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D - Caminhos de ESG 
A diversidade e a busca por melhores alternativas sociais e am-
bientais são temas que têm ocupado lugar importante dentro das 
empresas. Nesse cenário, o Fórum de Economia CNN - Desafios de 
um Brasil essencial, trará em sua programação discussão acerca 
de processos de ESG no ambiente corporativo. Os debates serão 
divididos em dois painéis, comandados pelos jornalistas Fernando 
Nakagawa e Raquel Landim, além de diversos convidados. Além 
desses, outros importantes nomes já estão confirmados. O evento 
acontece nos próximos dias 30 e 31, e a inscrição pode ser feita 
gratuitamente acessando o link: (https://conteudos.cnnbrasil.com.
br/forum-economia-2021-cnn/). 

E - Desafios do Futuro
Sua empresa está preparada para o futuro? Se a resposta é não, 
você precisa participar do ERP Experience, evento gratuito pro-
movido pela SPS, consultoria especialista na implementação do 
software SAP Business One, voltado a empresas em crescimento. 
O objetivo é reunir grandes nomes do cenário de transformação 
digital amanhã (26) a partir das 18h30, para abordar soluções da 
Indústria 4.0 que favoreçam o crescimento contínuo e escalável 
das indústrias de manufatura. Reúne especialistas que abordam 
os desafios da indústria de manufatura. O público-alvo são CEO’s, 
CIO, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores e analistas 
das áreas de manufatura. Inscrições: (https://spsconsultoria.com.
br/erp-experience/).

F - Logística e Cargas
Com o objetivo de promover o debate sobre o atual cenário e o futuro 
do setor logístico no Brasil, proporcionar o networking e a geração de 
negócios para as empresas e profissionais do ramo, e fomentar o de-
senvolvimento de novas tecnologias e tendências para este segmento, a 
Intermodal promove a segunda edição do maior evento digital da América 
Latina para estes mercados: o Intermodal Xperience 2021. Agendado 
para ocorrer entre os dias 1 e 3 de setembro, em formato 100% digital 
e totalmente gratuito, traz uma rica agenda de atrações e conteúdos 
que levarão aos participantes discussões sobre as principais tendências 
da logística, do ponto de vista dos embarcadores e de todos os elos 
que compõem a cadeia de distribuição e de suprimentos. Informações: 
(https://bit.ly/CC--Xperience-2021). 

A - Novas Tecnologias
Cientistas, professores, profissionais da indústria e estudantes em geral 
já podem se inscrever para participar do 20º Simpósio Brasileiro sobre 
Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, que ocorre de 18 a 22 
de outubro, de forma remota. Realizado anualmente pela Sociedade 
Brasileira de Computação, o evento objetiva divulgar os recentes avan-
ços científicos da área de interação humano-computador que possam 
resultar em soluções inovadoras para sanar problemas do cotidiano. O 
tema escolhido foi: ‘interação do Caburaí ao Chuí’. A ideia é mostrar a 
diversidade nos estudos em virtude das diferentes culturas espalhadas 
pelo Brasil e das características de cada região. Mais informações e 
imscrições em: (http://ihc.sbc.org.br/inscricoes/).

B - Sellers Conference 
O AliExpress anunciou a abertura de seu marketplace para todos os 
vendedores brasileiros. Lojistas poderão se beneficiar, sem nenhum 
custo mensal, do tráfego e dos milhões de usuários que o AliExpress 
acumula no Brasil há 11 anos, quando estreou no país. Para receber os 
novos sellers, apresentar novidades e retirar dúvidas dos participantes, 
o AliExpress realiza um evento online, em português, que ocorre no 
dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã, para que vende-
dores conversem com executivos e técnicos do AliExpress no Brasil 
e no exterior. Chamada de “Sellers Conference”, o evento é aberto a 
qualquer pessoa que considere explorar mais este canal de venda para 
seus produtos e serviços. Inscrições: AliExpress Seller Day Registro 
(onlinexperiences.com). 

C - Shopping Online 
O modelo de negócios online deixou de ser uma opção e se tornou uma 
necessidade. O objetivo é reunir o comércio de produtos e serviços 
em um só lugar e aumentar as possibilidades de consumo do público, 
atingindo um grande número de clientes em potencial através de uma 
experiência de compras completa e unificada. O SP Market , shopping 
da Zona Sul de São Paulo, lança seu marketplace, uma plataforma 
digital que reúne várias lojas do shopping em um programa de venda 
online, possibilitando que o consumidor pesquise por marcas, preços 
e realize a compra. O shopping reestruturou o site e aplicativo para 
permitir que os canais já ativos - delivery, drive-thru e lojas físicas 
- fiquem ainda mais amplos e digitais. Saiba mais em: (www.shoppin-
gspmarket.com.br).

G - Corretor de Imóveis
Em homenagem ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis, comemorado 
nesta sexta-feira (27), o Imovelweb promove o concurso cultural “Cor-
retor Premiado Imovelweb”. Por meio da ação, corretores imobiliários 
poderão concorrer a três prêmios: dois iPhone 12 PRO para um ganhador, 
uma moto para outro e um vale viagem de R$ 15 mil para outro vencedor. 
Podem participar profissionais de todo o Brasil, desde que sejam pessoa 
física e tenham CRECI ativo, clientes ou não do Imovelweb. As inscrições 
podem ser feitas no site (http://www.corretorpremiadoimovelweb.com.
br/). Para participar, basta acessar a página oficial da ação, realizar o 
cadastro, selecionar o prêmio que deseja concorrer e responder à per-
gunta “por que esse prêmio deve ser meu?”. 

H - Ganhos de Eficiência
A Santos Port Authority (SPA) encerrou o segundo trimestre com lucro 
líquido de R$ 98,9 milhões, recorde trimestral histórico da estatal que 
administra o Porto de Santos. O lucro mais que dobrou em relação ao 
mesmo período de 2020 e cresceu 126,6%. O bom resultado foi mais uma 
vez impulsionado pelo aumento da receita e queda de custos e despesas, 
combinação que se tornou marca registrada da SPA desde que a atual 
gestão assumiu, em 2019, pautada pelo foco em eficiência, austeridade 
e racionalização de recursos públicos. A receita líquida cresceu 13,3% e 
atingiu R$ 295,8 milhões, favorecida pela forte movimentação de cargas, 
que continuou a bater seguidos recordes e registrou crescimento de 
5,3%, fechando o trimestre em 41 milhões de toneladas.  

I - Mercado de Fidelidade 
A ABEMF (Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fideli-
zação) promove, nos próximos dias 30 e 31 (segunda e terça-feira), às 
17h , 5º Webinar sobre o mercado de fidelidade. O evento contará com a 
participação de especialistas do setor bancário, varejo e de turismo para 
discutir as mudanças e tendências nas estratégias e nos programas de 
fidelidade pós-pandemia, bem como o uso de dados para personalização 
da oferta e estratégias de fidelização. É aberto a todos os interessados 
no mercado de fidelização. Mais informações e inscrições: (https://www.
abemf.com.br/home).

J - Cobrança pelo WhatsApp
Os clientes do Banco do Brasil agora podem registrar boletos, fazer 
comando de instrução e consultas pelo WhatsApp. O BB é a primeira 
instituição financeira a permitir a emissão de boletos em uma tela de 
conversas pelo WhatsApp. Para utilizar a funcionalidade, o cliente 
acessa o WhatsApp do BB (61) 4004-0001, inicia uma conversa com 
o especialista PJ, o assistente virtual no aplicativo, digitando “#PJ” 
e escreve “Preciso registrar um boleto”. Na tela de conversas, serão 
solicitadas as informações do pagador do boleto (CPF, nome, endere-
ço, complemento) e os detalhes de pagamento (valor, vencimento). 
Confirmadas as informações, o boleto é gerado e o cliente já pode 
encaminhar ao pagador. 

Como família e bem-estar 
influenciam a produtividade 

do profissional

Vida pessoal e 
profissional: como as 
duas conversam?

Em tempos de instabili-
dade generalizada – e 
até mesmo quando as 

coisas andam em uma certa 
normalidade – as empresas 
compartilham de uma missão 
em comum: garantir que suas 
equipes de trabalho cami-
nhem dentro de uma eficiên-
cia operacional satisfatória. 

No entanto, o que muitos 
deixam passar, é o impacto 
que um ambiente familiar 
harmonioso, somado a um 
equilíbrio fundamental nas 
atividades diárias, traz para 
que o colaborador corres-
ponda às expectativas depo-
sitadas em sua contribuição.

Ninguém é sistematica-
mente igual. Cada indivíduo 
apresenta características 
únicas em sua vida particu-
lar. Ter sensibilidade para 
compreender circunstâncias 
adversas, especialmente se 
tomarmos como exemplo o 
plano de fundo de um país que 
ainda vive uma pandemia, é 
um diferencial que líderes 
corporativos não podem abrir 
mão. Afinal, estamos lidando 
com seres humanos, em todos 
os sentidos.

Um erro bastante comum é 
pensar no lar familiar como 
algo antagônico à rotina de 
trabalho, que não se relaciona 
com o nível de engajamento 
apresentado pelo profissional 
quanto às tarefas designadas 
no âmbito empresarial. É de 
suma importância entender 
que a pessoa é a mesma, seja 
trabalhando ou junto de sua 
família, tendo emoções, sen-
timentos, desejos e desgastes 
que não deixarão de aparecer 
por uma simples mudança 
de local.

Ter um contato diário e sau-
dável com a família não é uma 
questão unicamente pessoal. 
Sem dúvidas, trata-se de um 
hábito indispensável no que 
diz respeito à função que to-
dos nós possuímos enquanto 
membros de um ambiente 
familiar, com pessoas que 
necessitam de nossa aten-
ção. Porém, esse costume 
contribui significativamente 
para que a saúde mental se 
mantenha estável, dia e noite, 
em casa e no trabalho, sem 

diferenciações.
Logo, não há exagero ne-

nhum em afirmar que os dois 
espaços estão ligados. Como 
esperar que um profissional 
afetado por uma vida pessoal 
nociva, que deixe sua mente 
em um estágio total de des-
motivação, cumpra tudo o 
que se espera dele dentro da 
empresa? Mais do que plane-
jamentos estratégicos que 
são elaborados sob a ótica de 
um gestor, aqui, destaca-se a 
relevância de se adotar uma 
postura humana, em respeito 
aos grandes responsáveis 
por conduzir determinado 
negócio ao sucesso.

A palavra equilíbrio acaba 
sendo utilizada com certa 
frequência e, não por acaso, 
é um termo que traduz uma 
condição que todos devem 
priorizar em suas vidas. Equi-
líbrio entre trabalho e família 
significa, em resumo, separar 
uma parcela do dia para 
cuidar desses dois aspectos 
com o devido peso concedi-
do. Isto é, ter discernimento 
para estabelecer prioridades 
e desempenhar vários papéis, 
reservando um tempo produ-
tivo com nossos familiares.

A família é a “mola pro-
pulsora”, nossa maior fonte 
motivacional. Como a base de 
tudo, também nos incentiva 
a ir além, seja no trabalho 
ou em outras vertentes do 
cotidiano. A partir do mo-
mento que o colaborador se 
torna consciente quanto a 
isso, é aberto um leque de 
novas possibilidades, sob o 
véu de uma rotina mais leve, 
harmoniosa e positiva, com 
tranquilidade para tomar 
decisões.

Enfatizo a importância de 
uma qualidade de vida con-
solidada e equilibrada, entre 
dois polos que devem con-
vergir rotineiramente. Esses 
benefícios serão assimilados 
pelo próprio profissional, 
que por sua vez, sentirá os 
efeitos de uma vida estável 
dentro de casa e também no 
ambiente de trabalho, e pela 
empresa, que contará com a 
participação de colaborado-
res saudáveis para exercer 
suas funções com excelência.

(*) - Com mais de 20 anos de 
experiência na área de Recursos 

Humanos, é Diretor de Gente e 
Gestão da Serede - Rede Conecta, 

empresa do Grupo Oi.

Augusto Neves (*)

Para ele, a economia 
está crescendo e o 
déficit das contas pú-

blicas está caindo. “Não há 
o menor fundamento para 
dizer que o Brasil está per-
dendo o controle. É exata-
mente o  contrário: o Brasil 
atravessou a maior crise 
fiscal, a maior depressão de 
tempos modernos e se recu-
perou em tempo recorde”, 
afirmou.

Segundo Guedes, “os 
fatos e os fundamentos” fis-
cais mostram que o governo 
“segue fazendo o trabalho 
certo”. O ministro repetiu 
as previsões oficiais que 
indicam queda no déficit 
primário – resultado nega-
tivo nas contas do governo 
sem os juros da dívida 
pública. “Na verdade, os 
fundamentos continuam 

Paulo Guedes defendeu moderação de excessos 
para garantir recuperação.

Quarto lote de 
restituição do IR 2021

A Receita Federal abriu 
ontem (24) a consulta ao 
quarto lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica (IRPF) 2021, que também 
inclui restituições de exer-
cícios anteriores. O crédito 
será feito no dia 31 de agosto 
para mais de 3,8 milhões de 
contribuintes. Neste lote, o 
valor das restituições chega 
a R$ 5,1 bilhões. 

Desse total, R$ 273,2 mi-
lhões serão destinados a 
contribuintes com prioridade: 
8.185 idosos acima de 80 anos, 
67.893 entre 60 e 79 anos, 
6.088 com alguma deficiên-
cia física, mental ou moléstia 
grave e 26.647 contribuintes 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério. Foram con-
templados ainda 3.710.930 
contribuintes não prioritários 
que entregaram a declaração 
até o dia 16 de agosto.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deve acessar a página da Re-
ceita na internet. No serviço 
Portal e-CAC, é possível veri-
ficar o extrato da declaração 
e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. Nessa hipótese, 
o contribuinte pode fazer a 
autorregularização, mediante 
entrega de declaração retifi-
cadora (ABr).

A Petrobras iniciou a 
produção de petró-
leo e gás natural do 

FPSO Carioca, primeiro 
sistema de produção defi-
nitivo instalado no campo 
de Sépia, no pré-sal da 
Bacia de Santos. A platafor-
ma - unidade flutuante de 
produção, armazenamento 
e transferência de petróleo 
e gás (FPSO) - tem capa-
cidade para processar dia-
riamente até 180 mil barris 
de óleo e comprimir até 6 
milhões de metros cúbicos 
de gás natural.

Em nota, a companhia 
informou que o escoamento 
da produção de petróleo 
será feito por navios ali-
viadores, enquanto a pro-
dução de gás será escoada 
pelas rotas de gasodutos 
do pré-sal. Segundo a Pe-
trobras, esta será a maior 
plataforma em operação no 
Brasil em termos de com-
plexidade. Quando atingir o 
pico de produção, também 
será a maior unidade em 
termos de produção de 
petróleo. 

O diretor de Desenvol-

A plataforma tem capacidade para processar diariamente até 
180 mil barris de óleo.
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Ministro nega que Brasil esteja 
perdendo controle da economia
Apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições de 2022, o Brasil não está 
perdendo o controle dos fundamentos econômicos, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes

eleitoral em 2022 está pre-
judicando as expectativas. 
“Estávamos decolando e, 
agora, há uma espécie de 
antecipação das eleições, 
que tem impacto sobre 
as expectativas. Essa an-
tecipação naturalmente 
prejudica. Causa muito 
barulho”, reclamou 

Guedes pediu moderação 
dos agentes políticos para 
garantir a recuperação da 
economia e reafirmou a 
confiança nas instituições, 
citando a Presidência da 
República, o STF, a Câmara e 
o Senado. “Com confiança na 
democracia brasileira e prin-
cipalmente nas instituições, 
esperamos que os excessos 
que sejam cometidos de uma 
parte ou de outra, de atores 
específicos, sejam modera-
dos”, acrescentou (ABr).

indicando que estamos 
na direção certa. Fomos 
a 10,5% do PIB de déficit, 
neste ano já caímos para 
1% e a previsão é de que 
ano que vem seja 0,3%. Ou 
seja, praticamente acabou 
o déficit”, declarou..

Na sua avaliação, a eco-

nomia brasileira estava 
“decolando” em 2021, em 
meio à recuperação da fase 
mais aguda das medidas 
de distanciamento social 
impostas pela pandemia 
da Covid-19. No entanto, 
o que ele classificou de 
“antecipação” da disputa 

Petrobras começa produção na 
maior plataforma em operação

vimento da Produção João 
Henrique Rittershaussen 
disse que o FPSO Carioca 
é um exemplo da estratégia 
de concentrar investimen-
tos em ativos de explora-
ção e produção de classe 
mundial, como o pré-sal, 
que possui áreas com gran-
des reservas, baixo risco e 
custos competitivos. “Isso 
promove mais retorno para 
a empresa e a sociedade, 
criando um ciclo virtuo-
so de geração de valor”, 
afirmou.

A Petrobras prevê investir 
US$ 46,5 bilhões na produ-

ção de petróleo e gás no 
Brasil até 2025, atuando 
em parceria com outras 
companhias na área de 
Exploração &Produção, 
com foco em águas pro-
fundas e ultraprofundas. O 
FPSO Carioca é a primeira 
das 13 novas plataformas 
da companhia previstas 
para entrar em produção 
entre 2021 e 2025. Até 
2025, serão mais 12 novos 
sistemas de produção em 
águas profundas, que se 
somam às 60 plataformas 
já existentes e em operação 
pela Petrobras (ABr).


