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dias 5 e 7 de outubro, as 10 às 18 horas. O evento chega à sua segunda 
edição 100% virtual, com o objetivo de promover o debate sobre o atual 
cenário e o futuro do setor no Brasil, proporcionar o networking e a 
geração de negócios às empresas e profissionais do ramo, e fomentar o 
desenvolvimento de novas tecnologias e tendências para este segmento. 
Como destaque, a palestra de abertura sobre o “Crescimento da produ-
ção de transporte ferroviário no 1º semestre e o plano de investimentos 
para 2021/2022”. Mais informações: (https://www.ntexpo.com.br/pt/
home.html).

E - Indústria de HPPC
Começa napróxima segunda-feira (27) e vai até 1º de outubro, a Semana 
ABIHPEC de Mercado 2021, que reunirá institutos de pesquisa e líderes 
empresariais para debater o futuro do setor de HPPC. O tema central 
é “O futuro é agora! O que esperar da indústria de HPPC?”. O evento 
é gratuito e online e vai abordar mudanças nos modelos de negócios 
no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, na forma como o 
consumidor se relaciona com empresas e marcas, o quanto a inovação 
é estratégica para a manutenção da competitividade, a necessidade de 
investir em sustentabilidade e a importância das ações visando a diversi-
dade e inclusão, entre outros temas. Inscrições: (https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_GnxQaZ6kRQKyaDGArZlfhA).

F - Viagem aos EUA
Segundo dados levantados pelo Kayak, durante o começo da semana 
houve aumento nas buscas por passagens para diversas cidades dos Es-
tados Unidos. As que tiveram maior crescimento de buscas são Newark 
(+353%), Fort Lauderdale (+341%), Orlando (+281%), Chicago (+273%) 
e Miami (+247%). O aumento vem após o anúncio de que o país receberá 
viajantes internacionais totalmente vacinados contra Covid-19 a partir 
de novembro. O estado da Flórida é o mais procurado pelos brasileiros, 
com três cidades (Fort Lauderdale, Orlando e Miami) entre as mais 
pesquisadas, seguido da Califórnia, com dois destinos (San Francisco 
e Los Angeles). Para Gustavo Vedovato, Country Manager do Kayak no 
Brasil, a reabertura dos EUA é fundamental para o cenário turístico. 
Saiba mais em: (www.kayak.com.br).

G - Direitos Humanos
Todos os ex-ministros e ex-secretários da Secretaria de Direitos Hu-
manos - nas suas diferentes formações institucionais - de 1997 a 2016 

A - Bonsai Forma e Tempo
No dia 2 de outubro, saudando a primavera, o Pavilhão Japonês, localizado 
no coração do Parque Ibirapuera, em São Paulo, inaugura a exposição 
“Bonsai – Forma e Tempo” no amplo jardim que circunda suas instalações. 
Com as portas fechadas à visitação pública desde o anúncio do início da 
pandemia em março de 2020, reabre com reformas que envolveram as 
rampas de acesso, a instalação de banheiro acessível, elevador e piso 
podotátil. O início da primavera é referência, quando é apresentada ao 
público essa exposição, uma das mais tradicionais manifestações culturais 
japonesas intimamente ligadas à natureza. Às quintas-feiras a entrada é 
franca. Informações: tel. (11) 3208-1755 ou (pavilhao@bunkyo.org.br).  

B - Arquitetura e Design
Como principal setor consumidor de madeiras brasileiras, a construção 
civil, a arquitetura e o design de interiores podem ser também o en-
dereço de oportunidades de novos negócios e de incentivo a práticas 
cada vez mais sustentáveis e transparentes. Este é o mote do segundo 
encontro promovido pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola (Imaflora), “Arquitetura do Amanhã 2: Construindo Negócios 
Sustentáveis”, que será realizado no dia 7 de outubro, das 16h às 18h, no 
canal do YouTube da entidade, com participação de diversos convidados 
especiais e apoiadores. Inscrições em: ( https://www.youtube.com/user/
Imaflora). Mais informações: (www.imaflora.org.br).

C - Soluções Inovadoras
Muitas vezes, o que falta para uma ideia ‘fora da caixa’ se tornar rea-
lidade é incentivo e criatividade. E, neste clima inovador, o Red Bull 
Basement abre inscrições até o dia 24 de outubro, por meio do site 
(redbull.com.br/basement). O programa fornece suporte e mentoria 
aos universitários com ideias inovadoras que, por meio da tecnologia, 
visam melhorar o mundo. As dez melhores ideias serão selecionadas 
para a Final Nacional, em outubro. Estes finalistas participarão de um 
webinar exclusivo pelo LinkedIn, de curso sobre ‘Como criar uma Startup’ 
e também de conferência online com Ana Laura Magalhães, com dicas 
para atrair investidores. 

D - Transporte Ferroviário 
O principal ponto de encontro do setor metroferroviário da América 
Latina está chegando: a NT Expo Xperience 2021, que acontece entre os 

estarão reunidos em encontro online no dia 1º de outubro, às 14h, para 
um diálogo sobre a Construção e o Desmonte das Políticas Nacionais 
de Direitos Humanos no Brasil. O encontro será transmitido ao vivo 
(www.iea.usp.br/aovivo) pela internet e não é preciso se inscrever para 
assisti-lo. De acordo com os organizadores, a proposta de cada encontro 
do ciclo é promover diálogos entre os expositores convidados para que 
sejam construídos, coletivamente, a memória institucional das políticas 
públicas nacionais de direitos humanos e um diagnóstico conjunto so-
bre o passado, o presente e o futuro das políticas e institucionalidades 
desses direitos no Brasil.

H - Teste em Rede 5G 
A TIM avança nos testes da rede 5G para entender e preparar a rede 
após o leilão de frequências. A operadora ativou três antenas com a 
tecnologia de quinta geração no coração de um dos mais importantes 
polos administrativos e financeiros de São Paulo, a Av. Luis Carlos Ber-
rini, no Brooklin, para fazer experimentos pontuais do uso da rede 5G 
Stand Alone (o 5g “puro”) em ambiente urbano. O piloto está sendo 
utilizado para avaliações técnicas da própria rede e de suas funciona-
lidades, como agregação de frequências, compartilhamento de rede e 
conexões de dados em baixíssima latência. A TIM quer se antecipar na 
prestação do serviço para o meio corporativo e para os consumidores. 
Até agora, os testes já demonstraram potencial para fornecer até 1 GB 
para download e upload de arquivos. 

I - Barras de Chocolate
Após sua incursão nos sorvetes, o Grupo Ferrero anuncia sua entrada 
no concorrido mercado de barras de chocolate. O novo produto terá a 
marca Ferrero Rocher e, a partir do início de outubro, será vendido em 
Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos, Polônia, 
Reino Unido e Rússia, além da própria Itália. Em 2022, as barras Ferrero 
Rocher devem chegar também nos Estados Unidos, na Espanha e em 
Portugal. Feitos de chocolate e avelã, os bombons são um dos produ-
tos mais famosos do grupo, cujo portfólio ainda inclui Nutella, Kinder 
e Tic Tac. As barras serão vendidas nos sabores de chocolate ao leite, 
amargo e branco, e alguns quadradinhos terão uma espécie de cúpula 
que remete ao formato do bombom (ANSA).

J - Saúde Cardiovascular
O Instituto de Estudos Avançados da USP e a farmacêutica Novartis 
promovem o ciclo de seminários online “A Sociedade Brasileira e o 
Cuidado da Saúde Cardiovascular”, entre os próximos dias 27 e 30. O 
ciclo terá um painel por dia, sempre das 17h às 19h, com transmissão 
ao vivo pelo site e YouTube do IEA-USP.  A atividade é o ponto de 
partida de um esforço conjunto para ampliar as discussões e estudos 
multissetoriais sobre saúde do coração, tendo em vista os impactos desse 
grupo de doenças na qualidade de vida da população, na economia e 
nos sistemas de saúde do Brasil. Confira a programação completa no 
link: (http://www.iea.usp.br/eventos/cuidado-da-saude-cardiovascular). 

Na era do propósito, 
a reputação é 
a nova moeda

O capitalismo 
mudou. Esse fato é 
facilmente perceptível 
ao analisar a 
sua principal e 
mais charmosa 
representante: a 
publicidade

É cada vez mais comum 
as marcas incluírem 
em suas comunica-

ções mensagens que tragam 
o propósito da marca e 
que empoderem seus con-
sumidores. Muitas vezes, 
o esforço para fazer com 
que esse propósito pareça 
autêntico é tão grande, que 
fica até difícil de entender 
qual produto está sendo 
promovido para a venda. 

Assim, vivemos a era do 
propósito. 

Toda marca tem uma 
mensagem para passar aos 
seus consumidores. Todas 
querem comunicar que, ao 
comprarem seus produtos, 
os clientes estarão fazendo 
parte de algo maior. Algo 
que está mudando, ou aju-
dando, a mudar o mundo. 
Entretanto, nesse mar de 
empresas fazendo a mesma 
coisa, fica fácil fazer de uma 
mensagem de propósito 
forte se transformar em 
algo banal. 

Falar que é uma empresa 
que se preocupa com ESG, 
por exemplo, se tornou 
algo tão batido quanto 
uma planilha no Excel no 
mundo corporativo. En-
tretanto, quantas são as 
empresas que realmente 
tem em suas pautas do dia 
temas relacionados ao meio 
ambiente, questões sociais 
ou de governança?  E por 
mais que a sua empresa 
realmente se preocupe e 
invista nesses setores, como 
sair da banalidade imposta 
pela concorrência?

Neste cenário, um ativo 

muitas vezes esquecido pela 
alta gestão ganha cada vez 
mais relevância: a reputa-
ção. Porém, a percepção 
simplista de que reputação 
é algo intangível ou que só 
dará frutos a longo prazo 
acaba sendo um empecilho 
para as empresas. Segundo 
a pesquisa In Brand We 
Trust, 81% dos consumi-
dores compram apenas de 
marcas em que confiam. 

Quando olhamos para o 
mercado brasileiro, esse 
número chega a 91%. Ou 
seja, apenas fazer um co-
mercial emocionante sobre 
algum tema sem realmente 
investir na ação e, conse-
quentemente, conquistar 
uma reputação positiva, de 
nada vale às marcas.

Além disso, uma reputa-
ção sólida e autêntica ajuda 
as empresas não só a terem 
maior longevidade em um 
mercado selvagem como o 
que vivemos. Prova disso 
é o fato de 77% poderem 
desaparecer do mundo 
sem sequer serem notadas 
pelos consumidores, dado 
revelado pelo estudo Havas 
Meaningful Brands.

Assim, para se adaptar 
às mudanças do mercado, 
as empresas precisam usar 
sua credibilidade como 
principal ativo, entendendo 
que apenas marcas relevan-
tes deixam seu legado no 
mundo. 

A reputação é a nova 
moeda e apenas um po-
sicionamento verdadeiro 
ao longo do tempo poderá 
criar negócios sustentáveis 
e escaláveis, que entreguem 
mais do que um produto ou 
serviço, mas que vendam 
propósito e engajem seus 
clientes em sua jornada de 
crescimento.

(*) - É jornalista, empresário e CCO 
e fundador da Motim, a primeira 

aceleradora de reputação e gestora 
de posicionamento do mundo.

Silas Colombo (*)
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Reajuste salarial 
abaixo da inflação

No mês de agosto, o reajuste 
salarial mediano no país ficou 
1,4 ponto percentual abaixo da 
inflação, considerando como 
base o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). 
Apenas 9,5% das negociações 
resultaram em ganhos reais, de 
acordo com o boletim Salariô-
metro, divulgado ontem (23) 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe).

O reajuste médio negociado 
foi de 8,5% em agosto, enquan-
to o INPC, no acumulado de 
12 meses, ficou em 9,9%. O 
piso salarial mediano - modelo 
que corrige discrepâncias - 
negociado foi de R$ 1.255 em 
agosto, enquanto o piso médio 
foi de R$ 1.396. O Salariômetro 
analisa os resultados de 40 
negociações salariais coleti-
vas, que são depositados no 
Portal Medidor, do Ministério 
da Economia.

Não houve aumento media-
no real como resultado das 
negociações em nenhum dos 
últimos 12 meses, conforme 
a fundação. Desde setembro 
do ano passado, o índice tem 
oscilado de -1,4% a zero. 
Segundo a Fipe, a inflação 
projetada para as próximas 
datas-base ficará perto dos 
10%, o que deverá comprimir 
o espaço para ganhos reais no 
futuro (ABr).

Por unanimidade, o 
Comitê de Política 
Monetária (Copom) 

elevou a taxa Selic - juros 
básicos da economia - de 
5,25% para 6,25% ao ano. A 
taxa está no nível mais alto 
desde julho de 2019, quan-
do estava em 6,5% ao ano. 
Esse foi o quinto reajuste 
consecutivo na taxa Selic. 
De março a junho, o Copom 
tinha elevado a taxa em 0,75 
ponto percentual em cada 
encontro. 

No início de agosto, o BC 
passou a aumentar a Selic 
em um ponto a cada reunião. 
Em comunicado, o Copom 
informou que deverá elevar 
novamente a Selic em um 
ponto percentual na próxima 
reunião, no fim de outubro. 
Com o teto da meta de in-
flação estourado em 2021, o 
órgão informou que trabalha 

Banco Central apertou ainda mais os cintos na política 
monetária, elevando a taxa Selic de 5,25% para 6,25% ao ano.

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta 
que prevê isenção do Imposto 
de Renda (IR) para os proven-
tos de aposentadoria, reforma 
ou pensão recebidos por 
pessoas com complicações 
ou sequelas decorrentes da 
Covid-19. A isenção deverá 
ser concedida com base em 
conclusão da medicina espe-
cializada e valerá mesmo que 
a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria, 
reforma, reserva remunera-
da ou concessão da pensão. 
A matéria vai ao Senado. O 
benefício valerá a partir de 1º 
de janeiro do ano posterior à 
publicação da lei. 

Para o autor da proposta, 
deputado Wolney Queiroz 
(PDT-PE), as complicações 
da Covid-19 produzem efeitos 
severos e podem permane-
cer ao longo de toda a vida 
do paciente. “Isso implica, 
não raramente, à redução 
de sua capacidade laboral e 
à exigência de se submeter 
a tratamentos permanentes 
ou de longo prazo. Logo, ao 
mesmo tempo em que o ado-
ecido se encontra fragilizado 
financeiramente, necessita de 
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Copom elevou os juros básicos 
da economia para 6,25% ao ano
Em meio ao aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central (BC) apertou 
ainda mais os cintos na política monetária

A Selic é o principal ins-
trumento do BC para manter 
sob controle a inflação ofi-
cial, medida pelo IPCA. Em 
agosto, o indicador fechou 
no maior nível para o mês 
desde 2000 e acumula 9,68% 
em 12 meses, pressionado 
pelo dólar, pelos combus-
tíveis e pela alta da energia 
elétrica. A elevação da taxa 
Selic ajuda a controlar a 
inflação. Isso porque juros 
maiores encarecem o crédito 
e desestimulam a produção 
e o consumo. 

Por outro lado, taxas mais 
altas dificultam a recupera-
ção da economia. No último 
Relatório de Inflação, o BC 
projetava crescimento de 
4,6% para a economia em 
2021. O mercado projetou 
crescimento maior, preven-
do expansão de 5,04% do 
PIB neste ano (ABr).

para trazer a inflação de volta 
para o intervalo da meta em 
2022 e, “em algum grau”, 
em 2023.

“O Copom considera que, 
no atual estágio do ciclo 
de elevação de juros, esse 
ritmo de ajuste [um ponto 
percentual por reunião] é o 

mais adequado para garantir 
a convergência da inflação 
para a meta no horizonte 
relevante e, simultaneamen-
te, permitir que o Comitê 
obtenha mais informações 
sobre o estado da economia 
e o grau de persistência dos 
choques”, destacou o texto.

Câmara aprova isenção de IR para 
aposentados com sequelas da Covid-19

mais recursos para arcar com 
as despesas do tratamento”, 
justificou. 

O parlamentar apontou que 
entre as principais complica-
ções documentadas com a Co-
vid-19, além das relacionadas 
ao sistema respiratório, são 
neurológicas, incluindo delírio 
ou encefalopatia, acidente 
vascular cerebral, meningoen-
cefalite, alteração do sentido do 
olfato (anosmia) e do paladar 
(hipogeusia), ansiedade, de-
pressão e distúrbios do sono. 
“Em muitos casos, foram relata-
das manifestações neurológicas 
mesmo na ausência de sintomas 
respiratórios. Também há re-

latos de casos de síndrome 
de Guillain-Barré (SGB) em 
pacientes com Covid-19”, 
explicou Wolney Queiroz.

A proposta também isenta 
os segurados da Previdência 
Social de carência para aces-
sar benefícios como o auxílio-
doença e a aposentadoria por 
invalidez quando apresenta-
rem complicações ou sequelas 
graves após a doença. Um 
regulamento do Ministério da 
Saúde estabelecerá os tipos, 
os critérios para a caracteri-
zação e as condições para a 
manutenção desses benefícios 
referentes às complicações ou 
sequelas pós-Covid-19 (ABr).

A isenção deverá ser concedida com base em conclusão da 
medicina especializada.
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