuro do planeta. 

Diante disso, é neces-
sário ter um propósito e 
valores que se conectem 
positivamente com as pes-
soas. Histórias que mexam 
com as emoções e ativem a 
memória afetiva, acionem 
gatilhos de empatia e ge-
rem identificação. Isso fará 
com que o cliente sinta a 
necessidade de adquirir 
com a marca e não ape-
nas a vontade do produto 
especificamente.

Existem diversas manei-
ras de colocá-la em prática, 
como por exemplo, algu-
mas empresas utilizam 
vídeos institucionais ou 
posts de apresentação nas 
redes sociais. O que vale 
aqui é a criatividade, se faz 
sentido com sua essência 
e a interação que ela ofe-
recerá para o público. 

Além disso, a história não 
precisa ser contada de for-
ma linear, elementos como 
lançamento de um produto 
específico, criação do logo, 
cultura organizacional e 
gestão de pessoas podem 
revelar uma narrativa 
diferenciada, mas que faz 
toda a diferença na hora da 
construção e apresentação 
de quem é a marca.

Por fim, acredito que, 
tanto para as pessoas 
quanto para as empresas, 
mostrar quem somos e no 
que acreditamos é essen-
cial para nos cercamos de 
boas companhias. E é isso 
que o público representa 
para as corporações, seja 
qual for o segmento. 

São eles que acreditam 
na nossa história, produto 
e fazem o nosso sucesso di-
ário. Então alimentarmos o 
propósito, contar a história 
e sermos autênticos pode 
ser um bom passo para a 
mudança dos negócios e 
de como vendemos. Temos 
muito o que acrescentar 
no mercado, esse é só o 
começo.

(*) - Publicitário e especialista 
em marketing digital e mídia de 

performance, é idealizador e 
apresentador do Afoitos Webcast.

Sérgio Lima (*)

Segundo o Conselho 
de Turismo da Feco-
mercioSP, responsável 

pelo levantamento, o valor 
atual ainda é 26,3% menor do 
que o registrado no mesmo 
período de 2019, quando não 
havia pandemia.

A atividade que mais con-
tribuiu para a redução do 
faturamento no primeiro 
semestre foi o transporte 
aéreo, com queda de 16,2%, 
pressionando o resultado 
em -4,23 pontos percentu-
ais. No sentido contrário, o 
transporte terrestre (inter-
municipal, interestadual e 
internacional) teve alta de 
8,2% e 1,48 ponto percentual 
de impacto no desempenho 
geral.

Quando comparado ao 
período anterior ao da pan-
demia, o levantamento mos-
trou que, com o faturamento 
R$ 3,6 bilhões abaixo do re-

A expectativa é a de que o avanço da vacinação proporcione, 
no segundo semestre, um ritmo maior na retomada do setor.

Conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
de economizar energia 
elétrica, evitando desper-
dício, é o objetivo de uma 
campanha nacional lançada 
esta semana.

Realizada também em 
anos anteriores, a Campa-
nha de Uso Consciente de 
Energia deste ano coincide 
com o que especialistas 
consideram a pior crise 
hídrica dos últimos 91 anos. 

Desde o fim do ano pas-
sado, o volume de chuvas 
registrado em algumas 
regiões do país tem ficado 
abaixo da média histórica 
para o período, afetando 
reservatórios de água e, 
consequentemente, a pro-
dução de energia hidrelétri-
ca, exigindo o acionamento 
do parque termelétrico, o 
que encarece a produção. 
Com o mote ‘Energia Elé-
trica: se Desperdiçar, vai 
Faltar’ a iniciativa prevê 
duas fases: na primeira, 
a ideia é conscientizar a 
população sobre a atual 
situação.

Campanha terá peças publicitárias na televisão, 
rádio e internet.

Mercado eleva 
projeção da inflação 
para 7,11% 

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA deste 
ano subiu de 7,05% para 
7,11%. É a vigésima elevação 
consecutiva na projeção. A es-
timativa está no boletim Focus 
de ontem (23). Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,93%. A previsão para 2021 
está acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC, que é de 3,75%. Com o 
resultado, o IPCA acumula 
alta de 4,76%, no ano, e 8,99%, 
nos últimos 12 meses.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 7,5% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa bá-
sica mantenha esse mesmo 
patamar. E tanto para 2023 
como para 2024, a previsão é 
6,5% ao ano. As instituições 
financeiras consultadas pelo 
BC reduziram a projeção 
para o crescimento da eco-
nomia brasileira (PIB) este 
ano de 5,28 para 5,27%%. A 
expectativa para a cotação 
do dólar se manteve em R$ 
5,10 para o final deste ano. 
Para o fim de 2022, a previsão 
é que a moeda americana 
fique em R$ 5,20 (ABr).
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Turismo: faturamento teve queda 
de 3,1% no primeiro semestre

O turismo nacional teve faturamento de R$ 58 bilhões no primeiro semestre, uma queda de 3,1% em 
relação ao registrado em igual período do ano passado (R$ 59,801 bilhões)

além das vendas de viagens 
internacionais. “É importan-
te que os empresários do se-
tor desenvolvam estratégias 
de divulgação, promoções e 
fidelização de clientes para 
que o turismo doméstico 
se mantenha como item 
constante no orçamento das 
famílias”, disse.

Para a FecomércioSP, a 
expectativa é de que a redu-
ção das restrições e o avanço 
da vacinação proporcionem, 
no segundo semestre, um 
ritmo maior na retomada do 
setor. “Importante ressaltar, 
contudo, que esta volta à 
normalidade depende do 
respeito aos protocolos de 
distanciamento, de higieni-
zação e utilização de másca-
ras. Além disso, a vacinação 
deve ser incentivada, pois 
é uma das variáveis essen-
ciais para o retorno seguro” 
(ABr).

gistrado até então, cinco dos 
seis grupos analisados ainda 
estão no negativo e não se 
recuperaram totalmente. As 
maiores quedas foram obser-
vadas nos grupos transporte 
aéreo (45,2%), serviços de 
alojamento e alimentação 
(29,7%) e atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas 
(25,3%).

Para a presidente do Con-
selho de Turismo da Feco-
mercioSP, Mariana Aldrigui, 
embora os números ainda 
sejam negativos, é percep-
tível a relevância do turis-
mo doméstico de lazer se 
ampliando e compensando, 
mesmo que discretamente, 
a demora no retorno de via-
gens de negócios e eventos, 

Lançada campanha contra o 
desperdício de energia

Na segunda fase, pre-
vista para ser lançada em 
setembro, divulgação das 
formas de consumo mais 
consciente e sustentável. “A 
divulgação da campanha foi 
estrategicamente pensada 
de forma a atingir o público 
em geral, de forma segmen-
tada e com uma cobertura 
precisa. Para isso, a inicia-
tiva procura acompanhar a 
rotina diária da população”, 
explica, em nota, a diretora 
de comunicação da Abradee 
(Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia 
Elétrica), Sigrid Guimarães.

Além da veiculação de 
peças publicitárias na te-
levisão, rádio e internet, a 
campanha também conta 
com um site que dá dicas 
sobre como economizar 
energia no dia a dia. Consi-
derada de utilidade pública, 
a campanha é realizada 
com recursos federais do 
Programa de Eficiência 
Energética da Aneel, cuja 
diretoria aprovou sua re-
alização com o objetivo 
de reduzir os riscos que a 
crise hídrica representa ao 
fornecimento de energia 
elétrica (ABr).


