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para o mercado de beleza, que atrai executivos da indústria de cosméticos, 
donos de perfumarias, farmácias, supermercados e profissionais atuantes 
nos salões de beleza e clínicas de estética. O evento retorna também com 
os congressos, tais como o 11º Congresso Internacional de Maquiagem 
Profissional; 15º Congresso de Manicures; 10º Congresso de Depilação; 4º 
Congresso de Extensão de Cílios; 13º Congresso de Podologia; 15º Con-
gresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia; 3º Congresso 
Internacional Barber; Seminário de Gestão de Salões e Fórum do Varejo de 
Beleza e diversos workshops de corte, coloração e penteados. Saiba mais: 
(https://www.beautyfair.com.br/credenciamento-2021/).

E - Comunidades de Tecnologia 
O TDC Future, quarta edição do ano do The Developer’s Conference, 
maior conferência de comunidades de tecnologia do Brasil, está com 
inscrições abertas. A edição internacional, que acontece entre 30 de 
novembro e 2 de dezembro, tem como tema central: “O papel da tecno-
logia na construção do amanhã”, e reunirá grandes players, profissionais 
e empresários do mercado de TI do Brasil, América Latina, Europa e 
Estados Unidos. O objetivo do evento é apresentar mais do que palestras 
e bate-papos. Quer ser referência de inovação aberta, colaboração e 
compartilhamento de ideias. Participação de Marcio Namiki, do Nubank 
e Linkedin, que será o keynote a dar início aos ciclos de palestras com 
o tema: “Um futuro onde ninguém mais é deixado para trás”. Inscrições 
e mais informações no link: (https://thedevconf.com/tdc/2021/future/).

F - Contratos de Concessão 
Estão abertas as inscrições para participar do Prêmio - cumprimento de 
contratos de concessão e PPP durante a pandemia - que faz parte da 1ª 
edição da Conferência P3C, que acontece em novembro, com a participação 
de especialistas internacionais e nacionais, para gerar um debate construti-
vo, e de alto nível, sobre os principais temas dos setores de infraestrutura 
do Brasil. O objetivo do Prêmio é reconhecer e dar destaque ao esforço 
de entes públicos e/ou agências reguladoras que adotaram iniciativas que 
permitissem o cumprimento dos contratos de concessão e PPP, levando-se 
em consideração as cláusulas que atribuem ao poder concedente a respon-
sabilidade pelos impactos de eventos extraordinários, como a pandemia. 
Mais informações e inscrições em: (https://p3c.com.br/premio/)

G - Encontro de Plataformas
Entre os dias 16 e 18 de novembro, das 15 às 21h, acontece o Innovation 
Xperience Conference. O encontro das maiores plataformas digitais do 

A - Natal no Ibirapuera 
A Urbia, responsável pela administração do Parque Ibirapuera traz de 
volta o ‘Natal do Parque’, dando sequência à fábula encantada focada na 
fauna e flora na decoração natalina. Com previsão de início para o dia 4 
de dezembro,  promete trazer mais encanto para a região do lago com 
espetáculos diários, durante todo o mês de dezembro. Com o mote “Natal 
no Parque Ibirapuera: a festa da natureza”, a proposta é dar uma nova 
vida aos bichos, insetos e flores existentes no parque, por meio de uma 
história mágica e emocionante focada na importância da conservação 
ambiental. O intuito é ampliar o conhecimento dos frequentadores sobre 
a temática. Outras informações: (www.urbiaparques.com.br).

B - Inovação em Jornalismo
Profissionais de comunicação que desejem  realizar pesquisas sobre 
inovação no jornalismo, desde sua prática diária a estratégias de susten-
tabilidade financeira, têm a oportunidade de estudar na Universidade 
de Harvard com uma bolsa de estudo de US$ 75 mil (R$ 418 mil). A 
Fundação Nieman abriu inscrições para a bolsa Nieman-Berkman Klein 
em Inovação em Jornalismo, que oferece a oportunidade de pesquisar 
sobre jornalismo, inovação e evolução do espaço digital, nos Estados 
Unidos. Os candidatos devem ser jornalistas ou trabalhar para uma or-
ganização jornalística nos setores de negócios, tecnologia ou liderança. 
Jornalistas freelancers também podem se inscrever. As candidaturas 
serão aceitas até o dia 1º de dezembro. Informações: (https://nieman.
harvard.edu/fellowships/how-to-apply/).

C - Inovações na China
A Amcham Brasil vai liderar uma delegação de cerca de 30 empresários 
brasileiros interessados em fazer parcerias e levantar tendências de ino-
vação na China, tendo como foco aplicá-las no mercado consumidor do 
Brasil. As reuniões de negócio vão acontecer de 29 de novembro a 9 de 
dezembro. A Missão China Going Global 2021 se trata de uma viagem de 
pesquisa com reuniões de negócios com grandes multinacionais asiáticas 
e rodadas de consultorias com especialistas em escalabilidade digital de 
corporações chinesas. A agenda empresarial será 100% digital e focada 
em temas chave para a economia brasileira. Mais informações: (www.
amcham.com.br/missoes). 

D - Feira de Beleza
Entre os dias 20 a 23 de novembro, no Expo Center Norte, acontece a Beauty 
Fair, maior feira de beleza das Américas, plataforma de negócios influente 

país conta com apoio oficial da Associação Brasileira Online to Offline 
(ABO2O) e da FecomercioSP. Com transmissão através de plataforma 
online, interativa e totalmente gratuita, o evento contará com mais de 
20 horas totais de conteúdo. A iniciativa objetiva fomentar um deba-
te amplo sobre as inovações, tecnologias e digitalização que devem 
impulsionar a necessária retomada econômica. No total, mais de 100 
especialistas estarão reunidos para debater sobre inovação e disrupção 
aplicadas aos multissegmentos da economia digital brasileira. Inscrições 
no link: (https://www.sympla.com.br/innovation-xperience-conferen-
ce-2021__1372202).

H - Morar no Canadá
A Semana da Imigração Descomplicada é um evento 100% online e 
gratuito, entre o próximo dia 25 (terça-feira) e o dia 31 (domingo), 
realizado pela Cebrusa Northgate, empresa que oferece soluções em 
imigração ao Canadá, com conteúdo inédito e exclusivo sobre a vida 
no país, além de informações valiosas de como morar por lá. Objetiva 
desmistificar todas as questões burocráticas do processo de imigração 
de um país. É um evento de total imersão que terá três aulas e uma 
super conferência de encerramento para quem deseja dar os primeiros 
passos para morar e trabalhar legalmente no Canadá. Para participar, 
clique em (https://www.instagram.com/danielmbraun/).

I - Direito Administrativo 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e o Instituto Brasileiro 
de Direito Administrativo (IBDA) promovem entre os próximos dias 
27 e 30, o XXXV Congresso Brasileiro de Direito Administrativo IBDA/
AASP - Direito Administrativo e Inovação: crise e soluções, evento 100% 
digital. Serão 40 horas de palestras que abordarão as principais altera-
ções legislativas, os novos perfis de destaque no Direito Administrativo 
e as propostas de solução para os problemas gerados pela pandemia. A 
abertura será na quarta-feira (27), das 8h15 às 9 horas e contará com 
os seguintes expositores: Viviane Girardi (Presidente da AASP), Mau-
rício Zockun (Presidente do IBDA), Celso Antônio Bandeira de Mello, 
Gabriela Zancaner Bandeira de Mello e Pedro Paulo de Almeida Dutra. 
Mais  informações e inscrição em: (https://www.aasp.org.br/eventos/).

J - Business Decisions 
O mundo em que vivemos e trabalhamos está cada vez mais volátil e 
imprevisível. A Covid expôs novas vulnerabilidades, enquanto as mudan-
ças climáticas e sociais e a ameaça de ataques cibernéticos destacam o 
quão rápido o nosso mundo está mudando. Com o tema “Shaping Better 
Business Decisions”, o Aon Insights Series 2021/Latin America foi pro-
jetado tendo em mente as necessidades do seu negócio. Ao longo deste 
evento, virtual e totalmente gratuito, mapearemos as oportunidades e 
as ameaças que afetam as organizações e examinaremos as escolhas 
críticas que os líderes e as suas equipes enfrentam no dia a dia. Com o 
nosso conhecimento e insights, você poderá tomar as melhores decisões 
para proteger e expandir os seus negócios. Informações em: (https://
www.aon.com/aon-insights-event-series/2021/latam/portuguese.html).

O que se deve fazer 
antes de decidir 

empreender

O Brasil fechou o 
ano de 2020 com o 
maior número de 
empreendedores da 
história

Empreender nunca 
foi fácil. Investir em 
algo completamen-

te novo é um grande de-
safio, ainda mais no atual 
cenário, com a sociedade 
enfrentando ainda trans-
formações profundas no 
que diz respeito aos hábi-
tos de consumo, tornando 
sua jornada cada vez mais 
phygital. 

No entanto, vimos nascer 
na pandemia produtos e 
soluções diferenciados, 
que conquistaram espaço 
no mercado e adesão do 
público de forma surpre-
endente. 

Muitos empreendedores 
não se situaram exata-
mente por vocação, mas 
por necessidade de re-
composição do orçamento 
doméstico. 

Dados do Portal do 
Empreendedor de 2020 
mostram que em março, 
coincidindo com o início 
das restrições impostas 
pela crise sanitária e seus 
desdobramentos na eco-
nomia, o país contava com 
quase 10 milhões de MEI’s 
registrados. Em dezembro 
do mesmo ano, as esta-
tísticas apontam mais de 
11,3 milhões de MEI’s, um 
crescimento de 13,23%. 

No total, foram 1,49 
milhão de novas formaliza-
ções em oito meses. Esse 
setor representa 99% dos 
negócios e 30% do PIB do 
país. Diante disso, é im-
portante compreender al-
gumas necessidades antes 
de dar esse passo para sua 
carreira. Começando pela 
reflexão, pois são muitos 
os desafios e nem sempre 
o glamour associado a star-
tups de sucesso vem sem 
duras escolhas, privações e 
mudanças no estilo de vida. 

Em seguida, é necessário 
compreender quais são 
suas habilidades e seu per-
fil comportamental. Será 
que você realmente iden-
tificou uma oportunidade 
de negócio? Tenho aptidão 
em tomar decisões? Essas 
são apenas algumas das 
perguntas que qualquer 
um deve fazer antes de 
empreender. Com isso em 
mente, escolher o setor 
para abrir uma empresa é 
um dos primeiros passos 
para o sucesso. 

Entenda se o seu perfil 
combina com o tipo de 
mercado que você deseja 
e garanta que seu produto 
tenha um diferencial. É 
claro que, para colocar isso 
em ação, é necessário ter 
um planejamento bem es-
truturado e definir metas, 
sejam elas ainda pequenas. 
Essa definição ajudará a 
identificar os recursos, 
tempo e dinheiro que serão 
necessários para tal fato. 

O próximo passo é des-
cobrir quem é o seu clien-
te, afinal, conhecer bem 
quem consome seu serviço 
estimula seu crescimen-
to. Por fim, lembre-se, é 
necessário ser um bom 
dono, mas também um 
excelente parceiro. Fazer 
tudo sozinho é uma das 
principais características 
de pequenos empresários, 
mas não deveria ser. 

Abrir um negócio tam-
bém demanda que o res-
ponsável aprenda a dele-
gar as funções e confiar em 
sua equipe. Caso contrário, 
não vai conseguir se des-
vincular das tarefas opera-
cionais realizadas por ele 
mesmo. Então, estruture 
seu negócio, conheça seu 
time e inicie com calma. 

Dar o primeiro passo é o 
mais importante! 

(*) - É Diretor de Expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em migração, 
internacionalização de negócios e 

franquias.

Renato Alves (*)

A comissão especial da 
Câmara aprovou a 
proposta de emenda 

à Constituição que altera 
o pagamento de precató-
rios. Por 23 votos a 11, os 
deputados aprovaram o 
substitutivo do relator Hugo 
Motta (Republicanos-PB), 
que, além das mudanças no 
pagamento de precatórios, 
também muda o cálculo de 
reajuste do teto de gastos e 
permite contornar a regra 
de ouro por meio da lei orça-
mentária.Na sua avaliação, o 
novo modelo de pagamento 
de precatórios deve permitir 
uma folga de R$ 40 bilhões a 
R$ 50 bilhões no Orçamento 
de 2022 e as mudanças nas 
regras fiscais, devem gerar 
mais R$ 39 bilhões. 

Dos recursos gerados pela 
PEC, R$ 24 bilhões devem 
ser usados para o reajus-
te de despesas da União 
indexadas pela inflação. A 

Com a aprovação na comissão, o texto do substitutivo segue para 
o plenário da Câmara dos Deputados.
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O presidente Jair Bolsonaro anunciou em Sertânia 
(PE), que o governo pretende pagar um auxílio a 
cerca de 750 mil caminhoneiros para compensar o 
aumento do diesel. A declaração foi dada durante 
evento de inauguração do Ramal do Agreste das 
obras de transposição do Rio São Francisco. “O 
preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. 

Sabemos que aqui é um outro país, mas grande 
parte do que consumimos em combustível, ou melhor, 
uma parte considerável, nós importamos e temos 
que pagar o preço deles lá de fora. Decidimos, então, 
atender aos caminhoneiros autônomos. Em torno 
de 750 mil receberão uma ajuda para compensar o 
aumento do diesel. Fazemos isso porque é através 
deles que as mercadorias e os alimentos chegam nos 
quatro cantos do país”, disse o presidente. 

Durante sua live semanal nas redes sociais, o pre-
sidente voltou a comentar a medida e acrescentou 
que o programa de apoio aos caminhoneiros deve 
pagar um auxílio de R$ 400 por mês, ao custo de 
R$ 3 bilhões. O último reajuste definido pela Pe-
trobras no preço do diesel entrou em vigor no dia 
1º de outubro. O combustível acumula alta de mais 
de 30% este ano. Até a semana passada, o preço 
médio do produto vendido nos postos era de R$ 
4,97, segundo a ANP. 

O Ramal do Agreste, inaugurado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, recebeu R$ 1,6 bilhão em recur-

O Ramal do Agreste, trecho inaugurado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, tem 70 km de extensão, entre as cidades de Sertânia 

e Arcoverde.
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Comissão aprova PEC dos 
Precatórios e muda teto de gastos
Dos recursos gerados pela PEC, R$ 24 bilhões devem ser usados para o reajuste de despesas da União 
indexadas pela inflação

de pequeno valor para o mes-
mo exercício, de até R$ 600 
mil, que terão prioridade no 
pagamento. Os precatórios 
que não forem expedidos 
por causa do teto terão prio-
ridade para pagamento nos 
anos seguintes, reajustados 
pela taxa Selic, acumulada 
mensalmente. 

O texto aprovado na comis-
são também mudou o cálculo 
de reajuste do teto de gastos, 
que passa a ser corrigido pela 
variação do IPCA do exercí-
cio anterior a que se refere a 
lei orçamentária, com base no 
período de janeiro a dezem-
bro. Atualmente, é utilizado 
o IPCA para o período de 12 
meses encerrado em junho 
do exercício anterior. A apro-
vação dessa mudança pode 
aumentar o teto de gastos 
para 2022, pois as projeções 
da inflação  de 2021 são 
maiores do que a utilizada no 
cálculo anterior. (ABr) 

alteração será fundamental 
para garantir os recursos ne-
cessários para o pagamento 
do Auxílio Brasil, programa 
social do governo federal 
que tem a previsão de pagar 
R$ 400 para 17 milhões de 
famílias no ano que vem e 
que deve substituir o Bolsa 
Família. A PEC deve garantir 
também R$ 11 bilhões para a 
compra de vacinas em 2022. 

De acordo com o substitu-
tivo aprovado pela comissão, 
se a PEC for aprovada, passa 
a haver um limite para o 
pagamento de precatórios 
ao valor pago em 2016 (R$ 
30,3 bilhões), reajustado 
pelo  IPCA. A estimativa é 
que o teto seja de quase R$ 
40 bilhões no ano que vem. 
Ficarão de fora deste limite 
o pagamento de requisições 

Governo anuncia apoio para 750 mil 
caminhoneiros comprarem diesel

sos públicos. Maior obra hídrica em andamento 
no estado de Pernambuco, o trecho tem 70 km 
de extensão, entre as cidades de Sertânia e Ar-
coverde, e vai atender um total de 68 municípios 
onde vivem cerca de 2 milhões de habitantes. O 
governo federal também inaugurou, na Barragem 
de Campos, a captação definitiva do Ramal de 
Sertânia, estrutura da Adutora do Pajeú. Com 
isso, serão atendidas 37 mil pessoas da cidade de 
Sertânia. O investimento federal nesta obra foi de 
R$ 10 milhões (ABr).


