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D - Cachaça e Cerveja
A ExpoCachaça está de volta para realizar a sua 30ª edição, e dessa vez com 
muito mais sabor, já que será realizada tradicionalmente em paralelo com a 
14ª edição do BrasilBier, unindo assim duas cadeias produtivas de bebidas 
artesanais: a cachaça e as cervejas artesanais. O evento acontece entre os 
dias 25 e 28 de novembro, e de “casa nova”, na Serraria Souza Pinto, na 
região central de Belo Horizonte, após uma série de detalhes ajustados com 
promotores de eventos, autoridades sanitárias e políticas e dos setores de 
cultura e turismo, em razão da atual pandemia. Vem com infraestrutura 
adaptada para o “novo” normal, com programação repaginada, exposito-
res com novidades no mercado, entrada de público controlada e atrações 
imperdíveis. Saiba mais em: (www.expocachaca.com.br).

E - Destinos Turísticos
A GOL Linhas Aéreas anuncia para o dia 2 de dezembro a abertura 
de seu mais novo destino: Bonito, cidade a 297 km da capital Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul. Reconhecido por suas belezas naturais 
e pela prática do ecoturismo, o município é um importantíssimo polo 
turístico e gerador de riqueza no Estado, e, com as novas operações da 
GOL, passará a ter voos diretos ao aeroporto de Congonhas. Trata-se 
de um trecho inédito: nunca houve voos regulares comerciais entre São 
Paulo e Bonito. Serão duas frequências semanais, sem escalas, de ida 
e volta: às quintas e aos domingos. Os voos serão operados com o jato 
Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros. 

F - Capacitação para Exportação
O programa Trilhas para Exportação irá selecionadar 40 organizações que 
passarão por uma jornada de capacitação para exportação. Além da capa-
citação, os negócios comunitários terão acesso ao serviços disponíveis na 
plataforma Negócios pela Terra (https://negociospelaterra.com), que faz a 
ponte entre produtores e compradores. O edital está aberto a todas as orga-
nizações brasileiras de base comunitária, rurais e florestais, cooperativas e 
associações, com CNPJ, que atuem em cadeias com demanda internacional 
e que tenham interesse em exportar ou que já exportam. Inscriçções e mais 
informações poderá ser feita através do link: (https://docs.google.com/forms/
d/1u8fOX5LelSeyhb4BVj4R7VWbmebiD94pI--X5Lok3Qs/edit?usp=sharing).

G - Impulsionando a Ciência
A Bayer, multinacional alemã líder nos setores de saúde e agricultura, 
comemora, em 2021, 125 anos de sua operação no Brasil. Para celebrar 

A - Merenda Extra 
A Secretaria da Educação do Estado/SP anunciou a implementação 
da merenda escolar extra para até 700 mil estudantes em situação de 
vulnerabilidade social da rede estadual. A medida entra em vigor no 
próximo dia 27, após as famílias de baixa renda inseridas no Cadastro 
Único do Governo Federal inscreverem seus filhos. Na capital mais de 
265,3 mil alunos se encaixam nas condições. No total serão R$ 424 mi-
lhões investidos na ação. Os estudantes interessados já podem realizar 
a manifestação de interesse no link: (https://sed.educacao.sp.gov.br/
saiba-como-acessar). As refeições começam a ser servidas a partir do 
dia 27. Estudantes do período diurno terão direito a duas refeições: uma 
na escola e a outra que poderá ser levada para casa. 

B - Futuro da Energia
A Omega Energia, maior geradora brasileira de energia renovável, lança 
o Omega.360. O evento online, a ser realizado entre os próximos dias 
21 e 23, discutirá a energia renovável como solução definitiva. Serão 
discutidos temas como a eletrificação e o poder da energia renovável 
para resolver o problema da sociedade que clama por prosperidade 
sustentável; do consumidor que quer economia com simplicidade e 
flexibilidade; e do setor elétrico, que busca solução para as recorren-
tes crises de abastecimento. Presenças do empreendedor do Vale do 
Silício, Tony Seba, autor do bestseller “Clean Disruption of Energy and 
Transportation”, e do jovem William Kamkwamba que inspirou o filme 
“O menino que descobriu o vento”, abordarão conteúdos inéditos e 
participarão de discussões com empresas e experts. Inscrições: (www.
omegaenergia.com.br).

C - Comércio de Veículos
O Banco PAN anuncia a compra de 80% das quotas da Mobiauto, a 
maior plataforma digital independente para comercialização de veículos 
do Brasil. O deal reforça o apetite do Banco em ampliar sua estratégia 
digital e será instrumento importante para alavancar a participação no 
financiamento de veículos leves e motos. O objetivo é aprimorar a ex-
periência dos clientes e aumentar o engajamento dos lojistas parceiros. 
O PAN é um dos principais bancos brasileiros controlado pelo Banco 
BTG Pactual. Possui patrimônio líquido de R$ 5,6 bilhões e atua como 
uma plataforma digital completa focada em pessoas físicas, oferecendo 
ampla gama de produtos por meio de tecnologia. Suas principais linhas 
de negócio envolvem banco transacional, crédito, meios de pagamento, 
seguros e investimentos. 

este marco, a companhia lança o Prêmio Mentes da Inovação, que visa 
impulsionar a ciência, reconhecendo projetos desenvolvidos por univer-
sitários e acadêmicos de graduação a pós-doutorado. Os candidatos já 
podem se inscrever gratuitamente pelo site (https://www.bayer.com.br/
mentesdainovacao). Serão aceitos trabalhos nas categorias de “Saúde” e 
“Agricultura” com foco em ciências aplicadas, ou seja, projetos baseados 
em pesquisas que propõem soluções para problemas concretos da socie-
dade. Os estudos precisam ter a motivação e a finalidade voltada para a 
sua aplicabilidade prática, podendo ser a criação de produtos e soluções 
ou até mesmo novos modelos de negócio que gerem desenvolvimento, 
inovação, valor econômico e social. 

H - Dessalinização de Água 
A maior planta de dessalinização de água do mar do Brasil entrará em 
operação na ArcelorMittal Tubarão, neste mês. O sistema de ponta é 
resultado de investimentos de R$ 50 milhões, tem capacidade inicial para 
dessalinizar 500 m³/hora de água e garantirá maior segurança hídrica para 
a empresa e para o Espírito Santo. A produção da planta está alinhada 
à estratégia da empresa frente a futuros cenários de escassez hídrica. A 
água tratada será destinada para fins industriais, substituindo parte do 
volume consumido do Rio Santa Maria da Vitória e permitindo, assim, 
maior disponibilidade do recurso para a sociedade. O sistema utilizará 
tecnologia de osmose reversa, bastante comum em países como Israel, 
Espanha, Estados Unidos e outros, para captação de água do mar. Mais 
informações: (https://brasil.arcelormittal.com.br/).

I - Seleção de Bolsistas
A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) abriu processo seletivo para o 
ingresso de bolsistas nas Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Mé-
dio de Técnico em Administração e Técnico em RH, no Eixo Tecnológico 
Gestão e Negócios. Serão oferecidas ao todo 80 bolsas integrais e as aulas 
terão início em 18 de outubro. As inscrições podem ser feitas até o próxi-
mo dia 30 diretamente pelo site (https://fundacaofat.org.br/). O candidato 
deve escolher o curso de interesse, se inscrever e enviar a documentação 
necessária. Depois de confirmada a inscrição, o estudante passará por uma 
prova de conhecimento online. A partir de 7 de outubro será divulgada a 
lista de aprovados e informações para a matrícula do respectivo curso. 

J - Rastreamento Genético 
Já dizia o ditado: “Melhor prevenir, do que remediar” e seguindo essa 
máxima, o empresário Luís Fernando Câmara criou a Viplen Saúde, 
startup de rastreamento genético com foco na longevidade do usuário. 
Através da plataforma, que inicia a operação em três meses, o usuário 
consegue identificar sua predisposição a doenças através de testes ge-
néticos, nutri genéticos, teste de telômeros e de microbioma intestinal. 
A ideia é ajudar os usuários a identificar possíveis doenças, antes delas 
se manifestarem, de forma que  não espere ficar doente para buscar 
atendimento médico, mas que consiga identificar e cuidar do seu corpo, 
atingindo uma maior longevidade, principal foco da startup. Saiba mais: 
(https://www.instagram.com/viplen.saude/).

Cenário da inflação no 
Brasil em 2021

O processo inflacionário 
brasileiro possui três 
razões principais

Uma externa - a inflação, 
em dólares, dos preços 
dos produtos relacio-

nados à retomada do cres-
cimento econômico mundial 
- e duas internas - a falta de 
credibilidade na condução da 
política fiscal e a crise hídrica. 

A conjunção destes três 
fatores somada à baixa taxa de 
crescimento nos setores que 
utilizam mão de obra de forma 
intensiva, faz com que a per-
cepção do poder de compra no 
Brasil seja sentida com maior 
intensidade, principalmente, 
quando comparada aos países 
que apresentam recuperação 
econômica mais acelerada e 
em diversos setores. 

No Brasil, o índice oficial de 
inflação é o IPCA, mensurado 
mensalmente pelo IBGE, 
apresentando a variação do 
custo de vida médio de fa-
mílias das principais regiões 
urbanas do país com renda 
mensal entre 1 (um) e 40 
(quarenta) salários-mínimos 
e dividido em nove grupos 
(1. Alimentação e bebidas; 
2. Habitação; 3. Artigos de 
residência; 4. Vestuário; 5. 
Transportes; 6. Saúde e cui-
dados pessoais; 7. Despesas 
pessoais; 8. Educação; e 9. 
Comunicação). 

Este indicador não é re-
ferente à variação do custo 
de vida individual porque, 
cada um de nós, possui uma 
cesta de consumo diferente 
daquela que é adotada pela 
metodologia do IBGE, por 
isso, quase sempre escutamos 
“o governo está escondendo a 
inflação” ou “a minha inflação 
é muito maior que a divulgada 
pelo governo”. A variação do 
IPCA acumulada nos últimos 
doze meses é de 9,68%, muito 
acima do centro da meta para 
2021 que é de 5,25%. 

A perspectiva para a inflação 
no Brasil em 2021 permanece 
de alta porque, conforme indi-
cado no primeiro parágrafo, os 
fatores de pressão persistem 
e, podem ser ampliados. A 
inflação de custos possui dois 
componentes: o primeiro é 
decorrente do aumento em 
dólares dos insumos de produ-
ção relacionados à retomada 
do crescimento econômico 
mundial, como as commodi-
ties agrícolas e minerais 

O segundo, está relacionado 
à falta de credibilidade da 
condução da política fiscal, 
decorrente do descontrole 
das contas públicas com a 
possibilidade de rompimento 
do teto orçamentário com 
políticas populistas como a 
proposta de incremento do 
programa Bolsa Família e de 
“maquiagem” ao não realizar 
o pagamento de precatórios. 
Esta falta de credibilidade 
estimula a desvalorização 
cambial porque o risco de não 
pagamento da dívida pública 
aumenta. 

Aumentando o risco, o Ban-
co Central (BC) eleva a taxa 
de juros tornando os títulos da 
dívida pública mais atrativos 
com objetivo de evitar que os 
credores do governo vendam 
seus títulos e comprem moeda 
estrangeira. Como há defasa-
gem entre os acontecimentos 
políticos e as reuniões do 
Copom, que ocorrem a cada 
45 dias, para definição da taxa 
Selic, há desvalorização da 
taxa de câmbio e isto torna o 
preço dos produtos cotados 
em dólares ainda mais altos, 
aumentando os custos de 
produção que são repassados 
para o consumidor final. 

O terceiro fator impactante 
é a crise hídrica, a pior em 90 
anos, que além de impactar 
o consumidor final, impacta 
toda a cadeia de produção. 
O consumidor final é afetado 
diretamente pelo aumento 
no preço da energia elétrica, 
que nos últimos 12 meses 
teve acréscimo de 21,08%. A 
cadeia de produção é afetada 
pela falta de água, para as 
commodities agrícolas, pelo 
aumento de custos da energia 
para a produção de bens e 
serviços, e pela possível falta 
de energia, o que contribui-
rá para redução da taxa de 
crescimento da economia 
brasileira. 

A avaliação final é a de que 
diante deste cenário e com 
o agravante da possibilidade 
do Federal Reserve (FED) 
aumentar a taxa de juros da 
economia dos Estados Uni-
dos, desvalorizando ainda 
mais o Real, existe potencial 
para termos uma taxa de in-
flação acima dos dois dígitos 
no Brasil de 2021. 

(*) - Graduado em Ciências 
Econômicas e doutor 

em Administração, 
é professor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Paulo Dutra Constantin (*)

O objetivo é apontar 
elementos comuns 
que possam ser úteis 

para a reflexão sobre a go-
vernança de um mercado de 
carbono no Brasil.

Entre os principais pilares 
apontados no estudo para 
mercados de carbono estão: 
liderança no Executivo, 
descentralização, criação 
de novas estruturas, orga-
nização dos sistemas de 
compensação, interface com 
o setor privado e formas de 
interação com setores não 
regulados. De acordo com 
dados do Banco Mundial, as 
iniciativas de precificação 
de carbono cobrem cerca 
de 21,5% das emissões 
mundiais de gases de efeito 
estufa, com 64 iniciativas im-
plementadas ou em estudo. 

Os preços de comerciali-

O mercado regulado de carbono precisa ser planejado com uma 
estrutura de governança adequada.
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Inflação é maior para 
as famílias de menor 
renda

O Indicador de Inflação por 
Faixa de Renda, apurado pelo 
Ipea, apontou que, enquanto a 
inflação das famílias de renda bai-
xa registrou alta de 0,91%, a das 
famílias no segmento superior de 
renda apresentou variação menor 
(0,78%), em agosto. O estudo 
divulgado ontem (15), mostra 
que o grupo de alimentação foi 
o que mais contribuiu para a alta 
inflacionária das famílias dos três 
segmentos de renda mais baixa. 

Segundo o Ipea, para as famílias 
com menor renda, mesmo diante 
de uma deflação em itens impor-
tantes como arroz (-2,1%), feijão 
(-1,7%) e óleo de soja (-0,4%), os 
aumentos de preços das proteínas 
animais, especialmente do fran-
go (4,5%), dos ovos (1,6%), da 
batata (20%), do açúcar (4,6%) 
e do café (7,6%) explicam a 
pressão inflacionária que vem dos 
alimentos. Já a alta inflacionária 
do grupo de transportes deve-se 
aos reajustes de 2,8% da gasolina 
e de 4,7% do etanol. O grupo de 
habitação foi o terceiro que mais 
influenciou todas as faixas de 
renda, puxado pelos reajustes 
de 1,1% da energia elétrica, de 
2,7% do gás encanado e de 2,4% 
do gás de botijão. Segundo o Ipea, 
as famílias de renda baixa e média 
baixa são as que apresentam as 
maiores taxas de inflação (5,9%) 
no acumulado do ano (ABr).

CNI divulga estudo sobre 
mercado de carbono no mundo
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou o estudo Mercado de Carbono: Análise de Experiências 
Internacionais. O documento apresenta iniciativas da União Europeia, do México, do Western Climate 
Initiative no Canadá e Califórnia, do Japão e da Coreia do Sul

um tema de Estado e não 
de governo, com um siste-
ma de relato obrigatório de 
emissões.

Segundo o presidente da 
CNI, Robson Braga de An-
drade, o mercado regulado 
de carbono precisa ser pla-
nejado com uma estrutura de 
governança adequada para 
que seja viável e atrativo a 
investimentos. O objetivo 
do estudo é subsidiar os 
debates da regulamentação 
desse mercado. De acordo 
com o documento, todos 
os programas estudados 
têm um ou mais entes pri-
vados em sua estrutura de 
governança. A função mais 
frequente atribuída a um 
ente privado é a verificação 
dos relatos, que é feita total 
ou parcialmente por ele nos 
cinco modelos (ABr).

zação variam entre US$ 1 
e US$ 137 por tonelada de 
CO² equivalente, sendo que 
mais de 51% das emissões 
cobertas por sistemas de 
precificação de carbono têm 
preço médio de US$ 10 por 
tonelada de CO² equivalente. 

O sucesso na implementação 
de programas duradouros 
esteve associado a três ele-
mentos: governos com forte 
capacidade de articulação 
com o setor privado, von-
tade política para avançar 
na agenda climática como 

Atividade econômica tem alta de 
0,60% em julho, diz BC

antecipar a evolução da 
atividade econômica. En-
tretanto, o indicador oficial 
é o Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), 
calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Em 2020, 
o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da 
série do IBGE, iniciada em 
1996 e que interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou alta 
de 4,6% (ABr).
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Nos últimos meses, entretanto, os resultados oscilaram, 
com recuos em março e maio.

A atividade econômica 
brasileira registrou alta em 
julho, de acordo com dados 
divulgados ontem (15) pelo 
Banco Central (BC). O Índi-
ce de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br) 
apresentou aumento de 
0,60% em julho de 2021 em 
relação ao mês anterior, de 
acordo com os dados dessa-
zonalizados (ajustados para 
o período). Até fevereiro, o 
IBC-Br vinha apresentando 
crescimento, após os cho-
ques sofridos em março e 
abril do ano passado, em 
razão das medidas de iso-
lamento social necessárias 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19. 

Nos últimos meses, entre-
tanto, os resultados oscila-
ram, com recuos em março e 
maio. O trimestre encerrado 
em julho fechou com oscila-
ção negativa de 0,02%.

Em julho, o IBC-Br atingiu 
140,52 pontos. Na compara-
ção com julho de 2020, houve 
crescimento de 5,53% (sem 
ajuste para o período, já que 
a comparação é entre meses 

iguais). No acumulado em 12 
meses, o indicador também 
ficou positivo, em 3,26%.

O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da ativi-
dade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic, definida atualmente 
em 5,25% ao ano. O índice 
incorpora informações so-
bre o nível de atividade dos 
três setores da economia, a 
indústria, o comércio e os 
serviços e agropecuária, além 
do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
Banco Central para tentar 


