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tornando-as aptas a ler e produzir informações de maneira reflexiva e 
responsável e, assim, participando plenamente da sociedade conectada. 
A iniciativa tem o intuito de engajar e treinar os idosos, que segundo 
levantamento da Febraban, têm se tornado alvo frequente de golpes 
digitais. O projeto disponibiliza uma coleção de materiais gratuitos, 
como guias, cartilhas digitais e outros recursos pedagógicos que podem 
auxiliar, além dos idosos, profissionais que estejam interessados em 
organizar oficinas e cursos de educação midiática para esse público. O 
material e outras informações estão dusponíveis em: (https://60mais.
educamidia.org.br/).

E - Gestão Empresarial
Professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie fizeram parte da 
iniciativa ‘Desafios de Gestão Empresarial’, uma plataforma criada pela 
Fiesp como forma de ajudar empresários e empreendedores a enfrentar 
o turbulento período provocado pela pandemia. A iniciativa oferece 
apoio por meio de vídeos com dicas de especialistas sobre os mais di-
versos assuntos, como administração e planejamento; vendas; gestão de 
pessoas, financeira, de produção e tributária; tecnologia; e negociação. 
No total, os professores mackenzistas participaram de cinco vídeos 
que estão disponíveis no site da iniciativa, que pode ser conferido em: 
(https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/desafios-de-gestao-empresarial). 

F - Toque do Bem 
Conhecido pela campanha “Outubro Rosa”, este é o mês de conscienti-
zação do câncer de mama e, para ajudar na divulgação da importância 
do autoexame e da mamografia, a Condor reforça sua parceria de 9 
anos com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama com a nova campanha “Toque do Bem”. Durante a 
ação, que pode ser acompanhada pelo site (condor.ind.br/outubrorosa), 
a Condor e a Femama convidam as pessoas a motivarem as mulheres 
que amamos a agendar os exames de detecção precoce, juntamente com 
um material informativo com as três perguntas que podem salvar vidas, 
São elas: “Você já fez sua mamografia este ano?”, “Você tem controlado 
seu peso?” e “Você tem feito atividade física regularmente?”. 

G - Aviação Regional 
A Textron Aviation, representada com exclusividade no Brasil pela TAM 
Aviação Executiva, anunciou as primeiras entregas de uma encomenda 
de frota de aeronaves Cessna Grand Caravan EX para a empresa bra-

A - Novos Imortais
A Academia Paulista de Contabilidade (APC) acaba de eleger cinco novos 
acadêmicos para seus quadros. Três pertencem ao corpo da Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), 
órgão ligado à FEA/USP. São os professores Edgard Cornacchione, Eliseu 
Martins e Marta Pelúcio. Além deles, passam a integrar a Academia o 
contador e vice-presidente administrativo do CRCSP, José Aparecido 
Maion, e a perita contadora judicial Suely Gualano Bossa Serrati. A APC, 
criada em 1952, possui 50 cadeiras, ocupadas por profissionais de des-
taque, que são eleitos por sua notória contribuição ao desenvolvimento 
do setor. Os cinco novos imortais serão empossados em sessão solene 
na sede do CRCSP em dezembro.

B - Arquitetura e Design
A Archademy, primeiro Market Network de Arquitetura e Design de 
Interiores do Brasil, abriu inscrições para a edição do seu Archathon 
Libcorp 2021. O laboratório de concorrência em projetos arquitetôni-
cos já é referência internacional, com 35 edições. Podem participar 
da seleção equipes com pelo menos um ano de formado nos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores ou Design de Produto. Os 
participantes serão selecionados por seus portfólios para a concepção 
e desenvolvimento de solução arquitetônica para a Libcorp Incorpo-
rações e Desenvolvimento Imobiliário. A divulgação dos 30 escritórios 
classificados ocorrerá no dia 20. Interessados podem se inscrever até o 
próximo dia 19, pelo site: (www.archademy.com.br/archathon)

C - Educação Financeira 
O C6 Bank está com inscrições abertas para a terceira edição do Prêmio 
C6 de Jornalismo, cujo foco é educação financeira e finanças pessoais. O 
objetivo é reconhecer reportagens que abordem a cidadania financeira, 
conceito usado pelo Banco Central 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 brasileiros a tomar decisões informadas em relação a 
finanças pessoais. Podem ser inscritos conteúdos veiculados durante todo 
o ano. Inscrições e mais informações pelo site (www.premioc6.com.br). 

D - Engajar os Idosos
O Instituto Palavra Aberta lança o EducaMídia 60+, um programa cria-
do para promover a educação midiática de pessoas acima de 60 anos, 

sileira de aviação Azul Conecta, com sede no aeroporto de Jundiaí. A 
empresa recentemente colocou um pedido inicial de cinco aeronaves 
com opções para mais 5 Grand Caravan EX. A Azul Conecta, utilizará 
a frota para transportar viajantes de cidades menores e locais remotos 
em todo o país. O Cessna Grand Caravan EX foi projetado e fabricado 
pela Textron Aviation Inc., e oferece uma forma valiosa de transporte 
em todo o Brasil, especialmente para pessoas em áreas rurais

H - Desafio Turistech
Estão abertas as inscrições para o Desafio Turistech 2021, projeto que 
busca startups, projetos, empresas e projetos acadêmicos que tenham 
alguma solução inovadora para o turismo. Serão aceitas iniciativas em 
temáticas como economia criativa, digitalização de negócios, romótica 
e automação, turismo em áreas naturais, desenvolvimento sustentável, 
nomadismo digital, personalização das experiências, inserção digital 
dos micro e pequenos negócios, destinos inteligentes, entre outras. Os 
participantes serão avaliados em critérios como inovação, grau de desen-
volvimento, perfil e histórico da equipe, sustentabilidade e contribuição 
com a sociedade. Os vencedores podem ganhar, além da visibilidade, uma 
viagem à Madrid para a Fitur 2022, o maior evento de turismo do mundo. 
Inscrições e mais informações: (https://turistech.turismo.gov.br/).

I - Amazon e as PMEs
Nesta quarta (6) e quinta-feira (7), a Amazon Brasil apresenta o Amazon 
Conecta: um evento online gratuito focado em impulsionar pequenos e 
médios empresários brasileiros. Serão 20 horas de conteúdo divididas 
em 21 sessões. Com uma agenda que aborda desde como começar a 
vender na (Amazon.com.br), até dicas de como aproveitar ao máximo 
as próximas datas do varejo, o intuito do evento é aproximar empreen-
dedores, executivos da Amazon e especialistas em diversos temas para 
ensinar as melhores práticas de como crescer nos negócios online. O 
Amazon Conecta busca ampliar o sucesso de vendedores parceiros, 
assim como educar para pequenas empresas que estão considerando 
a possibilidade de começar a vender na Amazon. Inscrições: (https://
hopin.com/events/amazonconecta?ref=53bbbf476039). 

J - Natureza & Saúde
O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein promove o 1º 
Simpósio Internacional de Natureza & Saúde: Construindo pontes para 
o bem-estar humano e a conservação, nos próximos dias 8 e 9. Será 
virtual e reunirá palestrantes para discutir a relação saúde e natureza. 
O intuito é refletir, dialogar e encontrar soluções integrativas, locais e 
globais, a partir de temas como Eco Health/Planetary Health, conexão-
desconexão-reconexão com a natureza, intervenções de saúde baseadas 
na natureza, novos espaços de promoção de saúde, consciência e con-
vergência saúde e sustentabilidade. O público-alvo inclui profissionais 
da saúde, pesquisadores, membros de instituições ligadas à conservação 
ambiental, arquitetos e engenheiros, economistas, ativistas, estudantes 
e público com interesse no tema. Informações: (https://eventos.ensino-
einstein.com/simposionaturezaesaude/).

Realidade aumentada 
aproxima consumidor 

virtual de experiência real

Você já imaginou 
que fosse possível 
experimentar roupas 
virtualmente? 

Apesar de ainda não 
estar muito presen-
te no varejo virtual, 

essa possibilidade existe 
com a Realidade Aumenta-
da (RA), muito conhecida 
no mundo dos jogos virtuais 
e uma grande tendência 
para melhorar a nossa ex-
periência no e-commerce. 
Ao contrário da realidade 
virtual, que nos leva a um 
cenário completamente 
distinto do mundo real, a 
RA traz experiências vir-
tuais para o mundo real e 
permite a nossa interação 
com os objetos virtuais, 
uma espécie de projeção.

Um exemplo foi lançado 
em 2019, pelo Google, que 
por meio da Realidade Au-
mentada, simula animais 
em 3D como se estivessem 
no mesmo ambiente que 
o nosso, com movimentos 
perfeitos e emitindo sons 
típicos. Essa técnica asso-
ciada ao varejo funciona 
da seguinte forma: conse-
guimos escolher em tempo 
real a peça que combina 
mais com o nosso tom de 
pele e saber como ficará 
no nosso corpo, como se 
estivesse vestindo. 

Esse tipo de teste dá 
uma visão mais ‘real’ dos 
artigos, consequentemente 
maior chance escolhermos 
o item certo, o que acaba 
com aquela “dor de cabe-
ça” de perder tempo com 
cancelamentos e trocas de 
pedidos, proporcionando 
uma melhor experiência 
de compra. Pense na fa-
cilidade de experimentar 
jóias, maquiagens, óculos 
ou lentes de contato para 
escolher a melhor cor por 
meio do celular, de dentro 
da sua casa!

Inclusive, a pandemia 
acelerou as compras on-
line, o que tem levado 
muitas empresas do setor 

a investirem em inovações 
para melhorar a jornada do 
cliente no mundo virtual. 
Um estudo da Deloitte 
Digital e da Snap sobre o 
potencial da Realidade Au-
mentada indicou que essa 
tecnologia será a próxima 
fronteira do engajamento 
móvel e digital, com poten-
cial de ajudar as marcas a 
elevarem a experiência do 
cliente. 

O relatório, que avaliou 
as respostas de 15 mil con-
sumidores domésticos e 
internacionais nos Estados 
Unidos, dos quais cerca de 
metade usuários do Snap-
chat, mostrou que a RA 
tem o poder de impactar 
os resultados financeiros 
de uma empresa, não 
apenas impulsionando as 
conexões com os clientes, 
mas gerando conversões de 
forma significativa.

Essa tecnologia chega aos 
poucos no varejo virtual por 
meio de qualquer celular 
e de maneira generalizada 
para toda a população. Fu-
turamente a Realidade Au-
mentada estará disponível 
também nos produtos além 
de relógios e celulares. 

Para este ano, a maior 
novidade foi o lançamento 
dos óculos inteligentes 
com a RA, anunciada por 
Mark Zuckerberg, CEO do 
Facebook, em parceria com 
a Ray-Ban. A tecnologia 
permite ao usuário fotogra-
far, gravar, ouvir música e 
podcast. Tudo compatível 
com iOS e Android.

Por fim, à medida que a 
RA evolui, ela impactará 
na nossa vida, tornando-
se protagonista de uma 
revolução tecnológica tão 
impactante quanto a inter-
net ou o celular, mudando 
a forma como vemos e 
interagimos com o mundo 
ao nosso redor. 

Afinal, o virtual está cada 
vez mais real.

(*) - Com formação em Ciência da 
Computação na FEI e pós-graduação 

em gestão de projetos de TI na USP, é 
sócio-diretor na CBYK.

Fabrício Visibeli (*)

É a 26ª elevação con-
secutiva na projeção. 
A estimativa está no 

Boletim Focus de ontem (4), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
4,14%. 

Em agosto, puxada pelos 
combustíveis, a inflação su-
biu 0,87%, a maior inflação 
para o mês desde o ano 2000, 
de acordo com o IBGE. Com 
isso, o indicador acumula 
altas de 5,67% no ano e de 
9,68% nos últimos 12 meses, 
o maior acumulado desde 
fevereiro de 2016, quando 
o índice alcançou 10,36%. A 
previsão que deve ser perse-
guida pelo BC. é de 3,75%, 
com intervalo de tolerância 

A inflação acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos 
últimos 12 meses.

Suspensos no país desde o início 
da pandemia, os cruzeiros marítimos 
retornarão à costa brasileira em novem-
bro, anunciou o Ministério do Turismo. 
Em nota, a pasta informou que uma 
portaria será assinada nos próximos 
dias. Após a publicação da portaria, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) editará uma norma com 
os protocolos sanitários. As viagens 
também deverão respeitar as regras 
das cidades onde os navios atracarem.

Entre os protocolos a serem defini-
dos pela Anvisa, estão a realização de 
testes antes do embarque em todos os 
passageiros, vacinação e testagem dos 
tripulantes, uso de máscaras, distancia-
mento, ocupação reduzida nos navios, 
desinfecção e higienização constantes 
nas embarcações e fornecimento de ar 
fresco sem recirculação (nos moldes 
dos filtros especiais dos aviões).

A autorização para a temporada 
de cruzeiros 2021/2022 envolveu a 
aprovação conjunta de medidas dos 
Ministérios da Saúde, da Justiça, da 
Infraestrutura, da Casa Civil e da Pre-
sidência da República. A expectativa, 
informou o governo, é gerar R$ 2,5 
bilhões para a economia e criar 35 mil 
empregos, o que representaria cresci-
mento de 11% em relação à temporada 
2019/2020.

Para a temporada 2021/2022, que vai 
de novembro até abril, estão previstos 

A expectativa é gerar R$ 2,5 bilhões para 
a economia e criar 35 mil empregos.

Indicador Ipea cresceu 2,2% 
nos investimentos

O Indicador Mensal de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF), divulgado ontem 
(4), no Rio de Janeiro, pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
registrou avanço de 2,2% em julho frente 
a junho, na série com ajuste sazonal. 
Assim, o trimestre móvel terminado em 
julho teve alta de 3,3%. No resultado acu-
mulado em 12 meses, os investimentos 
apresentaram expansão de 16%. A FBCF 
é composta por máquinas e equipamen-
tos, construção civil e outros ativos fixos. 

Segundo o Ipea, o consumo aparente de 
máquinas e equipamentos alcançou ex-
pansão de 3,9% em julho, mas encerrou 
o trimestre móvel com queda de 15,1%. 
Enquanto a produção de máquinas e 
equipamentos para o mercado interno 
apresentou crescimento de 18,7% em 
julho, a importação caiu 26,2% no mesmo 
período. No acumulado em 12 meses, o 
investimento em máquinas e equipamen-
tos acusou alta de 24,3%.

Já o indicador de investimentos em 
construção civil avançou 3,7%, sendo a 
quinta alta consecutiva. Com esse resul-
tado, o segmento anotou crescimento de 
13,6% no trimestre móvel.  “O destaque 
ficou por conta do componente de má-
quinas e equipamentos, que avançou 
para um patamar 30,5% superior a julho 
de 2020. Enquanto o componente de 
outros ativos fixos aumentou 18,2%, a 
construção civil teve alta de 28,8%. Na 
comparação trimestral, os resultados 
também foram positivos”, destacou o 
Ipea (ABr).

Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 8,51%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial do país, subiu, novamente, de 8,45% para 8,51%
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mulam a poupança. 
Quando reduz a Selic, a 

tendência é de que o crédito 
fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle 
da inflação e estimulando a 
atividade econômica. As ins-
tituições financeiras consul-
tadas pelo BC mantiveram a 
projeção para o crescimento 
da economia brasileira este 
ano em 5,04%. Para 2022, a 
expectativa para o PIB- é de 
crescimento de 1,57%. 

Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,2% e 2,5%, res-
pectivamente. A expectativa 
para a cotação do dólar tam-
bém se manteve em R$ 5,20 
para o final deste ano. Para 
o fim de 2022, a previsão é 
de que a moeda americana 
fique em R$ 5,25 (ABr).

de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. 

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 8,25% ao 
ano, mesma projeção da se-
mana passada. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a 

taxa básica suba para 8,5% 
ao ano. Quando o Copom 
aumenta a taxa básica de 
juros, a finalidade é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-

Turismo anuncia volta de cruzeiros 
marítimos em novembro

sete navios. As embarcações devem 
ofertar mais de 566 mil leitos, 35 mil 
a mais que na temporada 2019/2020, 
e farão cerca de 130 roteiros e 570 
escalas em portos brasileiros. Entre 
os destinos previstos, estão Rio de 
Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos 
Reis, Balneário Camboriú, Búzios, 
Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, 
Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto 
Belo, Recife e Ubatuba.

O ministro do Turismo, Gilson Ma-
chado, comentou a liberação dos cru-
zeiros. “A temporada está autorizada 
pelo governo. O presidente Bolsonaro 
determinou empenho total para que 
conseguíssemos liberar, porque os na-
vios geram em torno de 42 mil empre-
gos no Brasil, entre diretos e indiretos. 
Teremos uma temporada belíssima este 
ano”, declarou Machado (ABr).
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