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D - Desafios para Startups
A Meta Ventures abriu inscrições para o Bring Your SaaS 2, competição 
de startups que objetiva identificar e reconhecer os negócios promissores, 
com alto potencial de crescimento e sinergia com os negócios e clientes 
da empresa. Podem se inscrever organizações com modelos de negócio 
SaaS, destinados ao mercado B2B ou B2B2C. Serão levados em conside-
ração os seguintes critérios: Modelo de Negócio; Escalabilidade; Perfil e 
histórico de equipe; e Impacto potencial. Os três primeiros colocados se 
tornam candidatos a receber até R$ 1,5 milhão em investimentos da Meta 
Ventures, além da oportunidade de conexão com a Meta e seus clientes. 
Inscrições e mais informações, acesse: (www.metaventures.com.br).

E - Voos para o Nordeste
Comprometida com a retomada consciente das viagens e confiante no 
avanço da vacinação contra a Covid-19, a GOL Linhas Aéreas anuncia 
a sua malha aérea para este mês. A Companhia prevê 425 voos diários, 
1.665 a mais em relação a outubro de 2020, com um crescimento de 15%, 
indicando que, à medida que o combate à pandemia avança, a operação 
também ganha força. A malha já retomou 68% da oferta, se comparada 
com o período pré-pandemia, há dois anos. Entre os principais destaques, 
a Companhia apresenta um aumento de 30% de assentos de São Paulo 
para o Nordeste, principalmente para as cidades de Recife, Salvador e 
Natal. Também, registra também fortalecimento do hub de Guarulhos,  
com destaque na ampliação de voos para São Luís, Caldas Novas, Maceió, 
Montes Claros e Uberlândia. Todos os números comparados a setembro. 

F - Fraudes Digitais
Para aprimorar seus processos internos e evitar fraudes digitais, a área 
de Compliance da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do 
mundo, investirá R$ 1,5 milhão até 2023 no Sykn, Software as a Service 
(SaaS), criado pelo Centro de Excelência (CoE) da Votorantim, que tem 
como objetivo criar abordagens preventivas e analisar cenários de risco. 
Em operação desde agosto, o sistema possui uma capacidade 20 vezes 
maior para analisar dados, agilizando a identificação de irregularidades. 
Com isso, a BRF espera mitigar cerca de R$ 12,5 milhões em fraudes 
nos próximos dois anos. Esse investimento é parte dos R$ 700 milhões 
que serão direcionados para iniciativas de transformação digital da 
Companhia até 2025.

G - Espanhol Fluente
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, 
está com mais de 100 vagas abertas em São Paulo, para profissio-

A - Diferencial no Mercado
O Grupo Bureau Veritas está focado em preparar os profissionais 
com um olhar mais sustentável e oferece um curso a distância e 
gratuito de Introdução ao ESG. Em três módulos, o conteúdo reúne 
os princípios e as práticas das áreas Ambiental, Social e Governança, 
evidenciando a importância do tema. Os interessados em aprofundar 
ainda mais seus conhecimentos participam de uma webinar especial 
com os profissionais do Grupo sobre o quanto essas medidas tornam-
se diferencial no mercado. O curso tem carga horária de duas horas, 
pode ser acessado de qualquer lugar gratuitamente e, ao finalizar, 
o profissional ainda recebe um certificado de conclusão. Mais infor-
mações e inscrições: (https://conteudo.brasil.bureauveritastraining.
com/cursos-esg). 

B - Conta de Energia
A partir deste mês, os clientes da Enel Distribuição São Paulo passam 
a contar com uma nova condição de pagamento das contas de energia: 
por meio  do cartão de crédito. A nova modalidade de pagamento 
estará disponível no site da distribuidora e qualquer cliente baixa 
tensão poderá utilizar e pagar suas contas vencidas ou a vencer. É 
mais uma facilidade oferecida, diante do cenário econômico provo-
cado pela pandemia e pela crise hídrica no país. Além da praticidade 
e comodidade de pagar a conta de luz sem sair de casa, uma das 
grandes vantagens da nova opção de pagamento é que o cliente pode 
parcelar as faturas vencidas e a vencer em até 24 vezes no cartão de 
crédito. Os serviços estão disponíveis, no site da companhia, no link  
(https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Informativos/parcelar-fatura-
cartao-credito.html). 

C - Semana Jurídica
Entre quarta (13) e quinta-feira (15), o curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em Campinas, realiza a XII Semana Jurídica. 
O evento é direcionado aos alunos da instituição e ao público externo 
interessado na temática. O evento tratará de diversos temas, como 
propriedade intelectual contemporânea, as transformações do direito 
contratual e o perfil principiológico contemporâneo, os limites da cri-
minalização e a liberdade individual, além da carreira de delegado da 
Polícia Federal. Em cada dia haverá duas palestras de manhã e à noite, 
com início, respectivamente, às 8h30min e às 19h. Não há necessidade 
de prévia inscrição. Os interessados terão acesso pelo canal do Macke-
nzie Campinas no Youtube, pelo link (https://youtube.com/channel/
UCxiTV7abQab3vhyTwcQsOQA). 

nais bilíngues com espanhol fluente. As posições são para atuar 
com atendimento ao consumidor e suporte técnico, entrando em 
contato com pessoas de diferentes países. Os requisitos são: ser 
maior de 18 anos e ter, no mínimo, ensino médio completo. Já pos-
suir experiência com atendimento ou suporte será considerado um 
diferencial. As vagas são para diversas escalas e horários, já que 
algumas operações funcionam 24h, com escalas 6x1 ou 5x2. Esta é 
a oportunidade para trabalhar em uma gigante global, com mais de 
270 mil colaboradores no mundo, sendo 28 mil apenas na América 
Latina, tendo contato com pessoas de outros países (https://www.
concentrix.com).

H - Software pós Pandemia  
A desenvolvedora de softwares Low-Code GeneXus realiza, no próximo 
dia 21 (quinta-feira), das 14h às 16h, a edição anual de seu evento, 
ainda online, GeneXus Live Meeting: Enterprise Low-Code 2021, que 
abordará a aceleração digital, seus desafios e as necessidades tecnoló-
gicas do ritmo que ela impõe. O encontro também traz uma discussão 
sobre o papel essencial das plataformas Low-Code para ajudar nestes 
tempos de crise, além de temas relacionados às diferentes abordagens 
que constituem os pilares do GeneXus, que foram concebidas para res-
ponder rapidamente às novas necessidades de tecnologia e de mercado. 
A agenda de inscrições já está aberta no mesmo link do evento: (www.
genexus.com/live2021). 

I - Benefícios da Hiperautomação
Sabe o que a hiperautomação gera de valor às corporações? Para res-
ponder esta pergunta, especialistas do ramo se unem para promover, 
no próximo dia 14 (quinta-feira), às 10h, uma live sobre o assunto, onde 
abordarão o conceito, importância e os benefícios desta solução, que 
combina inteligência artificial, robotização e aprendizado de máquinas, 
em processos e sistemas. Há uma série de razões, de ordens objetivas e 
pragmáticas, que justificam a adoção da hiperautomação pelas empresas. 
Oportunidade única de ouvir e interagir com executivos experientes, 
responsáveis por grandes projetos de TI. Para participar, basta apenas 
uma inscrição prévia, por meio do link: (bit.ly/R2bLive7). Após, será 
enviado o link para participar do encontro.

J - Fórum das Locadoras 
A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) confir-
mou mais um palestrante internacional para a edição 2021 do Fórum 
das Locadoras. Editor de publicações estrangeiras dedicadas à locação 
de veículos, como o Business Fleet, Auto Rental News e Fleet Forward, 
Chris Brown participará do painel de abertura do evento que ocorre no 
formato online entre os próximos dias 19 e 21. Brown adianta que pro-
blemas comuns ao Brasil também afetam o mercado norte-americano de 
locação. Nos Estados Unidos, como aqui, a retomada do aluguel de carros 
está represada em função da falta de veículos novos para as locadoras 
comprarem e aumentarem suas frotas. A falta de veículos novos atingiu 
um patamar jamais visto na história da indústria automotiva mundial. 
Inscrições: (www.forumdaslocadoras.com.br).

A procrastinação pode 
impactar a sua vida de 

forma positiva 

Nossas primeiras ideias 
são normalmente as 
mais convencionais

Para muitos profissio-
nais o momento em que 
você tem que procras-

tinar em alguma atividade 
é um motivo de frustração, 
de contestação da própria 
capacidade para realizar seu 
trabalho ou até mesmo de re-
solver uma questão pessoal. 
O próprio significado da pa-
lavra soa como algo negativo. 

No entanto, o que parece 
ruim, em um primeiro instan-
te, pode ser algo realmente 
recompensador em um fu-
turo próximo. Isso significa 
transformar esse adiamento 
de tarefas em alternativas 
mais criativas. Nos apegue-
mos a um exemplo de como 
a procrastinação pode ser 
positiva em alguns aspectos. 
Digamos que um diretor-
geral de uma empresa de 
componentes eletrônicos 
foi avisado por um dos enge-
nheiros de sua equipe sobre 
a falta de uma matéria-prima 
para finalizar certo produto. 

Assim que começaram a lis-
tar todas as opções de como 
resolver o problema, o diretor 
solicitou que o funcionário 
adicionasse um item à lista: 
“não fazer nada”. Ele traba-
lhava com uma hipótese, pois 
tinha uma lembrança de que 
as vendas daquele produto 
estavam em declínio havia 
um tempo e, portanto, queria 
confirmar qual era o nível 
de procura atual por aquele 
produto. 

Os números vieram, mas 
não era possível dizer se o 
patamar de vendas estava 
baixo. Porém, ainda exis-
tia estoque suficiente para 
alguns meses. Portanto, a 
decisão final que o diretor 
tomou foi não fazer nada por 
enquanto. Ele acompanharia 
a curva de vendas por mais 
uns dois meses e, conforme 
fosse a tendência, voltariam 
a avaliar como resolver o 
problema. 

Nesse caso, o diretor foi 
proativo e criativo quando de-
cidiu não fazer nada; porém, 
seguindo o senso comum, a 

maioria das pessoas pensaria 
que ele, por não ter feito 
nada, não foi proativo. Já o 
professor da Universidade 
da Pensilvânia, Adam Grant, 
defende que nossas primeiras 
ideias são normalmente as 
mais convencionais e, se es-
perarmos que “descansem”, 
conseguiremos criar outras 
muito mais originais. 

Ele, que originalmente 
acreditava em terminar todas 
as suas tarefas o mais rápi-
do possível, inspirou-se na 
tese de dissertação de uma 
de suas estudantes, Jihae 
Shin. Em seu estudo, Shin, 
pesquisou funcionários de 
empresas em relação ao nível 
de procrastinação e o nível de 
criatividade. Ela concluiu que 
os empregados procrastina-
dores eram frequentemente 
os mais criativos. 

Para “atiçar” o seu senso 
criativo, tenha em mente 
buscar vinte soluções para 
um problema existente. Essa 
técnica está presente em meu 
livro “A estratégia do olho de 
tigre”. Se você treinar esse 
exercício, notará que as pri-
meiras ideias vêm com certa 
facilidade, mas para chegar 
em vinte, é necessário não 
somente mais esforço, mas 
também mais tempo. Esse 
treinamento nos provoca a 
pensar em ideias que podem 
parecer, a princípio, malucas 
para conseguirmos chegar 
nas vinte soluções, mas é 
aí que começamos a sair do 
lugar comum mergulhando 
no universo das atitudes 
extraordinárias. 

Agora, convido a você, que 
tem múltiplas tarefas no seu 
dia a dia, a usar da procras-
tinação como sua aliada. Não 
se deixe abater por coisas que 
fazem parte da rotina do seu 
trabalho. Apenas, em alguns 
momentos, deixem que os 
problemas se solidifiquem 
com o tempo, para que so-
luções criativas surjam com 
naturalidade. 

(*) - Formado em composição e 
regência pela FAAM, com MBA em 

Marketing e Finanças pela University 
of Southern California e em Liderança 

na Harvard Business School, é 
diretor geral da TGR Ventures, e 
sócio fundador do INXCL Group.

Renato Grinberg (*)

O governo federal acaba de publicar o Decreto 
10.833, que simplifica os processos de pesquisa, 
análise e registro comercial de defensivos agrícolas. 
A alteração nas leis que regem o uso de agrotóxicos 
no país visa a modernizar os processos referentes ao 
uso de defensivos agrícolas nas plantações. Apesar 
de tornar mais rápida e menos burocrática a análise 
de novos produtos, a legislação também endurece a 
fiscalização e punição às más práticas na agricultura 
nacional e o uso de substâncias não reguladas em 
lavouras e plantações. 

O novo decreto inclui aditivos próprios para cul-
tivos certificados como orgânicos, além de facilitar 
a produção de agrotóxicos genéricos - aqueles que 
usam princípios ativos idênticos aos patenteados por 
laboratórios. Pesquisas, estudos e levantamentos na 
área de defensivos agrícolas serão facilitados com a 
nova lei. Análises com substâncias e ingredientes ati-
vos que já foram aprovados pelos órgãos reguladores 
do setor poderão ser viabilizados sem necessidade 
de uma licença especial temporária que era exigida 
antes do decreto.

“As novas regras facilitam as atividades de pes-
quisa e experimentação com ingredientes ativos já 
registrados, realizadas por empresa ou entidade de 
ensino, extensão e pesquisa ou por entidade cre-
denciada”, informa o ministério. Apenas pesquisas 
em ambientes hídricos ou florestas nativas mantêm 
a exigência.

Sobre a quantidade de novos defensivos agrícolas 

Decreto que altera legislação deve simplificar 
registro de produtos.
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Ao participar de evento 
promovido pelo BTG 
Pactual, ele destacou 

que esse fluxo acumulado 
em criptoativos atingiu cerca 
de US$ 12 bilhões, tendo 
crescido no período recente 
para patamares em torno de 
US$ 600 a quase US$ 800 
milhões, ao mês. 

“É um fluxo muito relevan-
te”, afirmou Serra. “É algo 
que a gente está olhando 
aqui, acho que vai ser uma 
discussão importante nos 
próximos meses”, antecipou. 
A título de comparação, o 
investimento por brasileiros 
em ações norte-americanas é 
de cerca de US$ 16 bilhões, 
sendo esta uma “classe de 
ativos superconsolidada”, 
disse Serra, ao lembrar que, 
no caso das ações, o valor 
considera a marcação a 

O assunro pautará discussão importante nos próximos meses.

Investimento em criptoativos 
deve ser discutido pelo BC

O investimento em criptoativos pelos brasileiros tem chamado a atenção do Banco Central (BC), que 
deve discutir o tema nos próximos meses, indicou o diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra

tou em 2020 um pouquinho 
e tem se acelerado em 2021 
até o mês de julho, reduzindo 
um pouco o fluxo em agosto 
e setembro, mas aumentou e 
tem se acelerado”, pontuou.

Em relação ao investimen-
to em portfólio por estran-
geiros no país, o diretor do 
BC disse que o fluxo está 
positivo no ano até agosto, 
revertendo tendência vista 
desde 2016, quando passa-
ram a ser observadas saídas 
anuais líquidas. Segundo ex-
plicou, fatores como o ajuste 
dos juros básicos e o ciclo de 
commodities, que favorece 
empresas brasileiras listadas 
em bolsa, podem ter contri-
buído para esse movimento. 
“O fato é que, pela primeira 
vez em muitos anos, a gente 
voltou a ter gringo aqui”, 
disse (ABr).

mercado dos ativos. 
Se isso for feito para os 

criptoativos, o número de 
US$ 12 bilhões “salta algu-
mas vezes”. Serra também 
ressaltou que o investimento 
em criptoativos tem crescido 

substancialmente a despeito 
do encarecimento do dólar. 
“Imaginei que depois da de-
preciação de 35% em 2020, 
de 2020 para cá, esse fluxo 
iria diminuir, e na verdade 
ele não diminuiu, ele aumen-
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Governo publica novas regras para 
registro de defensivos agrícolas

que poderão entrar em circulação, o coordenador-
geral de Agrotóxicos do ministério, Bruno Cavalheiro 
Breitenbach, afirmou que ainda não é possível prever, 
já que o novo processo permite que um único número 
de registro de defensivo agrícola abarque uma linha de 
produtos comerciais. Também lembrou que o Brasil 
tem o código regulatório de agrotóxicos mais avançado 
da América Latina, no mesmo patamar, segundo ele, 
de legislações equivalentes em países desenvolvidos, 
como os Estados Unidos e a União Europeia. O novo 
texto desburocratiza a produção nacional de defensivos 
exclusivamente para exportação (ABr).


