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reportagens que abordem a cidadania financeira, conceito usado pelo BC 
para se referir à inclusão financeira, à educação financeira e à proteção 
ao consumidor de serviços financeiros. Também serão consideradas 
reportagens que facilitem a compreensão do mercado e ajudem os bra-
sileiros a tomarem decisões informadas em relação a finanças pessoais. 
O prêmio terá duas categorias. A primeira é dedicada a reportagens 
publicadas em veículos impressos ou online. A segunda categoria reunirá 
conteúdos jornalísticos veiculados em podcasts, rádios, TV ou YouTube. 
Mais informações: (www.premioc6.com.br). 

E - Segmento Mais Vendedor
O Melhor Envio, plataforma de gestão de frete do Grupo Locaweb, 
analisou mais de 9 milhões de transações em sua plataforma para saber 
quais segmentos mais venderam no e-commerce brasileiro em 2020. 
O resultado deu origem à pesquisa Me Envia e traz o grande destaque 
para Moda, que ganhou disparado como o mais vendido, com quase o 
dobro do segundo lugar. Foram comercializados mais de 1,8 milhão de 
produtos, representando 19% do total. O aumento de vendas apresen-
tou um crescimento expressivo. O número de vendas saltou de mais de 
50 mil em abril de 2020, para mais de 100 mil no mês seguinte. Além 
dela, as categorias que mais cresceram no ano foram Jóias e Relógios e 
Beleza e Cuidado Pessoal. Saiba mais em: (www.melhorenvio.com.br). 

F - SP Oktoberfest
A retomada da 4ª edição da São Paulo Oktoberfest, o já tradicional fes-
tival cultural, musical e gastronômico que celebra com muita animação 
a amizade entre a comunidade alemã e a brasileira, vai acontecer de 25 
de novembro a 12 de dezembro (das quintas-feiras aos domingos) de 
2021, na Vila Alemã, uma nova e típica estrutura alemã que será monta-
da na Av. Dr. Chucri Zaidan. A organização do evento adotará todos os 
protocolos sanitários vigentes para garantir a segurança e a saúde dos 
visitantes. Ela irá exigir, por exemplo, o certificado digital de vacinação 
contra a Covid-19 ou apresentação de comprovante de teste realizado 
há menos de 48 horas para a entrada no evento. Para mais informações 
acesse: (www.saopaulooktoberfest.com.br).

G - Inovação e Sustentabilidade
Nos próximos dias 23 e 24, o evento da Câmara Brasil-Alemanha de São 
Paulo reunirá em uma plataforma digital um time de peso de especialistas 
para discutir as principais tendências que estão transformando a sociedade 

A - Itália Libera Entrada
Entrou em vigor na terça-feira (31) uma nova portaria do ministro da 
Saúde da Itália, Roberto Speranza, que autoriza a entrada de pessoas 
provenientes do Brasil por motivos de estudo. No entanto, turistas que 
tenham transitado pelo território brasileiro nos 14 dias anteriores à 
chegada na Itália continuam proibidos, ao contrário de alguns países 
da Europa, como Alemanha, Espanha, França e Suíça, que já liberaram 
vacinados. As outras exceções para viajantes provenientes do Brasil são 
para pessoas com residência fixa na Itália; indivíduos que tenham cônjuges 
ou filhos menores de idade residentes em solo italiano; e “sujeitos em 
condições de absoluta necessidade autorizados pelo Ministério da Saúde”.

B - Associativismo Médico 
A Associação Médica Brasileira (AMB) promove, nos dias 1 e 2 de outu-
bro, o I Congresso de Associativismo Médico da AMB. Inédito, com foco 
no fortalecimento da atividade em Medicina, traz uma pauta bem ampla 
com destaque a pontos como formação médica, o médico e a sociedade, 
síndrome de Burnout, defesa profissional, perspectivas da Saúde do país. 
De acordo com o presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, a pro-
gramação prioriza a interatividade, para que os participantes esclareçam 
conceitos e polemizem com os palestrantes. O evento será 100% online 
e gratuito. Inscrição: (https://tao.iweventos.com.br/cam2021. No mesmo 
link, você tem acesso à programação e às demais informações.

C - TAP e seus Voos
A TAP está preparada para atender aos brasileiros com 37 frequências 
semanais. São 11 voos por semana de São Paulo para Lisboa e um para o 
Porto, seis voos Rio de janeiro/Lisboa e um Rio de Janeiro/Porto, três voos 
de Brasília, três de Belo Horizonte, cinco de Recife, três de Salvador e quatro 
de Fortaleza, nesses casos, todos para Lisboa. O plano de voos da TAP para o 
Inverno IATA, que tem início a 31 de outubro e se prolonga até 26 de março 
de 2022, prevê, no período de pico de operação programado pela Companhia, 
um total de 52 voos semanais do Brasil para Portugal, e contempla a retomada 
dos voos para Belém, Natal e Maceió. Caso os passageiros desejem partir de 
Portugal para outros destinos da Europa, é necessário verificar as regras que 
cada país está aplicando na entrada de brasileiros.

D - Educação Financeira
O C6 Bank está lançando a terceira edição do Prêmio C6 de Jornalismo, 
cujo foco é educação financeira e finanças pessoais. Objetiva reconhecer 

e o ambiente empresarial. Não é por acaso que o tema central neste ano é 
Tools for the future (ferramentas para o futuro). É o Congresso Brasil-Ale-
manha de Inovação e Sustentabilidade. Entre os destaques da programação 
a palestra sobre Sociedade 5.0 que será ministrada por Gil Giardelli, Co-
Founder da 5 ERA e professor na ESPM. Outro tema, a evolução do mercado 
de carbono e o potencial do hidrogênio verde, a partir da visão de grandes 
especialistas. Inscrições e mais informações: (https://www.ahkbrasil.com/
iframes_site_ahk_typo3/v2/verEventoDetalhado.aspx?id=4591). 

H - Mercado Logístico 
Entre os próximos dias 21 e 23, virtual, acontece a Expo Logweb 
W6connect – Feira e Congresso Virtual de Logística. Através de uma 
plataforma digital completa, que oferece um excelente espaço para 
negócios e networking, os principais executivos da área terão acesso 
aos melhores produtos e serviços do mercado logístico e a conteúdo 
atual e relevante. Entre os temas que serão abordados, estão: torre de 
controle, logística pós-pandemia, transformação digital, sustentabilida-
de, logística humanitária, lean, logística do e-commerce, last mile, UX 
(userexperience), cadeia do frio, digital Supply Chain, entre outros. A 
proposta é unir fornecedores e compradores de soluções logísticas. Mais 
informações: (www.feiravirtualdelogistica.com.br).

I - Programas de Trainee 
A Ambev acaba de abrir as inscrições para seus programas de Estágio, 
Trainee e Representa 2022. Busca candidatos que pensam além dos 
rótulos, sonham grande, querem transformar a si e todo o ecossistema 
relacionado à indústria, tenham perfil colaborativo e valorizam a diver-
sidade. As mais de 300 vagas são para as unidades da Ambev de todo o 
país e os processos seletivos, 100% online. Além de ser uma das poucas 
empresas do mercado que oferecem feedback em todas as etapas do 
processo, também não exige os testes de inglês, para tornar os progra-
mas mais inclusivos. As vagas são para talentos de todas as gerações 
e que queiram se desenvolver nos mundos de Finanças, Tecnologia, 
Negócios, Supply e Logística. Inscrições: (https://www.ambev.com.br/
carreiras/nossos-programas/).

J - Inovação da Indústria
A CNI e o Sebrae marcaram para 20 de outubro o lançamento do 9º 
Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria. O evento virtual tem 
expectativa de público de 10 mil participantes e já está com inscrições 
abertas gratuitamente pelo site (www.congressodeinovacao.com.br). 
A grande atração será o norte-americano Steve Wozniak, engenheiro 
eletrônico e cofundador da Apple, que falará sobre o futuro da ino-
vação. O evento reunirá especialistas de cinco continentes, que vão 
refletir sobre como a inovação uniu o mundo a partir da pandemia, 
levando as experiências de suas regiões no enfrentamento aos grandes 
desafios globais, como a pobreza, as mudanças climáticas e as guerras. 
O Congresso busca contribuir para que a inovação seja incorporada na 
estratégia das empresas e ampliar a efetividade das políticas de apoio 
à inovação no país. 

Como inovar nas 
pequenas e médias 

empresas?

A inovação tem 
sido a principal 
estratégia adotada 
por grande parte das 
PMEs como forma 
de garantir sua 
sobrevivência no 
mercado

Com uma ampla de-
mocratização, as 
organizações pos-

suem à sua disposição 
uma gama variada de 
ferramentas completas 
e acessíveis, capazes de 
elevar significativamente 
os resultados operacionais 
desejados. Medida que 
hoje, se torna o grande 
diferencial competitivo de 
todas elas.

Com o início da pan-
demia, a necessidade de 
transformação digital se 
tornou ainda mais eviden-
te para que as companhias 
continuassem atendendo 
as demandas de seus 
clientes – além de evitar 
piores resultados finan-
ceiros. Dados divulgados 
pelo Sebrae, mostram essa 
preocupação: 41,9% das 
PMEs passaram a adotar 
recursos inovadores em 
seu negócio desde 2020.

Mesmo sendo uma de-
manda latente, muitos 
empreendedores ainda 
cometem um equívoco 
enorme ao acreditar que 
essas ferramentas são ca-
ras e apenas para acesso às 
grandes corporações. Ou 
ainda, que se faz necessá-
rio ter um conjunto com-
pleto em uso, desde robôs 
até softwares sofisticados 
de inteligência artificial e 
machine learning. 

Ambos os pensamen-
tos são completamente 
divergentes da realidade. 
Muitos resultados podem 
ser obtidos com investi-
mentos simples e insigni-
ficantes, se levarmos em 
consideração os grandes 
avanços tecnológicos que 
temos atualmente. Dentre 
tantas ofertas, as perten-

centes à Indústria 4.0 são 
as mais recomendadas 
para a recuperação eco-
nômica no pós-pandemia. 

Não somente por serem 
mais acessíveis, mas prin-
cipalmente por apresenta-
rem uma maior durabilida-
de quando comparadas a 
outras disponíveis. Com 
elas, não é preciso se 
preocupar em ter altos 
gastos para manter uma 
infraestrutura de TI, por 
exemplo. Há muitas tec-
nologias de baixo custo, 
como Blockchain, Busi-
ness Intelligence (BI) ou 
mesmo os dahsboards, que 
podem mostrar em tempo 
real como está cada um 
dos processos da empresa, 
aumentando significativa-
mente a sua eficiência.

Aquelas empresas que 
redirecionam seu foco 
para esse tipo de investi-
mento, certamente conse-
guem aumentar a vanta-
gem competitiva e crescer 
mais que seus principais 
concorrentes. Para isso, é 
importante que as empre-
sas façam um diagnóstico 
completo do seu negócio, 
estabelecendo uma gover-
nança que mostre quais 
os resultados esperados, 
sem sair simplesmente 
adotando tecnologias sem 
um direcionamento estra-
tégico pré-estabelecido.

Somente assim é pos-
sível saber onde e como 
investir os recursos da 
empresa – não somente os 
financeiros, mas também 
pessoas, tempo e a infra-
estrutura adequada para 
cada inovação desejada. 
Com um direcionamento 
certeiro, as pequenas e 
médias empresas tem 
muito mais chances de 
conquistar resultados 
inovadores excelentes 
para a prosperidade do 
seu negócio.

(*) -  É engenheiro mecânico, 
físico nuclear e fundador 

da Palas, consultoria pioneira 
na implementação da ISO 56002, 

de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

Enviado ao Congresso Nacional, o Proje-
to da Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 
2022 prevê o reforço de R$ 10,697 bilhões 
para a saúde. Desse total, R$ 7,143 bilhões 
correspondem a gastos relacionados ao 
enfrentamento à Covid-19. O dinheiro 
destinado à compra de vacinas totalizará 
R$ 3,9 bilhões, volume 86% inferior aos R$ 
27,71 bilhões gastos neste ano. 

Segundo o secretário de Orçamento Fe-
deral do Ministério da Economia, Ariosto 
Culau, o valor foi definido pelo Ministério 
da Saúde, que prevê a aplicação de doses de 
reforço apenas em grupos determinados, e 
não há estudos conclusivos que comprovem 
a necessidade de uma terceira dose para 
toda a população.

Ariosto também informou que o país tem 
os recursos garantidos para a aplicação da 
segunda dose em toda a população adulta 
e que atualmente sobram doses de reforço. 
Dessa forma, parte das pessoas começarão 
a receber a terceira dose ainda em 2021, di-
minuindo a necessidade para o próximo ano.

O Orçamento para o Ministério da Saúde 
em 2022 ficará em R$ 147,458 bilhões, con-
tra R$ 136,761 bilhões aprovados para este 
ano. Em relação aos R$ 7,143 bilhões para 
o enfrentamento à Covid-19, além dos R$ 

Pelo lado positivo, os 
serviços avançaram 
0,7% no período, em 

comparação com o trimestre 
anterior. Os dados foram di-
vulgados divulgados ontem 
(1º) pelo IBGE. 

Segundo a coordenadora 
de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca Palis, a safra 
do café foi prejudicada pela 
bianualidade negativa e a do 
milho, pela estiagem.  A soja 
teve alta de 9,8% e o arroz, 
de 4,1%. Tiveram taxas 
negativas o café (-21%), o 
algodão (-16,7%) e o milho 
(-11,3%). Na indústria, Palis 
destaca a queda na indústria 
de transformação, em espe-
cial a automobilística. 

“A indústria de trans-
formação teve uma queda 
de 2,2%. Ela sofreu nesse 
segundo trimestre, muito 
por conta da falta de compo-
nentes eletrônicos, tem fila 
de espera, nem está conse-
guindo atender a demanda. 
Na indústria de transfor-

No setor externo, as exportações cresceram 14,1% 
e as importações avançaram 20,2% na comparação com o 

segundo trimestre de 2020.
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Cartilha ajuda 
na relação com 
empresas aéreas

Uma publicação lançada 
ontem (1º) pelo Ministério do 
Turismo pretende melhorar a 
relação entre consumidores e 
empresas aéreas, de forma a 
garantir melhor experiência 
aos turistas durante as via-
gens. Nesta edição, a cartilha 
Consumidor Turista é focada 
no transporte aéreo. A ideia 
é lançar, na sequência, uma 
cartilha voltada ao modal ro-
doviário.

As três edições voltadas ao 
transporte aéreo abordarão, 
respectivamente, os períodos 
de antes, durante e após as 
viagens. Para acessar a publi-
cação, chamada Transporte 
Aéreo: Antes da Viagem, 
busque no link: (https://www.
gov.br/turismo/pt-br/centrais-
de-conteudo-/publicacoes/
consumidor-turista). “Busca-
mos, com essas cartilhas, dar 
segurança jurídica na relação 
de consumo e a busca por 
segurança e menor preço de 
passagem”, disse o ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, durante o lançamento 
online da publicação.

PIB: agropecuária e indústria recuam; 
serviço avança no 2° trimestre

O fraco desempenho da economia brasileira no segundo trimestre, que ficou praticamente estável com 
variação negativa de 0,1%, foi puxado pelo resultado da agropecuária, que caiu 2,8%, e da indústria, 
que recuou 0,2%

referência pré-pandemia da 
Covid-19. O consumo das 
famílias ficou estável na 
comparação com o primeiro 
trimestre e está 3% abaixo 
do período pré-pandemia. Já 
o consumo do governo teve 
alta de 0,7% e os investimen-
tos, que compõem a Forma-
ção Bruta de Capital Fixo 
recuaram 3,6% no período.

Os dados do IBGE mos-
tram que a balança comer-
cial brasileira subiu 9,4% 
nas exportações de bens e 
serviços no segundo trimes-
tre, sendo a maior variação 
desde o primeiro trimestre 
de 2010. O destaque foi a 
safra de soja, estimulada 
pelos preços favoráveis. Já 
as importações, diminuíram 
0,6% na comparação com o 
primeiro trimestre do ano. 
No setor externo, as expor-
tações cresceram 14,1% e 
as importações avançaram 
20,2% na comparação com 
o segundo trimestre de 2020 
(ABr).

mação como um todo, há 
uma disruptura na cadeia 
produtiva e os insumos estão 
caros, dada a desvalorização 
do real”.

Além da indústria de trans-
formação, a queda de 0,9% 
na atividade de eletricidade e 
gás, água, esgoto e atividades 
de gestão de resíduos, in-
fluenciada pela crise hídrica, 
contribuiu para neutralizar 
a alta de 5,3% nas indús-

trias extrativas e de 2,7% 
na construção. Também 
teve crescimento o setor de 
Informação e comunicação, 
que avançou 5,6%. 

O setor de serviços foi pu-
xado por outras atividades 
de serviços, com aumento de 
2,1%. Porém, ainda está 4% 
abaixo do primeiro trimestre 
de 2020 e 7,2% abaixo do 
quarto trimestre de 2019, 
períodos considerados como 

Saúde tem previsão de aumento 
de R$ 10,7 bilhões no Orçamento

3,9 bilhões destinados à compra de vacinas, 
cerca de R$ 3,2 bilhões serão empregados no 
tratamento de média e de alta complexidade 
nos hospitais públicos e no tratamento de 
sequelas da doença.

A proposta de orçamento foi enviada sem 
as receitas de eventuais privatizações no 
próximo ano. Caso ocorram privatizações, 
a dívida pública bruta cairá ainda mais que 
o previsto. O projeto prevê que a dívida 
bruta do governo geral cairá de 81,2% do 
PIB, em 2021 para 79,8% em 2022. A queda 
do endividamento é consequência da pre-
servação do teto de gastos e do aumento da 
arrecadação, que reduzirá o déficit primário 
para R$ 49,6 bilhões no próximo ano (ABr).

O combate à pandemia da Covid-19 
consumirá R$ 7,1 bilhões.

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r


