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D - Indústria 4.0 Case 
Se a sua empresa fornece soluções ou está sendo transformada pela 
indústria 4.0 você ainda pode participar do Prêmio ABII 2021 ins-
crevendo seu case até esta sexta-feira (3). O prêmio é realizado pela 
Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e reconhecido 
por destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as tecnologias 
habilitadoras da indústria 4.0. Em sua 4ª edição, funciona como um 
palco para as empresas mostrarem seus projetos ao mercado. O 
prêmio é aberto para qualquer empresa interessada em participar. 
Inscrições podem ser feitas em (https://tinyurl.com/8padyb5u). Mais 
informações: (www.abii.com.br).

E - Negócios entre Mulheres
A Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje) lança inicia-
tiva para auxiliar o fortalecimento dos negócios gerados por mulheres. 
O ‘Conaje para Elas’ tem o propósito de capacitar e encorajar as par-
ticipantes para o empreendedorismo, reforçando a oportunidade de 
geração de renda e trabalho. A proposta é promover o relacionamento 
e gerar negócios entre mulheres que estejam ligadas a movimentos re-
gionais de empreendedorismo. A Confederação tem 23 líderes mulheres 
de movimentos locais associados, em diferentes regiões do país, e a 
iniciativa auxilia para que elas reforcem o processo de se relacionar e 
identificar oportunidades por meio de movimentos de integração Para 
mais informações, acesse o portal: (www.conaje.com.br). 

F - Transposição do São Francisco 
Amanhã (1º), às 16h, a Escola de Engenharia da Universidade Presbite-
riana Mackenzie promove a plenária “Projeto de transposição do Rio São 
Francisco: Uma obra desafiadora e multidisciplinar”. O evento é parte 
da XXXIII Semana da Escola de Engenharia. Contará com a presença de 
profissionais da Engecorps Engenharia. A obra da transposição do Rio 
Francisco é uma das mais complexas e interessantes no ramo, é uma das 
maiores obras executadas no Brasil nos últimos 10 anos. Ela corresponde 
a um total de extensão de canais de 700 km. A transmissão é pelo canal 
(https://www.youtube.com/channel/UCNwLl4VwW70chbltWQxQLFw) 
no YouTube, não sendo necessário fazer inscrição previamente. 

G - Educar para Transformar 
O Instituto MRV está com inscrições abertas para a 8ª edição do Educar 
para Transformar, com voto popular para selecionar e colocar em prática 

A - Projetos Culturais
As empresas do grupo Eletrobras lançaram o edital do Programa 
Cultural 2021, que vai disponibilizar até R$ 9 milhões para projetos 
culturais. A inscrição  deve ser realizada em (https://prosas.com.br/
editais/9704-programacultural-da-emp). Serão patrocinados projetos 
de quatro áreas da Lei Rouanet: artes cênicas; patrimônio cultural 
material e imaterial; música; e museus e memória. Podem concorrer 
projetos de pessoas jurídicas, inclusive MEI, e pessoas físicas que 
sejam brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros residentes 
no Brasil.  serão valorizados projetos inovadores que envolvam 
propostas criativas que incentivem novos olhares sobre as diversas 
áreas artísticas e do conhecimento. Outras informações pelo e-mail 
(programacultural@eletrobras.com).

B - Suporte para Empreendedores
A Aliança Empreendedora, que capacita microempreendedores, lançou 
o programa Guru de Negócios. Por meio de uma plataforma homôni-
ma, ele oferece uma troca de experiências entre empreendedores e 
mentores com vasta experiência no mercado de trabalho e de diversas 
áreas ligadas ao dia a dia do negócio de quem empreende como, gestão 
financeira, vendas, marketing, comunicação, gestão de equipes, dentre 
outras. Tendo parceiros como Itaú, Acccenture e Serasa, o programa 
engaja funcionários da empresa parceira a apoiar microempreendedores 
por meio da mentoria, compartilhando seu conhecimento profissional, 
oferecendo suporte na jornada e facilitando o desenvolvimento dos 
empreendedores. Saiba mais em (www.gurudenegocios.org.br). 

C - Virando o Jogo
A Escola Estadual Ennio Voss, no Brooklin, em São Paulo, recebe este 
mês quadra poliesportiva totalmente revitalizada para os seus estudantes. 
A iniciativa realizada pelo Instituto Superação: Formação pelo Espor-
te, ONG que atua em 30 escolas em São Paulo e Minas, promovendo 
educação e desenvolvimento humano por meio do esporte. A ação faz 
parte do projeto Virando o Jogo, que busca levar melhorias para escolas, 
por meio de reformas de quadras poliesportivas. Ao todo, serão seis 
quadras reformadas em SP e MG até o final do ano. Os espaços foram 
submetidos a obras que incluem pintura, reforma de piso de madeira, 
iluminação. A primeira delas, entregue este mês contará também com 
pintura do artista plástico BongaMac. Para saber mais, acesse: (https://
institutosuperacao.org/). 

projetos sociais transformadores na área da educação. Selecionará 5 
iniciativas que receberão recursos no valor de R$ 200 mil, capacitações 
e acompanhamento pelo período de dois anos, por meio da oferta de 
didáticas sobre comunicação, gestão, pessoas, comercial e social. O 
Instituto também incentiva organizações sociais a desenvolverem a 
estratégia de um serviço que contribua com a captação de recursos 
para a própria organização, promovendo sustentabilidade financeira e 
maior autonomia para a continuidade de suas atividades. Inscrições e 
informações: (institutomrv.com.br/nossos-pilares/educar-para-trans-
formar/inscricao/).

H - Certificação Inédita
O compromisso com as determinações regulatórias do setor e 
com as boas práticas de atuação garantiu ao Banco Semear o Selo 
Abracam de Conformidade, concedido pela Associação Brasileira 
de Câmbio. O programa é considerado um marco para o segmento 
e objetiva aferir a aderência das instituições autorizadas a operar 
no mercado de câmbio em relação à normatização e aos procedi-
mentos de governança corporativa, compliance, atendimento e 
prevenção a ilícitos financeiros. A obtenção do Selo atesta que o 
Semear, além de seguir a regulamentação do mercado, está alinha-
do às diretrizes da Circular número 3.978/2020 do Banco Central, 
referência fundamental na construção da certificação. Saiba mais: 
(www.bancosemear.com.br).

I - Setor de Saneamento
Promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental – ABES, a edição 2021 do Congresso, o mais importante evento 
de saneamento ambiental do Brasil, tem como tema central “Cidades 
Inteligentes conectadas com o saneamento e o meio ambiente: desafio 
dos novos tempos”. É o evento mais importante do setor do saneamento 
no Brasil e o espaço está aberto para a inovação. Acontece  entre 17 
e 20 de outubro em Curitiba, considerada uma das sete comunidades 
mais inteligentes do mundo. A novidade é o Pitch Live, uma trajetória 
de inovação, voltada para startups que apresentem soluções para o 
setor do saneamento e começa antes do evento. Saiba mais em: (www.
congressoabes.com.br). 

J - Eletrificando Entregas 
Assim como a melhoria contínua de suas operações, a sustentabilidade 
também é um valor muito forte dentro da cultura da DHL Supply Chain, 
líder global em armazenagem e distribuição. A mais nova iniciativa na 
área é uma parceria com o Grupo Boticário para zerar as emissões das 
entregas da varejista de beleza para suas lojas em São Paulo. O projeto 
faz parte do objetivo do Grupo Boticário de que 100% das entregas sejam 
feitas por veículos elétricos até 2025 nas capitais. A DHL Supply Chain, 
por sua vez, tem a meta de zerar suas emissões até 2050, tendo investido 
cada vez mais no desenvolvimento de soluções logísticas verdes. Com a 
parceria, estima-se que mais de 48 toneladas de gases deixarão de ser 
emitidas por ano a partir de 2022.  

A onda digital 
e seus problemas de 

desenvolvimento e integração

O avanço da 
digitalização após a 
pandemia refletiu na 
mudança sobre como 
as empresas passaram 
a se relacionar com o 
consumidor

Isso criou, inclusive, no-
vos hábitos. Esse cenário 
também intensificou 

comportamentos que exi-
giram mais agilidade para 
manter a competitividade, 
afinal, com o isolamento so-
cial, o imediatismo se tornou 
uma condição indispensável 
para a aquisição de produtos 
e serviços. Por um lado, 
podemos dizer que essa 
transformação alavancou 
as operações. 

Projetos saíram do papel 
e muitas empresas preci-
saram se reinventar. Mas 
há também outro cenário 
impactado por toda essa 
evolução, que são os ajustes 
necessários para atender a 
esse novo modelo. Primeiro 
vimos o avanço da digitali-
zação desequilibrar o mer-
cado em relação à demanda 
por desenvolvedores. Não 
há mão de obra suficiente 
para atender ao volume de 
projetos que foram criados 
nesse mercado mais digital. 

Somado a esse proble-
ma, quando pensamos em 
agilidade, logo associamos 
esse requisito às startups 
como a salvação para a 
aceleração dos processos 
de negócios. Mas a estrutura 
para comportar diferentes 
profissionais de desenvol-
vimento e que atendam às 
necessidades de projetos 
de mobilidade, front-end, 
back-end e infraestrutura, 
por exemplo, torna-se um 
investimento custoso, ou 
seja, acessar esse modelo 
passa a não ser tão vanta-
joso. 

Nesse quesito, uma sa-
ída é utilizar o low-code 
no desenvolvimento, que 
substitui a necessidade de 
inúmeros programadores 
em diferentes linguagens 
utilizando um único código, 
tornando-se mais rápido e 
com custo acessível para a 

sustentação e a atualização 
de novos desenvolvimentos 
sistêmicos. O Gartner já 
prevê que o mercado mun-
dial de desenvolvimento 
de software low-code deve 
movimentar, somente em 
2021, aproximadamente 
US$ 13,8 bilhões. 

Isso representa um au-
mento de 22,6% em relação 
ao ano passado, que somou 
cerca de US$ 11,2 bilhões. 
Mas não é somente o pro-
blema de desenvolvimento 
a ser resolvido. Com a ava-
lanche digital, a aceleração 
nos negócios inviabilizou a 
integração de tantos novos 
sistemas. Diferentes aplica-
ções e startups transforma-
ram o ambiente de TI das 
empresas numa verdadeira 
colcha de retalhos. 

Exemplos como a des-
centralização de cadastros, 
por exemplo, tornando um 
cliente em vários, assim 
como o nascimento de 
inúmeros marketplaces, 
com diferentes localiza-
ções, tributações, logística 
e pagamento, vão onerar 
as empresas pela falta de 
integração e, decerto, isso 
pesará no bolso de alguém, 
seja da organização ou do 
consumidor. A integração 
de sistemas também pode 
ser resolvida com o low-
code, que permite criar in-
terfaces conectadas, sendo 
possível obter uma comuni-
cação padronizada, simplifi-
cada e que traga controles 
e validações às diferentes 
regras de negócios. 

Lembrando que empresas 
com ferramentas robustas 
para planejamento, desen-
volvimento, colaboração, in-
tegração e entrega contínua 
são 65% mais inovadores, de 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Mckinsey, e 
a competitividade no mer-
cado se resume a isso. 

O alerta para essa ade-
quação já foi dado e esperar 
pode ser um convite ao 
fracasso de uma operação. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de TI especializada em 

soluções integradas na nuvem para 
otimizar processos, reduzir custos 

e aumentar a produtividade 
(www.keeptrue.com). 

Carlos Kazuo Tomomitsu (*)

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) decidiu manter a 
bandeira vermelha, patamar 2, para 
o mês de setembro. Com isso, o custo 
de cada 100 kilowatt-hora (kWh) con-
sumido continua sendo de R$9,492. 
Segundo a agência, o mês de agosto, 
que está chegando ao fim, manteve o 
estado crítico dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas do país. 

“Agosto foi mais um mês de seve-
ridade para o regime hidrológico do 
Sistema Interligado Nacional (SIN). 
O registro sobre as afluências às prin-
cipais bacias hidrográficas continuou 
entre os mais críticos do histórico. A 
perspectiva para setembro não deve 
se alterar significativamente, com 
os principais reservatórios do SIN 
atingindo níveis consideravelmente 
baixos para essa época do ano”, in-
formou a Aneel.

Em períodos de seca, e consequen-
te baixa nos níveis dos reservatórios, 
é necessário captar energia de outros 
tipos de usina, como as termelétricas. 
Esse tipo de usina gera energia a 
partir de combustíveis fósseis, como 
diesel e gás. Além de ser mais poluen-
te, é mais cara. Por isso, quando as 
termelétricas são acionadas, o custo 
da geração de energia aumenta e a 
bandeira tarifária muda.

Maioria dos 
empresários do 
comércio mineiro 
teme nova onda 

Altamente contagiosa, a variante 
Delta da Covid-19 tem causado novos 
surtos da doença, principalmente en-
tre pessoas não vacinadas. Em Minas 
Gerais, já são 12 casos. Para frear a 
disseminação, alguns países voltaram 
a adotar medidas de distanciamento 
social. Mas essa variante também 
influencia o humor do empresário do 
comércio. O receio que uma nova onda 
volte a fechar o comércio mineiro é 
compartilhado por 58,5% dos empre-
sários do estado. 

Caso esse cenário se confirme, 64,1% 
dos entrevistados acreditam ter condi-
ções de manter seu negócio funcionan-
do, sendo 34,5% por até seis meses e 
35,5% por mais de um semestre. Esses 
dados compõem a quarta edição da 
pesquisa de opinião “Impactos do novo 
Coronavírus na atividade econômica”, 
elaborada pela Fecomércio MG.

O economista-chefe da Federação, 
Guilherme Almeida, pontua que a 
cautela dos empresários reflete os 
desafios enfrentados ao longo da 
pandemia. “Apesar da retomada 
das atividades econômicas, muitos 
negócios ainda estão lutando para 
recuperar os prejuízos causados pela 
crise sanitária, e uma possível nova 
onda reforça essa preocupação”, 
avalia (AI/FecomercioMG).

A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(30), divulgada pelo 

Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,935%. Para 
2023 e 2024, as previsões 
são de 3,25% e 3%, respec-
tivamente.

A previsão 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%. Em 
julho, a inflação subiu 0,96%, 
o maior resultado para o mês 
desde 2002, quando a alta foi 

A previsão para 2021 está acima da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC.

Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 7,27%
A previsão do mercado financeiro para o IPCA (a inflação oficial do país) deste ano subiu de 7,11% para 
7,27%. É a 21ª elevação consecutiva na projeção

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 financei-
ras consultadas pelo BC 
reduziram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 5,27% 
para 5,22%. Para 2022, a ex-
pectativa para o PIB - a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país - é de 
crescimento de 2%. Em 2023 
e 2024, o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB em 
2,5%. A expectativa para a 
cotação do dólar subiu de 
R$ 5,10 para R$ 5,15 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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de 1,19%. Com o resultado, o 
IPCA acumula alta de 4,76%, 
no ano, e 8,99%, nos últimos 
12 meses.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 

a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 7,5% ao 

Conta de luz seguirá na bandeira 
vermelha 2 em setembro

Dentre as dicas trazidas pela Aneel 
para reduzir o valor da conta de luz, 
estão o uso racional do chuveiro 
elétrico (banhos de até 5 minutos e 
em temperatura morna); do ar condi-
cionado (filtros limpos e reduzir seu 
tempo de utilização); da geladeira (só 
deixar a porta da geladeira aberta 
o tempo que for necessário e não 
colocar alimentos quentes dentro 
da geladeira); e do ferro de passar 
(juntar roupas para passar de uma 
só vez) (ABr).

O custo de 100 kilowatt-hora permanece 
em R$ 9,492.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r


