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D - Mercado de Imóveis
De acordo com a Pesquisa do Mercado Imobiliário da cidade de São Paulo 
do Secovi-SP, agosto manteve o bom desempenho apresentado ao longo 
do ano, com crescimento tanto nas vendas quanto nos lançamentos de 
imóveis residenciais novos em relação a julho. No mês, foram comer-
cializadas 6.611 unidades. Os imóveis que se destacaram em vendas 
no mês foram os de 2 dormitórios (62,8% do total), com área entre 30 
m² e 45 m² (participação de 59,4%) e preços de até R$ 500 mil (82,3% 
de participação). Imóveis econômicos, enquadrados no programa Casa 
Verde e Amarela, responderam por 50,5% das vendas em unidades e 
participaram com 23,3% de VGV (Valor Global de Vendas).

E - Antecipando o 3º Turno  
A Toyota do Brasil vai antecipar em pouco mais de um mês o início do 3º 
turno em sua maior planta no país, a de Sorocaba. Com isso, a unidade 
que produz os modelos Yaris, Etios (somente para exportação) e Corolla 
Cross vai começar a operar 24 horas por dia a partir de 29 de novembro. 
A antecipação reforça o comprometimento da empresa com o Brasil e 
demonstra sua capacidade de contornar o momento difícil que o setor 
automotivo global enfrenta, principalmente devido à falta de insumos 
por conta da pandemia. Uma revisão do projeto fez a empresa alterar 
seu volume de produção anual, que passará das atuais 122 mil unidades 
para 158 mil, um incremento de 30%. 

F - Novos Empreendedores
A Escola Meu Negócio tem como proposta ajudar as pessoas que 
desejam iniciar a sua jornada no mundo do empreendedorismo. Para 
isso, a iniciativa está lançando o curso online “Meu 1º Negócio”, com o 
objetivo de ensinar todos os conceitos relacionados a ter uma empresa. 
O conteúdo é dividido em seis módulos, que são: 1 - O que eu preciso 
saber antes de abrir a empresa?; 2 - Impostos e contabilidade; 3 - Abrin-
do uma empresa na prática; 4 - Nota Fiscal, por que é importante? ; 
5 - Canais de venda, o que são e onde começar? e 6 - Como gerenciar o 
meu negócio. O curso é totalmente gratuito e os módulos serão liberados 
a partir do dia 06/10 e ficarão disponíveis na plataforma Sympla Play. 
Inscrições e mais informações em: (https://digital.escolameunegocio.
com.br/meu-1-negocio). 

A -Teatro para Executivos
O Núcleo de Artes Cênicas do Teatro FAAP oferece há 12 anos o curso 
Teatro para Executivos. A instituição já está com inscrições abertas 
para as duas próximas edições, que ocorrerão em outubro, retomando 
o formato presencial, com turmas restritas a 20 alunos. O curso é minis-
trado por Yara de Novaes, professora e diretora de teatro, que também 
faz preparação de atores para o cinema, e por Nany di Lima, psicóloga, 
diretora artística de eventos e coach de speech com vasta experiência 
no teatro e televisão, além de Débora Gomez, atriz formada em teatro 
e psicologia, com experiência em teatro e televisão, com passagens em 
novelas da Globo, Record e SBT. Mais informações: (https://www.faap.
br/teatro-executivo/).   

B - Jornada Android
Cursos de Eletrônica, Linguagem Phyton, Impressão e Escaneamento 
3D e Jornada Android estão entre as 47 atividades gratuitas do Samsung 
Ocean em outubro. O programa de capacitação e inovação tecnológica 
está com as inscrições abertas para a programação do mês, com ativi-
dades que serão aplicadas por instrutores das sedes da iniciativa nas 
Universidades do Amazonas (UEA), de São Paulo (USP), de Campinas 
(Unicamp) e parceiros.  As atividades atendem estudantes, professores 
e profissionais em geral, de forma totalmente gratuita e com certifica-
do de participação. Interessados podem se inscrever pelo site (www.
oceanbrasil.com) ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para 
download na Play Store.

C - Programação para Mulheres 
Mulheres que estão cursando ou finalizaram o ensino médio recente-
mente podem se inscrever no curso gratuito de programação oferecido 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, interior do estado de São Paulo. O projeto é chamado de 
Meninas Programadoras. A intenção é estimular o ingresso de mulheres 
em carreiras relacionadas à computação. Ao todo são disponibilizadas 
120 vagas, divididas em três turmas. O curso tem duração de quatro 
semanas e será realizado online, com aulas ao vivo pela plataforma 
Google Meet. Inscrições: (https://sites.google.com/icmc.usp.br/meni-
nasprogramadoras).

G - Segurança de Dados
Entender as diretrizes e procedimentos para verificar a identidade, a 
idoneidade e os riscos envolvidos em uma relação comercial, é fundamen-
tal. Por isso a Plexi - plataforma de consulta a dados de portais públicos, 
promove um webinar gratuito, no próximo dia 5 (terça-feira), às 19h, para 
explicar como criar e implementar uma cultura de segurança de dados 
dentro da empresa. Segundo os especialistas,  a validação de identidade 
e gestão de riscos demandam, além de procedimentos específicos, como 
o Background Check, Due Dilligence e outros, uma grande variedade 
de dados, de acordo com as necessidades de cada empresa. Inscrições: 
(https://www.sympla.com.br/webinar-como-investigar-e-validar-infor-
macoes-de-parceiros-comerciais-atraves-da-tecnologia__1353360).

H - International Space
A Agência Espacial Americana (NASA) organiza, nos dias 2 e 3 de outubro, o 
International Space APPs Challenge. Trata-se de um hackathon 100% online, 
que objetiva trabalhar temas de tecnologia/desafios da Terra e do Espaço (se-
melhante às 17 ODS). Estudantes universitários e recém-formados (de todas 
as áreas) podem se inscrever no link. Os estudantes que apresentarem os 
melhores projetos serão convidados para assistir ao lançamento de um foguete 
da NASA. O evento será transmitido, a partir das 9h, no endereço eletrônico: 
(https://www.youtube.com/watch?v=1W4HRmfwipg). Inscrições: (https://www.
nasaspaceapps.org/). Mais detalhes pelo e-mail (voixthegame@gmail.com).

I - Promovendo o eSport
Em outubro o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE irá expandir 
novamente o seu leque de eventos. O eSport, que já tinha lugar garantido nas 
últimas edições da Expo CIEE, passa a ter evento próprio, o Torneio CIEE de 
eSports. Poderão participar do evento jovens e adolescentes a partir dos 14 
anos, divididos em equipes com até seis integrantes, sendo quatro titulares e 
dois reservas. O campeonato 100% online elegeu o Free Fire como jogo oficial 
e espera reunir 480 times de todo Brasil. As inscrições começam no dia 18 de 
outubro, o evento terá início em 14 de novembro e a final, ao vivo, está prevista 
para 5 de dezembro. Outras informações e inscrições: (www.ciee.org.br).

J - Segmento de Oncologia 
A Daiichi Sankyo Brasil, empresa farmacêutica sediada no Japão, anuncia 
oficialmente a entrada no setor de Oncologia no mercado brasileiro. O 
primeiro lançamento da área no país é indicado para o tratamento do 
câncer de mama em estágio avançado ou metastático, que acomete mais 
de 66 mil mulheres no Brasil, de acordo com dados do INCA - 2020. Com 
14 centros de pesquisa e desenvolvimento em 8 países, a companhia 
está comprometida em proporcionar tratamentos significativos para 
pacientes oncológicos. A ambição da Daiichi Sankyo é ser reconhecida 
como farmacêutica global inovadora e de referência no tratamento do 
câncer até 2025. Mais informações: (www.daiichisankyo.com.br).

Mulheres mudam a 
cara do networking

As mulheres 
já são maioria 
quando o assunto é 
empreendedorismo 
no Brasil, pelo menos 
em um segmento, o 
de iniciantes

Segundo a pesqui-
sa Global Entrepre-
neurship Monitor 

(GEM) 2016, realizada 
pelo Sebrae e o Instituto 
Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade – IBQP, a 
taxa de empreendedoris-
mo feminino entre novatos 
– aqueles que possuem um 
negócio com até 3,5 anos 
– é de 15,4%, enquanto a 
masculina é de 12,6%.

De acordo com uma 
pesquisa realizada pelo 
Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, 
as empreendedoras brasi-
leiras foram mais rápidas 
e eficientes ao implemen-
tar inovações em seus 
negócios durante a pan-
demia do que os homens. 
São 71% das mulheres 
que fazem uso das redes 
sociais, aplicativos ou in-
ternet para vender seus 
produtos, quando apenas 
63% dos homens usam as 
ferramentas. 

Além disso, 11% das 
mulheres inovam na oferta 
de produtos e serviços, 
contra 7% dos homens. É 
sabido que uma das coi-
sas mais importantes, e 
ao mesmo tempo difíceis, 
para quem está iniciando 
um empreendimento é 
fazer contatos, conhecer 
as pessoas certas, o famoso 
networking. 

E isso é mais desafiante 
para as mulheres, já que 
os grupos profissionais e 
de negócios ainda são es-
paços predominantemente 
masculinos, o que causa 
uma certa intimidação. 
As dificuldades não param 
por aí, já que muitas em-
preendedoras são também 
mães e têm jornada dupla 
de trabalho. 

A falta de tempo para 
ir a happy hours, clubes 
sociais e eventos em geral 
soma-se à falta de abertura 

para a participação femi-
nina nesses ambientes e o 
resultado é negativo para 
todo o ecossistema em-
preendedor. Dentro deste 
cenário, muitos grupos 
de networking exclusivos 
para mulheres têm surgido 
nos últimos anos no Brasil, 
o que é positivo. 

No entanto, esta sepa-
ração traz também per-
das, já que quanto mais 
íntegro e diverso é um 
ambiente, maiores são 
as suas possibilidades de 
expansão. Prova disso é o 
BNI – Business Network 
International, uma rede 
de relacionamentos mun-
dial, com mais de 280 mil 
profissionais em mais de 
80 países, 

No Brasil, já está presen-
te em 13 estados, são 7,8 
mil membros locais, além 
de 213 unidades (grupos) 
e 461 mil referências de 
membros nos últimos 
doze meses.Sua visão é 
justamente em busca de 
construir um mundo onde 
a confiança colaborativa é 
a moeda mais valiosa nos 
negócios, nos relaciona-
mentos e na vida. Em meio 
a esse cenário, o empreen-
dedorismo feminino ganha 
ainda mais força. 

Isto porque as mulheres, 
seja por questões naturais 
ou culturais, costumam 
colocar a serviço do siste-
ma características muito 
importantes para o desen-
volvimento de negócios. 
Vale ressaltar sua maior ha-
bilidade para estabelecer 
conexões, se comunicar e 
criar vínculos, bem como 
para acolher, harmonizar 
conflitos e colaborar.

Um ambiente de ne-
tworking onde há espaço 
para que o feminino se ma-
nifeste de maneira mais li-
vre, como o proporcionado 
pelo BNI, é radicalmente 
transformado e gera trans-
formações positivas em 
todos os seus integrantes, 
tornando-os mais potentes 
e prósperos em todos os 
sentidos.

(*) - É PhD e VP BNI Brasil - Business 
Network International, a maior e 

mais bem-sucedida organização de 
networking de negócios do mundo.

Mara Leme Martins (*)

A medida consta de 
resolução publicada 
ontem (28) pelo Ban-

co Central (BC), com medi-
das adicionais de segurança 
para o sistema instantâneo 
de pagamentos. Os limites 
de R$ 1 mil para transações 
noturnas entre pessoas fí-
sicas, aprovado na semana 
passada,  entra em vigor no 
próximo dia 4.

Segundo o BC, o bloqueio 
preventivo permitirá que a 
instituição financeira faça 
uma análise mais cuidado-
sa de fraude em contas de 
pessoas físicas, aumentando 
a chance de recuperação 
dos recursos por vítimas de 
algum crime ou extorsão. 
O bloqueio será imediata-
mente comunicado ao usu-
ário recebedor. A resolução 
também torna obrigatória a 
notificação de infração, por 

Recursos poderão ser bloqueados por 72 horas em 
suspeitas de fraude.
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CPF 
como único 
número de 
identificação

O Senado aprovou na ter-
ça-feira (28), em votação 
simbólica, o projeto que 
estabelece que o Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) 
será o “número único e sufi-
ciente” para identificação do 
cidadão em todos os bancos 
de dados do poder público. 
O relator do projeto, senador 
Esperidião Amin (PP-SC), 
acatou duas emendas apre-
sentadas ao texto e, com a 
mudança, o texto retorna à 
Câmara dos Deputados para 
nova análise.

Amim explicou que o 
projeto não invalida os 
demais documentos de 
identificação. “O objetivo 
da proposição é estabelecer 
um único número ao cida-
dão para que ele possa ter 
acesso aos seus prontuários 
no SUS [Sistema Único de 
Saúde]; aos sistemas de 
assistência e previdência so-
cial, tais como Bolsa Famí-
lia, Benefício de Prestação 
Continuada e registros no 
INSS; às informações fiscais 
e tributárias; ao exercício 
das obrigações políticas, 
como alistamento eleitoral 
e voto”, disse (ABr).

Em agosto, a inadimplên-
cia das micro e pequenas 
empresas teve uma retra-
ção de 0,9%, na compara-
ção com o mês anterior. No 
período, ocorreram 5,33 
milhões de negócios desse 
porte com o nome no ver-
melho. A informação é da 
Serasa Experian. 

Para o economista da 
Serasa Experian Luiz Rabi 
a disponibilização de linhas 
de crédito para micro e 
pequenas empresas ne-
gociarem suas dívidas, a 
partir de julho deste ano, 
impactou favoravelmente 
no índice.

“Os donos de negócios 
estão em busca de auxílio 
para lidar com suas pen-
dências financeiras. Por 
isso, o recuo observado 
não reflete uma melhora 
para as empresas, mas sim 

A maior parcela de empresas negativadas é do setor de serviço 
(51,2%), seguido pelo comércio (38,7%) e indústria (8,0%).
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Banco Central aprova medidas 
adicionais de segurança para Pix
A partir de 16 de novembro, as instituições financeiras poderão bloquear o recebimento de transferências via 
Pix a pessoas físicas por até 72 horas, caso haja suspeita que a conta beneficiada seja usada para fraudes

tar as notificações de fraudes 
vinculadas a usuários finais 
mesmo em procedimentos 
não vinculados diretamente 
ao sistema de pagamentos 
instantâneos, como abertura 
de contas.

A resolução obrigou que os 
mecanismos de segurança 
adotados pelas instituições 
sejam no mínimo iguais aos 
procedimentos do BC. Casos 
de excessivas consultas de 
chaves Pix que não resul-
tem em liquidação ou de 
consultas a chaves inválidas 
deverão ser identificados e 
devidamente tratados. O BC 
também determinou que as 
instituições que oferecem o 
Pix serão responsabilizadas 
caso fique comprovado que 
a fraude decorreu de falhas 
nos mecanismos de segu-
rança e de gerenciamento 
de riscos (ABr). 

meio da qual as instituições 
registram eventuais irregu-
laridades e compartilham 
as informações com as 
demais instituições sempre 
que houver consulta a uma 
chave Pix. 

Atualmente, essa notifi-
cação é facultativa. O BC 
também ampliou o uso do 

mecanismo para transações 
em que pagador e recebedor 
tenham contas no mesmo 
banco e para operações 
rejeitadas por suspeita fun-
dada de fraude. O uso de 
informações vinculadas às 
chaves Pix será ampliado 
para prevenir fraudes. As 
instituições poderão consul-

Inadimplência das micro e 
pequenas empresas caiu 0,9%

um alívio temporário, já que 
os empreendedores ainda 
devem encontrar muitos 
desafios diante do quadro 
econômico do país”, disse 
Rabi.

Considerando-se os ne-
gócios de micro, pequeno, 
médio e grande porte, foram 

registrados 5,83 milhões de 
empresas insolventes em 
agosto, ante 5,87 milhões 
em julho. A maior parcela 
de empresas negativa-
das é do setor de serviço 
(51,2%), seguido pelo co-
mércio (38,7%) e indústria 
(8,0%) (ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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