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D - Missão Empresarial
Os Emirados Árabes Unidos é o destino da Missão Empresarial do Se-
brae-SP, que será realizada entre os dias 13 e 21 de fevereiro de 2022. 
Uma oportunidade para os empresários visitarem os principais polos de 
exportação, alimentos e bebidas e food service. Os participantes estarão 
presentes,com acompanhamento técnico especializado, em dois grandes 
eventos de negócios e inovação: Gulfood e Expo 2020. A missão inclui 
ainda a possibilidade de participação em uma rodada de negócios, visitas 
técnicas aos principais locais de tendências e a possibilidade de realizar 
a aproximação com potenciais compradores. São 20 vagas disponíveis 
para micro e pequenas empresas. Pré-inscrição no link (sebrae.conta-
tosebraesp.com.br/missaoemirados).

E - Acervo Histórico
Rei e Rainha da Espanha e da Suécia, Nelson Mandela, Pablo Neruda, 
Di Cavalcanti, Vinicius de Moraes e o ex-presidente da república João 
Figueiredo,  fazem parte das personalidades que se hospedaram no 
antigo Ca’d’Oro. O primero Hotel de cinco estrelas de São Paulo, 
que começou como um restaurante que revolucionou a gastronomia 
paulistana, é testemunha ocular dos acontecimentos da cidade. 
Mesmo após a revitalização que aconteceu em 2009, Fabrizio Guz-
zoni, proprietário do Ca’d’Oro e neto do fundador, ainda guardava 
as últimas peças do acervo histórico do empreendimento. Tais peças 
remanescentes datadas de 1953 a 2009 serão leiloadas no próximo 
dia 19, às 11h, em um evento exclusivamente online. Variando de 
R$ 50,00 a R$ 200,00, os lances mínimos já podem ser realizados em 
(www.lancetotal.com.br).

F - Estágio e Aprendizagem
Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Expo CIEE 
Virtual. O evento totalmente gratuito e online contará com mais de 
100  palestras, estandes virtuais e oportunidades de estágio e apren-
dizagem. A feira será realizada entre 8 e 12 de novembro das 8h às 
20h. Os visitantes inscritos terão acesso à plataforma que remete a 
um pavilhão virtual e  poderão interagir por meio de áudios e vídeos 
com os expositores presentes na feira. Desde sua fundação, há 57 
anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por 
meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente so-
cioassistencial com a aprendizagem. Em paralelo, mantém uma série 
de ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento 
e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias. Faça a sua 
inscrição no link: (https://www.expociee.com.br/). 

A - Pessoa com Deficiência 
Estão abertas as inscrições para o curso remoto de Assistente de Logís-
tica às pessoas com deficiência da Capital. Ação, totalmente gratuita, é 
uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e o Centro Paula Souza, com o apoio do Centro de Tecno-
logia e Inovação. O curso terá carga horária de 60 horas, realizado em 
12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e, é acessível 
com interpretação de libras, material adaptado e linguagem simples. As 
aulas têm início no próximo dia 27 e as pessoas com deficiência com 
mais de 18 anos, devem se inscrever por meio do link (https://forms.
gle/NNue56Y32j6et1Ze6). Outras informações, no site (https://www.
pessoacomdeficiencia.sp.gov.br). 

B - Inovação da Indústria
Steve Wozniak, cofundador da Apple, engenheiro e programador que 
trabalhou ao lado de Steve Jobs, fará uma análise sobre o futuro da 
inovação, no próximo dia 20, durante o lançamento do 9º Congres-
so Brasileiro de Inovação da Indústria. A iniciativa, resultado de 
uma parceria entre Sebrae e Confederação Nacional da Indústria, 
objetiva mostrar como a inovação pode ser aplicada em qualquer 
negócio, independente do porte da empresa. Além de apresentar as 
principais perspectivas para a inovação no contexto pós-pandemia, 
expondo como os desafios impostos pela COVID-19 transformaram a 
inovação em um vetor que une os cinco continentes. Na abertura, o 
presidente do Sebrae, Carlos Melles e o presidente da CNI, Robson 
Andrade, farão a recepção ao público. Inscrições e informações: 
(www.congressodeinovacao.com.br).

C - Linha de Lácteos 
Com investimento de mais de R$ 70 milhões, a Betânia Lácteos acaba 
de inaugurar uma nova fábrica em Morada Nova (CE). A unidade terá 
uma área de cerca de 5 mil m², com capacidade de processamento de 
200 mil litros de leite por dia e irá produzir leite em pó, leite conden-
sado e demais compostos lácteos. Com a nova estrutura, o complexo 
industrial passa a produzir toda a linha de lácteos da Betânia e amplia 
a capacidade de processamento da empresa para mais de 1,4 milhão 
de litros de leite por dia, o que coloca a empresa entre as dez maiores 
indústrias de lácteos do Brasil. São 60 novos empregos diretos e 4 mil 
indiretos, graças ao aumento na capacidade de processamento de leite 
e na produção dos novos produtos lácteos. A cada 50 litros de leite 
captado pela Betânia, um emprego é gerado no Nordeste. Saiba mais: 
(www.betanialacteos.com.br).

G - Gerando Empregos
Dentro do plano de expansão e para atender à demanda de mercado, a 
Altenburg, empresa catarinense quase centenária, que figura como a maior 
fabricante de travesseiros do Brasil e América Latina, acaba de inaugurar 
uma nova fábrica de 18 mil m², na cidade de Nossa Senhora do Socorro, 
em Sergipe. A empresa, que tem em seu DNA a sustentabilidade, apostou 
forte na nova unidade Nordeste, onde atua desde 2009. A fábrica atual 
tem 7,5 mil m² e a nova planta passará a contar com 18 mil m² de área 
construída, com muita área verde e melhor aproveitamento dos espaços, 
trazendo a natureza para o dia a dia dos colaboradores. A fábrica tem 230 
colaboradores e com o novo espaço pode chegar a 400. Esta operação 
amplia as linhas de produtos de edredons, colchas, roupas de cama, pro-
tetores, travesseiros e toalhas felpudas (www.altenburg.com.br).

H - Linha de Licenciados
O Brasil bateu muitos recordes dentro das quadras, pistas e piscinas 
nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Fora delas, a melhor participação da 
história do país na competição também impulsionou a venda de produtos 
oficiais do Time Brasil. Mais de 26.000 itens licenciados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) foram adquiridos pela torcida verde-amarela 
até o fim competição, em agosto. Agora, com as atenções voltadas a Paris 
2024, o fã do esporte olímpico poderá continuar apoiando a preparação 
dos atletas brasileiros, já que os royalties das vendas são revertidos ao 
COB, que com isso investe nas modalidades. Confira a linha de produtos 
oficiais do Time Brasil em: (https://produtostimebrasil.com.br/).

I - Soluções para Desafios
O Impacta, programa de inovação aberta desenhado pelo Laboratório de 
Inovação do Ministério Público/RJ, e executado com o apoio da Semente 
Negócios, irá selecionar negócios de todo Brasil que tenham soluções 
inovadoras para a resolução de nove desafios mapeados pela Instituição. 
Objetiva aperfeiçoar a atuação do MP-RJ por meio da junção de esforços 
possibilitada pela inovação aberta. Os participantes contarão com trei-
namentos para o desenvolvimento de sistemas e negócios, mentoria por 
procuradores, promotores e servidores do MP-RJ, e acesso seguro aos 
dados necessários para que as soluções sejam desenvolvidas. Ao final, o 
MPRJ selecionará quais soluções serão implementadas pela Instituição. 
Inscrições e mais informações: (https://www.mprj.mp.br/inova/impacta/).

J - Aeronaves Sustentáveis. 
Electra.aero Inc. (Electra), uma fabricante de veículos eSTOL (sigla inglês 
para decolagem e aterragem curta) e a Flapper Tecnologia S.A. (Flapper), 
a maior plataforma de aviação privada sob demanda da América Latina, 
anunciam um acordo, que deve dar à Flapper a incumbência de comercia-
lizar até 30 aeronaves elétricas fornecidas pela Electra. Com data prevista 
para 2027, a operação vai incluir pelo menos cinco capitais da América 
Latina, com foco especial na cidade de São Paulo. A aeronave de asa fixa 
levará inicialmente até sete passageiros e um piloto ou 820kg de carga 
por até 800km em todas as condições meteorológicas. A América Latina 
é um importante mercado de mobilidade aérea urbana e a cidade de São 
Paulo, opera a maior frota de helicópteros de passageiros do mundo. 
Outras informações: (www.flyflapper.com). 

Contradição tecnológica: 
os ‘cringes’ pagaram 

a língua

Quem tem mais de 
25 anos, com certeza 
já ouviu - ou já disse 
- frases como: “a 
tecnologia vai acabar 
com os empregos” 
ou “a tecnologia vai 
afastar as pessoas”

É possível, ainda, lis-
tar uma dezena de 
citações de grandes 

nomes da humanidade que, 
no passado, viam com maus 
olhos a evolução tecnológi-
ca. Para trazer apenas um 
exemplo, Pablo Picasso disse, 
certa vez, que “computadores 
são inúteis. Eles conseguem 
apenas lhe dar respostas”.

Sim, para nós, que somos 
cringes - e saber o que é isso já 
diz muito sobre nossa relação 
com a tecnologia -, o advento 
da internet, por exemplo, foi 
um processo de muito apren-
dizado e, por vezes, de muita 
dor. É claro que, ao olharmos 
a Geração Z e sua estranha 
relação com as outras pessoas 
- principalmente por terem 
dificuldade de lidar com outro 
ser humano sem um gadget 
intermediando -, ainda nos 
assustamos. Deveríamos?

O foco aqui é, justamente, 
a humanização e a grande 
contradição em torno de 
como a evolução tecnológi-
ca nos permite desenvolver 
relações mais próximas. Mas, 
para falarmos do presente e 
olharmos para o futuro, preci-
samos voltar, brevemente, ao 
passado. Imagine que nossos 
avós eram impactados por 
um anúncio de jornal. Um 
único anúncio, com a mesma 
imagem e o mesmo texto para 
atingir as mais diferentes 
pessoas de variadas classes 
sociais.

Afinal, comprar uma lata de 
leite condensado nunca foi 
um grande segredo. Um guar-
da-roupas era apenas mais 
um item da sua casa. Mas o 
tempo passou e nossa relação 
com as marcas foi mudando. 
Um balzaquiano qualquer 
adora comparar elementos 
parafraseando Tostines (diga 
para um adolescente “Tos-

tines vende mais porque é 
fresquinho ou é fresquinho 
porque vende mais?” – ele vai 
olhar para você como quem 
vê uma assombração).

Se você comprou leite Par-
malat porque foi impactado 
por crianças fantasiadas de 
animais, saiba que fez parte 
de um momento estratégico 
em nossa história, quando 
as ações das marcas já eram 
cheias de storytelling, mes-
mo antes desse termo ser 
popularizado. A título de 
curiosidade, a primeira men-
ção oficial veio em 1993, com 
Joe Lambert, nos Estados 
Unidos.

Pulemos alguns anos, do 
fim da década de 90 para 
os dias de hoje. A evolução 
tecnológica que durante 
anos tirou o sono de alguns, 
não apenas não destruiu em-
pregos ou afastou as pessoas 
como, pelo contrário, teve 
papel fundamental na huma-
nização das relações. Se antes 
as marcas apenas “falavam” 
o que desejavam anunciar e 
a audiência “aceitava”, hoje 
o cenário é muito diferente. 

Comprar um guarda-roupa, 
como citado acima, envolve, 
por exemplo, “conversar” 
com uma “pessoa” chamada 
Lu, que se tornou tão real que 
é tratada como uma persona-
lidade e seguida por milhões 
de seres humanos. Hoje, as 
marcas são vistas como se-
res com personalidade, que 
acertam e erram, que falam 
e escutam. 

Escolher uma lata de leite 
condensado, por exemplo, 
vai muito além da embala-
gem que traga uma moça 
camponesa. Hoje, conquistar 
seu público exige que sua 
marca seja alguém, de fato. 
Comprovando a contradição, 
no momento mais sensível da 
humanidade no século atual, 
foi justamente ela, a tecnolo-
gia, que nos permitiu manter 
as relações humanas tão pró-
ximas, mesmo distantes – e 
em meio a uma pandemia.

Por essas e tantas outras, 
que nós, cringes, pagamos 
a língua.

(*) - É diretor de Comunicação e 
Marketing da Tecnobank.

Cristiano Caporici (*)

A proposta (PEC 100) 
unifica tributos, ins-
titui um imposto es-

pecial para desestimular o 
consumo de bebidas e cigar-
ros no lugar do IPI e finaliza 
as isenções para produtos 
da cesta básica, inserindo no 
lugar um programa que de-
volve dinheiro diretamente 
às famílias de renda menor.

O texto foi entregue pelo 
relator, senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), aos 
líderes partidários da Casa. 
Com o objetivo de simplifi-
car a tributação ao longo da 
cadeia produtiva e eliminar 
repasses para os preços 
finais, a PEC 110 não trata 
da reforma do Imposto de 
Renda (IR). Aprovada na Câ-
mara no início de setembro, 
as mudanças no IR estão em 
tramitação no Senado.

O texto unifica contribui-
ções federais que incidem 
sobre o faturamento das 

O Senado apresentou na terça-feira (5) o relatório para a 
reforma dos tributos sobre o consumo.

Pesquisa da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC) estima que a mo-
vimentação financeira do varejo para 
o Dia das Crianças, comemorado no 
próximo dia 12, deverá alcançar R$ 
7,43 bilhões. Caso seja confirmada essa 
expectativa, será o maior faturamento 
do comércio varejista nacional para a 
data, desde 2015, quando atingiu R$ 
7,52 bilhões. Essa é a terceira data mais 
importante do varejo, depois do Natal 
e do Dia das Mães.

No ano passado, a movimentação 
financeira para a celebração das crian-
ças totalizou R$ 6,52 bilhões, menor 
resultado desde 2009, de R$ 6,18 
bilhões, mostrando retração de 11,3% 
em relação a 2019, de R$ 7,35 bilhões. 
De acordo com economista sênior da 
CNC, Fabio Bentes, o avanço de 14% 
em 2021, já descontada a inflação, é 
atribuído à fraca base comparativa de 
2020 sobre 2019, quando a receita das 
vendas somou R$ 7,35 bilhões. 

O economista acredita que, tal como 
aconteceu a partir de 2017 e observado 
nos anos anteriores, a tendência é de 
recuperação das vendas. “De 2017 em 
diante, as vendas vieram crescendo 
pouco, mas cresceram, e foram inter-

A data é a terceira mais importante 
depois do Natal e do Dia das Mães.
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Reforma tributária: relatório eleva 
imposto sobre bebida e cigarro

Após quase dois anos de discussões, o Senado apresentou o relatório para a reforma dos tributos 
sobre o consumo

Em relação ao IBS, o texto 
propõe que haja uma legisla-
ção única para os 26 estados, 
o Distrito Federal e os mu-
nicípios. A legislação única 
poria fim à guerra fiscal entre 
os estados. A cobrança seria 
no destino, no local onde a 
mercadoria foi consumida. 

A lei complementar que 
instituirá o IBS pode trazer 
alíquotas reduzidas e isen-
ções para vários setores da 
economia, como agronegó-
cio, gás de cozinha, educação, 
saúde, transporte público e 
compras de entidades be-
neficentes. Camadas mais 
pobres da população seriam 
beneficiadas com a devolução 
direta de impostos. Em con-
trapartida, atividades como 
operações com combustíveis, 
lubrificantes e produtos rela-
cionados ao fumo, serviços 
financeiros e operações com 
imóveis poderiam ter alíquo-
tas mais altas (ABr).

empresas e funde impostos 
estaduais e municipais em 
outro imposto. Pela pro-
posta, a Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS) 
substituirá a Cofins, o PIS e 
o Pasep.

O Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS) substituirá 
o ICMS, arrecadado pelos 
estados, e o ISS, de respon-
sabilidade dos municípios. 

Tanto a CBS como o IBS não 
são cumulativos e incidem 
apenas sobre o valor agrega-
do em cada fase da produção 
e da comercialização do 
produto ou do serviço.

A proposta não unificou o 
IOF, a Cide e o salário-edu-
cação no novo tributo fede-
ral. Mesmo assim, o texto é 
mais amplo que o projeto do 
governo. 

CNC estima faturamento recorde do 
varejo para o Dia das Crianças

2,31 bilhões, seguido pelo ramo de ves-
tuário e calçados (R$ 2,21 bilhões), com 
crescimento real em relação à mesma 
data de 2020 em torno de 28% a 29%. 
A análise regional revela que o estado 
de São Paulo se mantém na liderança 
absoluta, com movimentação financeira 
de R$ 2,68 bilhões, seguido por Minas 
Gerais (R$ 758,5 milhões), Rio Grande 
do Sul (R$ 687,2 milhões) e Rio de 
Janeiro (R$ 655,7 milhões). Juntos, os 
quatro estados deverão responder por 
53,4% do total movimentado na data 
comemorativa. 

Fabio Bentes disse que apesar do au-
mento na circulação de consumidores, 
o varejo brasileiro terá dificuldades para 
evitar repasses aos preços de bens e 
serviços ao consumidor final diante da 
inflação anualizada de 10,1%, segundo o 
IPCA-15. Os itens que compõem a cesta 
típica da data aumentaram 7%, maior 
taxa desde 2016 (8,8%). Segundo Fabio 
Bentes, “a crise ainda está nos calcanha-
res do comércio”. Entre os produtos e 
serviços mais demandados nessa época 
do ano, os maiores reajustes em 12 meses 
são observados nos preços de bicicle-
tas (15,9%), doces (12,3%) e lanches 
(10,9%), de acordo com a CNC (ABr).

rompidas por esse ano atípico de 2020 
(devido à pandemia da Covid-19)”, 
disse. A expectativa de expansão das 
vendas este ano, se deve ao aumento 
de 34% na circulação de consumidores 
registrado desde o fim da segunda onda 
da crise sanitária, em outubro de 2020, 
até o final do mês passado. 

Segundo a CNC, o ramo de eletroele-
trônicos e brinquedos será mais uma 
vez o destaque das vendas para o Dia 
das Crianças, respondendo por 31% do 
volume projetado, ou o equivalente a R$ 


