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D - CPF pelo Poupatempo
Com a vacinação para jovens e adolescentes em São Paulo, muitos pais 
passaram a se interessar pela emissão do CPF, um dos documentos que 
pode ser exigido durante o ato da imunização. Por isso, o Poupatempo 
alerta que a inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) deve ser 
feita de forma online, e os canais eletrônicos do programa são opções 
que oferecem fácil acesso a mais esse serviço. Pelo portal (www.pou-
patempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital, já são 152 opções 
disponibilizadas à população, entre as quais estão inscrição/solicitação, 
consulta de inscrição, comprovante de inscrição, alteração de dados e 
regularização do CPF. Pela internet, a inscrição no CPF é gratuita. O 
documento também é digital, podendo ser baixado ou impresso, com o 
mesmo valor legal da antiga versão física do CPF.

E - Gestão dos Municípios 
Com o objetivo de auxiliar gestores públicos a melhorar a gestão finan-
ceira dos municípios por meio da tecnologia, a Gove, plataforma de 
inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais, promove, 
entre os dias 4 e 8 de outubro, o evento Governos do Futuro. Online e 
gratuito, reunirá prefeitos; secretários de finanças, inovação, governo 
e administração; além de servidores públicos de diversas cidades, que 
poderão discutir sobre uma maior eficiência fiscal, apoiada em tecnologia, 
na entrega de serviços aos cidadãos. Uma oportunidade de orientar os 
participantes a tomar decisões mais assertivas, embasadas e seguras 
nos ganhos das cidades. Inscrições e mais informações: (https://www.
gove.digital/governos-do-futuro/).

F - Reforço Escolar
A TutorMundi - plataforma de reforço escolar que conecta alunos dos 
Ensino Fundamental II e Médio aos melhores universitários do país - 
está ampliando sua base de tutores cadastrados na plataforma e abre 
processo seletivo para estudantes universitários que tenham interesse 
em tirar dúvidas de alunos da educação básica e ter uma fonte de ren-
da extra. Para ser tutor, é necessário gostar de ajudar alunos e querer 
tirar dúvidas; ter boa didática, domínio técnico sobre a disciplina em 
que deseja ser tutor; e disponibilidade para atender aos chamados. Os 
selecionados podem atender aos chamados em qualquer lugar do país e 
de acordo com a sua disponibilidade, com flexibilidade de dia e horário, e 
recebem por aula/hora. As inscrições podem ser feitas pelo site (https://
tutormundi.com/seja-um-tutor/).

A - Tecnologias de Nuvem 
O Google Cloud anuncia o lançamento do site Capacita Mais, um novo 
hub de aprendizado, reunindo todas as iniciativas do Google Cloud 
voltadas para educação e formação. Os usuários terão acesso direto a 
vídeos do Cloud Onboard, direcionados para pessoas que estão come-
çando a estudar o assunto. Além disso, o site disponibilizará desafios 
como o Cloud Hero, um treinamento ao vivo, uma série de laboratórios 
e certificações, e acesso para o canal do Google Cloud no YouTube com 
dezenas de vídeos em português e espanhol sobre tópicos iniciais em 
cloud computing, Google Cloud Platform, histórias de sucesso e muito 
mais. A maior parte dos conteúdos no Capacita Mais poderá ser acessa-
da gratuitamente. Saiba mais em: (https://inthecloud.withgoogle.com/
capacitamais/home.html).

B - Soluções Tecnológicas 
As inscrições para a Imagine Cup 2022, competição estudantil global 
organizada anualmente pela Microsoft, já estão abertas e podem ser 
feitas por meio do portal oficial (https://imaginecup.microsoft.com/
category/register/22), incluindo a submissão do projeto. O torneio 
chega este ano a sua 20º edição e convida as mentes jovens mais 
brilhantes para construir, aprender e competir juntas com o objetivo 
de resolver desafios globais em quatro categorias: Terra, Educação, 
Saúde e Estilo de vida. As equipes podem criar qualquer solução 
pela qual tenham interesse nessas frentes mas devem incluir um 
componente do Microsoft Azure e levar em consideração diversidade, 
inclusão e acessibilidade. 

C - Crédito Educacional
Mantendo firme o propósito de tornar o acesso ao aprendizado cada 
vez mais inclusivo, a Provi , fintech de crédito educacional para cursos 
profissionalizantes e meio de pagamentos para escolas, foi selecio-
nada entre as 100 EdTechs mais promissoras da América Latina, 
segundo a lista anual da HolonIQ. O ranking, divulgado no último dia 
22, inclui startups de educação, de 11 países da América Latina e 
do Caribe, cujo objetivo é promover o acesso à educação e impactar 
na jornada do aluno desde a pré-escola até o mercado de trabalho. 
Ao todo, foram mais de 2.000 EdTechs avalidadas pela Equipe de 
Inteligência e Especialistas de Mercado da HolonIQ, no qual a Provi 
ganhou destaque na categoria “Financiamento educacional”. Saiba 
mais: (www.provi.com.br).

G - Transporte de Órgãos 
O ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, destacou a contribuição da 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) e das companhias 
aéreas nacionais pelo transporte gratuito de órgãos para transplante. 
Cruz participou da cerimônia de lançamento da Campanha Nacional de 
Incentivo à Doação de Órgãos, em Brasília. Atualmente, 53.218 pessoas 
estão na fila para receber a doação de um órgão, segundo dados infor-
mados pela pasta. Em 2020, as companhias aéreas nacionais transpor-
taram 4.895 itens para transplante, por meio de 2.911 voos. Somente 
no primeiro semestre de 2021, foram embarcados nas aeronaves da 
aviação comercial 2.573 itens, em 1.611 voos. O Sistema Único de Saúde 
(SUS) representa a maior rede pública de doação de órgãos do mundo.

H - Inteligência Artificial 
Amanhã (30), a partir das 18h, a H2O.ai, startup líder em Inteligência 
Artificial na nuvem que chegou recentemente ao mercado brasileiro, 
promove um evento digital gratuito e aberto para o mercado. Voltado 
para cientistas e engenheiros de dados, além de desenvolvedores e 
profissionais da área de TI, o webinar “Apps de IA de código aberto: o 
que são, para que servem e como construí-los” irá abordar a integração 
da IA no dia a dia das empresas para alavancar melhores resultados. 
O webinar objetiva fornecer uma solução para os profissionais que 
desejam apresentar os resultados ou insights de um modelo para áreas 
de negócio de forma mais efetiva. Inscrições: (https://bit.ly/2XT05gY).

I - Residence Club 
Os brasileiros estão animados com a possibilidade de retomada das 
viagens. Prova disso é que os empreendimentos de hotelaria da marca 
Hard Rock, que chegaram ao Brasil através da incorporadora VCI S.A., 
acabam de bater R$ 1 bilhão em vendas. Com o conceito de “férias para 
sempre”, os projetos são comercializados seguindo o modelo multipro-
priedade, em que o cliente adquire uma fração da unidade para utilizar 
ao longo de sua vida. Cerca de 10 mil famílias já compraram unidades 
do Residence Club at the Hard Rock Hotel Fortaleza e de Ilha do Sol 
(Paraná), os dois primeiros lançados pela incorporadora. A rede de ho-
téis chega ao Brasil em mais seis localidades: São Paulo, Foz do Iguaçu, 
Natal, Recife, Campos do Jordão e Jericoacoara. 

J - Impactos da Pandemia
A Capes lançou um edital que prevê investimentos de cerca de R$ 25,1 
milhões em até 40 projetos voltados a pesquisas sobre os impactos da 
pandemia, em especial sobre as consequências sociais, econômicas, 
culturais e históricas dela decorrentes. Os trabalhos devem considerar 
fatores surgidos no contexto pandêmico, como: violência, saúde e ado-
ecimento social, reestruturação da arquitetura urbana, novas ou adap-
tadas estruturas de trabalho e de ensino, e agravamento de diferenças 
entre os estados. Dos R$ 25,1 milhões destinados ao programa, até R$ 
21,1 milhões serão destinados à concessão de bolsas. Mais informações: 
(impactos.pandemia@capes.gov.br) e tel. (61) 2022-6310.

Qual vai ser a cor do 
seu próximo carro? 

Você já parou para 
pensar como você 
raciocina na hora de 
escolher a cor do seu 
próximo carro? 

Você é do tipo que 
pensa na valorização 
do carro na hora da 

revenda, ou faz parte da-
quele grupo que quer uma 
cor diferente e personaliza-
da para chamar a atenção 
mesmo? Tem pessoas que 
mudam de marca e modelo, 
mas nunca mudam de cor 
e conheço um colega que 
até organiza uma votação 
familiar para definir que 
cor comprar. 

O que é certo é que esse 
é um momento muito 
especial no processo de 
compra de um automóvel, 
que envolve também fato-
res emocionais e que vão 
muito além de uma simples 
decisão lógica. Pensando 
nisso e na importância que 
a cor tem nesse mundo 
automotivo, nós aqui na 
Basf colocamos muito es-
forço para tentar entender 
esse processo, conhecer as 
preferências dos consumi-
dores de veículos e também 
identificar tendências que 
ajudem os designers de nos-
sos clientes a se inspirarem 
na criação de seus modelos 
futuros.

O estudo de tendências 
de cores, por exemplo, 
tem sido uma ferramenta 
muito importante para 
nossos clientes e tem se 
mostrado muito efetivo em 
suas previsões no passado 
recente, como o que ocor-
reu em 2007, quando a Basf 
foi a primeira empresa a 
apontar o branco como uma 
tendência futura em cores 
de automóveis. Para quem 
não se lembra, naquela 
época, o branco era cor de 
taxis e veículos comerciais 
e ninguém imaginava essa 
cor em veículos de luxo.

Hoje o branco está em 
quase 40% dos carros que 
são produzidos aqui na 
América do Sul e isso não 
é nada diferente em outras 
partes do mundo. Isso só se 

tornou realidade devido ao 
trabalho árduo de nossos 
designers e especialistas 
em cores automotivas para 
transformar aquele branco 
“geladeira” em um branco 
sofisticado e atraente.

Aliás, a América do Sul 
é uma região onde a cor 
é muito presente em sua 
cultura – como no carnaval, 
roupas típicas, arquitetura 
tradicional, arte naïf e até 
mesmo a miscigenação dos 
povos que aqui habitam –, 
por outro lado, somos a re-
gião mais conservadora em 
termos de cores de automó-
veis. O que predomina em 
nossas ruas é justamente o 
branco, preto, prata e cinza, 
com 87% do total de veícu-
los produzidos anualmente, 
percentual maior do que 
América do Norte, Europa 
ou Asia.

Outra curiosidade é sobre 
as cores cromáticas (ou 
seja, todas, exceto branco, 
preto, prata e cinza). Aqui 
na América do Sul, o verme-
lho tem um destaque espe-
cial (9% do total), enquanto 
em outras regiões a cor de 
destaque é o azul. Eu adoro 
o azul, mas infelizmente não 
há tantos modelos com esta 
cor disponíveis para venda 
e acabei entrando para a 
lista dos que compraram 
um carro cinza. Espero ter 
mais sorte na próxima vez 
e conseguir comprar meu 
futuro carro azul.

E você? Qual vai ser a 
cor do seu próximo carro? 
Se você se juntar a mim 
para trazer mais cores para 
nossas ruas, saiba que nós 
aqui na Basf já estamos 
preparados com um port-
fólio atual de mais de 2300 
cores diferentes sendo 
vendidas em todo o mundo 
e agregando, pelo menos, 
400 cores novas nesta lista 
a cada ano – mais de uma 
cor nova todos os dias!

Aqui na Basf inovamos 
e criamos química para 
um futuro sustentável e 
ajudamos nossos clientes 
automotivos a deixar nos-
sas ruas mais coloridas!

(*) - É Diretor de Tintas Automotivas 
da Basf para a América do Sul.

Marcos Fernandes (*)

Esta é a segunda queda 
seguida, depois de 
quatro altas mensais 

consecutivas. Em médias 
móveis trimestrais, o índice 
caiu 0,4 ponto. De acordo 
com a economista do Ibre/
FGV Claudia Perdigão, a 
indústria apresentou boa 
recuperação no segundo 
semestre de 2020, mas vem 
encontrando dificuldades 
para manter o ritmo da re-
tomada em 2021

“As percepções quanto à 
situação presente e futura 
vêm oscilando em decorrên-
cia de pressões de custo, alto 
desemprego, instabilidades 
econômicas e institucionais. 
Nesse contexto, soma-se 
ainda a crise hídrica que con-
tribui para elevar a pressão 
inflacionária e as incertezas 
quanto à possibilidade de 
expansão da produção nos 
próximos meses, tornando 
mais pessimistas as expec-
tativas para o final do ano 
principalmente entre os 

A indústria apresentou boa recuperação no segundo semestre de 
2020, mas  encontra dificuldades para manter o ritmo 

da retomada em 2021.
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A participação média da 
Petrobras no valor do litro da 
gasolina - que chega a R$ 7 em 
algumas cidades - é de cerca 
de R$ 2. Da mesma forma, o 
valor da parte da estatal no 
litro do diesel é de R$ 2,49 e, 
no preço do botijão de 13 kg 
do gás de cozinha, é de R$ 
46,90. As informações foram 
divulgadas pelo presidente da 
companhia, general Joaquim 
Silva e Luna.

Há um conjunto de fatores 
que impacta diretamente o 
país, “quase como uma tem-
pestade perfeita”: crise da 
pandemia, período de baixa 
afluência hídrica com impacto 
na energia e uma elevada alta 
nas commodities, incluindo 
petróleo e gás.

“A Petrobras recebe cerca 
de R$ 2 por litro [de gasolina] 
na bomba. Essa parcela se 
destina a cobrir o custo de 
exploração, de produção e 
refino do óleo, investimentos 
permanentes, juros da dívi-
da, impostos e participações 
governamentais”, explicou o 
presidente.

Presidente da Petrobras, 
general Joaquim Silva e Luna.

Imposto sobre 
propriedade rural 

Termina amanhã (30) o 
prazo de entrega da Declara-
ção do Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural 
(DITR) de 2021. Pessoas e 
empresas que são proprietá-
rias, titulares do domínio útil 
ou possuidoras de qualquer 
título do imóvel rural estão 
obrigadas a apresentar o 
documento. Até o último 
dia 15 de setembro, mais de 
3,5 milhões de contribuintes 
enviaram a declaração à Re-
ceita e a expectativa é de que 
5,9 milhões sejam entregues 
até o fim do prazo. 

Quem não apresentar a 
DITR no prazo está sujeito a 
multa de 1% ao mês ou fração 
de atraso, calculada sobre o 
total do imposto devido. A 
declaração deve ser elabo-
rada por meio do Programa 
Gerador da Declaração do 
ITR, disponibilizado na página 
da Receita, e transmitida pela 
Internet. Se, após a apresen-
tação, o contribuinte perceber 
erros ou falta de informações, 
poderá enviar uma declaração 
retificadora (ABr).

FGV: Confiança da Indústria 
registra segunda queda seguida
O Índice de Confiança da Indústria (ICI), divulgado ontem (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), caiu 0,6 ponto em setembro, ficando em 106,4 pontos no mês

desde agosto do ano passa-
do (99,1). O indicador que 
mede a demanda total teve 
queda de 2,1 pontos, para 
107,6 pontos. Já o nível de 
estoques subiu 4,1 pontos, 
para 116 pontos, o melhor 
resultado desde março 
(118,2). 

Para os componentes do 
IE, a maior influência na 
queda do ICI em setembro 
foi a produção prevista para 
os próximos três meses, 
que diminuiu 1,5 ponto, 
para 99,7 pontos, o menor 
nível desde maio, quando 
o indicador ficou em 93,1 
pontos. A perspectiva para 
os próximos seis meses 
reduziu 1,2 ponto, para 
102,7 pontos. As intenções 
de contratações reduziram 
0,4 ponto no indicador de 
emprego previsto e o Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada subiu 0,5 ponto 
percentual, para 80,2%, o 
maior valor desde novembro 
de 2014 (ABr).

segmentos intensivos no uso 
de energia elétrica”.

Segundo o instituto, o 
resultado de setembro foi 
influenciado pela queda no 
otimismo para os próximos 
meses, somado a uma aco-
modação da satisfação em 
relação à situação atual. 
O Índice Situação Atual 
(ISA) caiu 0,2 ponto, para 
109,2 pontos, o menor va-
lor desde agosto de 2020, 

quando o indicador ficou 
em 98,7 pontos. Já o Índice 
de Expectativas (IE) teve 
redução de 1 ponto, para 
103,6 pontos, o menor 
patamar desde maio deste 
ano (99 pontos).

Entre os componentes 
do ISA, o Ibre/FGV aponta 
piora da situação atual dos 
negócios, com o indicador 
diminuindo 2,7 pontos, 
para 103,1 pontos, o menor 

Petrobras é responsável por 
34% do total do preço da gasolina

do preço, com os outros 52% 
ficando por conta das empre-
sas de envase, distribuição, 
revenda e impostos estaduais, 
como o ICMS.

Perguntado sobre como a 
Petrobras poderia contribuir 
para a redução nos preços 
dos combustíveis e do GLP, 
Silva e Luna explicou que 
esses debates são afeitos ao 
Ministério de Minas e Energia, 
ao Ministério da Economia e à 
Casa Civil, cabendo à estatal 
do petróleo garantir saúde 
financeira, recolhimento de 
impostos e distribuição de 
dividendos aos acionistas.

Ele reiterou que não há 
mudança na política de preços 
da companhia. “Continuamos 
trabalhando da forma como 
sempre. A maneira que a Pe-
trobras acompanha o preço 
da paridade internacional 
do [petróleo tipo] Brent, as 
mudanças em relação ao 
câmbio, a análise permanente 
para ver se isso são [fatores] 
conjunturais ou estruturais, 
essa mudança não existe”, 
disse (ABr).
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Segundo a estatal, do total 
do preço do litro da gasolina, 
somente 34% são referentes 
à Petrobras e os outros 66% 
são formados por outros com-
ponentes de custo, incluindo 
impostos e margem de lucro 
das empresas. No caso do die-
sel, a parcela da empresa fica 
em 52%, sendo os demais 48% 
relativos aos demais fatores de 
mercado. Na formação do preço 
do botijão de gás GLP de 13 
kg, a Petrobras fica com 48% 


