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semestre de 2022, por meio de um exame vestibular que será realizado 
no início do ano. Os alunos também poderão ingressar pelo Enem e pelo 
SAT, o Scholastic Assessment Test, uma espécie de Enem dos Estados 
Unidos. Para a primeira turma há 56 vagas disponíveis. Em cada uma 
das experiências realizadas, o aluno terá a oportunidade de focar em 
um aspecto diferente, como metodologias ágeis, desenvolvimento co-
laborativo distribuído, user experience e produtos digitais, tornando o 
ensino completo e dinâmico. Saiba mais em: (https://www.insper.edu.
br/programadebolsas/). 

E - Passagens Rodoviárias 
O Guichê Virtual, empresa de tecnologia que oferece as melhores opções 
de passagens rodoviárias no Brasil, adota uma nova identidade visual 
e um posicionamento de marca no mercado. A companhia passa a se 
chamar Buson, e terá como propósito gerar experiência mais atrativa 
ao comportamento dos consumidores. Com esse movimento, a empresa 
quer oferecer também mais praticidade e segurança para seus clientes 
na hora da compra da passagem. A empresa trabalha no sentido de 
possibilitar perder menos tempo na rodoviária, por exemplo, em filas 
que não são mais necessárias, com uma tecnologia de ponta para que o 
passageiro possa embarcar diretamente no ônibus. A Buson conta com 
mais de 250 empresas parceiras e oferece mais de 70.000 rotas por todo 
o Brasil. Outras informações: (www.buson.com.br).

F - Corporate Venture
O investimento em startups realizado por corporações, o chamado 
corporate venture capital, vem crescendo no Brasil e alcançando nú-
meros recordes. Entre janeiro e junho, as novatas de base tecnológica 
receberam mais de US$ 622 milhões de grandes empresas, distribuídos 
em 22 transações. O volume investido representa mais do que o triplo 
do aportado em todo o ano passado, que acumulou US$ 199 milhões, em 
27 negociações dessa natureza. Essas são as principais conclusões do 
levantamento “Corporate Venture Capital Report 2021”, realizado pela 
KPMG em parceira com a Distrito. Desde os anos 2000, o país acumula 
212 rodadas de investimentos de corporações junto a startups, das 
quais 162 tiveram os volumes negociados revelados, totalizando US$ 
1,3 bilhão. Saiba mais em: (www.kpmg.com.br). 

G - Prêmio Inédito
A Track&Field Co S.A. é vencedora, pela primeira vez, do Prêmio 
Melhores e Maiores Exame 2021, sendo o primeiro lugar na categoria 

A - Capacitação na Área de TI
O programa Minha Chance, do Governo do Estado de São Paulo, está 
oferecendo cursos gratuitos de capacitação profissional na área de 
tecnologia. Ao todo, são 6.500 vagas para o curso ‘Google Journey 
Minha Chance’, destinado a quem tem interesse em ter experiências 
em computação em nuvem, infraestrutura, redes, segurança, machine 
learnring e inteligência artificial. Objetiva atender estudantes de escolas 
técnicas e faculdades de tecnologia, mas as vagas também estão abertas 
para o público em geral, com idade mínima de 18 anos. As aulas serão 
100% pela internet.  As inscrições podem ser feitas através do site da 
Fundação FAT (https://fundacaofat.org.br).

B - Marketing Digital
A Americanas Marketplace e o Facebook, por meio de seu programa gratuito 
de desenvolvimento de micro e pequenas empresas nas ferramentas de 
marketing digital de suas plataformas, o Impulsione com o Facebook , se 
uniram para oferecer um curso gratuito sobre soluções para impulsionar 
as vendas de pequenas e médias empresas no ambiente online. O curso 
é dividido em cinco módulos e pretende mostrar aos empreendedores 
como ampliar sua presença nas redes, como avaliar o melhor momento 
do negócio para investir em campanhas, quais os melhores investimentos 
com menos riscos, como medir o retorno obtido e como criar anúncios 
com praticidade e eficiência. Interessados poderão realizar o cadastro em: 
(https://venda.americanasmarketplace.com.br/americanasefacebook/).

C - Materiais Elétricos
A Tramontina acaba de concluir a ampliação de sua fábrica de materiais 
elétricos, localizada no município de Carlos Barbosa/RS. Foi realizada 
a anexação de um novo pavilhão industrial de 7.438 mil m², aumen-
tando a área construída para 42,9 mil m². Com a expansão, a unidade 
passa a ter uma área especializada para o armazenamento de produtos 
acabados. A expansão foi motivada pelo crescimento da unidade, que 
vem ampliando continuamente o seu mix de produtos destinados às 
instalações elétricas. O novo pavilhão industrial permitirá o aumento 
da produção e vendas, favorecendo o atendimento das necessidades e 
expectativas dos clientes, garantindo a sua máxima satisfação. Saiba 
mais:  (www.tramontina.com.br).

D - Ciência da Computação 
O Insper anuncia o lançamento de uma graduação em Ciência da Com-
putação. Os primeiros alunos do novo curso ingressarão no primeiro 

“Moda e Vestuário”. Considerada uma das premiações mais importantes 
da economia brasileira, anualmente elege as melhores organizações do 
país de acordo com o seu desempenho. A conquista reflete a trajetória 
de sucesso da companhia e consolida um novo ciclo sob o comando do 
CEO, Fred Wagner, guiado por uma estratégia focada em inovação e 
expansão. O contínuo desenvolvimento da omnicanalidade, unindo o 
físico com o digital, somado ao fortalecimento do vínculo com os públicos 
identificados com a marca, estão entre os pilares que contribuem para 
os resultados positivos da companhia (www.tf.com.br).

H - Além das Fonteiras
Na próxima qunta-feira (28), a Brazil-Florida Business Council, 
Inc., grupo empresarial internacional privado e independente que 
promove o desenvolvimento econômico no Brasil e EUA, apoiado 
por membros corporativos, promove o encontro “Investigações além 
da fronteira: Implicações de Compliance para Empresas e Cidadãos 
Estrangeiros”. Online, o evento poderá ser acompanhado pelo Zoom. 
Os debates serão apresentados em inglês com tradução simultânea 
em português. A participação é gratuita, mas o registro é necessário. 
O painel será organizado em parceria com Duff e Phelps, empresa 
da Kroll Business, membro patrocinador do conselho empresarial 
da Brazil-Florida. Para se registrar, basta acessar o link: (https://
lnkd.in/eN7chy7j).

I - Especializado em Chatbots 
O Banco Bmg, empenhado em seu processo de expansão no mer-
cado brasileiro, acaba de firmar, por meio de sua subsidiária direta 
CBFácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda., um instrumento 
contratual com a intenção de adquirir participação societária da 
O2OBOTS Inteligência Artificial Ltda, que é uma fintech que atua no 
desenvolvimento, licenciamento e manutenção de software especia-
lizado em chatbots com inteligência artificial para venda de produtos 
financeiros e de seguros. Segundo Flavio Guimarães, Vice-presidente 
do Bmg, a operação está alinhada com a estratégia bem-sucedida de 
M&As do Bmg, que vem possibilitando a criação de um ecossistema 
de empresas com competências especializadas e complementares, 
capazes de gerar ainda mais eficiência operacional ao Banco e criar 
oportunidades de negócios. 

J - Cinema Chinês 
A 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo organizada pelo Instituto 
Confúcio na Unesp está de volta e abre com o filme “Tudo ou Nada”, do 
premiado diretor Zhou Hao, que será exibido pela primeira vez fora da 
China. Indicado ao Melhor Documentário no First International Film 
Festival (2021), explora a vida de duas pessoas de meia-idade que sofrem 
de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e registra sua busca 
por redenção.  Com a curadoria de Wang Yao, o evento  acontece de 1 
a 20/11, de forma online e gratuita. Todo o conteúdo da 6ª Mostra de 
Cinema Chinês poderá ser visto de qualquer parte do Brasil na plata-
forma:  (https://culturaemcasa.com.br/videos/cinema-2/cinema/~ZAQ).

Enquanto o Brasil patina, 
Europa avança na 

integração ferroviária

A priorização 
do transporte 
ferroviário envolve 
tanto a vontade 
política quanto a 
percepção sobre o 
papel das ferrovias

Enquanto o Brasil 
aponta para o re-
trocesso na política 

pública para suas ferrovias, 
com a assunção do modelo 
de autorização em vez da 
abertura de concorrências 
públicas, a Europa dá exem-
plo de integração a partir 
dos trilhos. No início deste 
mês, estivemos em Portugal 
e presenciamos a partida 
de um “comboio” (como as 
composições ferroviárias 
são conhecidas em terras 
lusitanas) que irá percorrer 
26 nações, conectando todo 
o continente. 

Por que uma jornada como 
essa não é possível aqui, no 
Brasil? Por que, apesar de 
possuirmos 30 mil quilô-
metros de linhas – e tendo 
a necessidade urgente de 
dotarmos o país de uma 
alternativa econômica, se-
gura e eficaz de transporte 
de cargas e passageiros, 
conforme ficou claro nos 
últimos dias, com mais uma 
ameaça de paralisação dos 
caminhoneiros –, por que 
afinal, ainda assim, o trem 
aqui é relegado a segundo 
plano?

É certo que a priorização 
do transporte ferroviário 
envolve tanto a vontade 
política quanto a percepção 
do Estado sobre o papel 
das ferrovias. Posturas que, 
infelizmente, estão em falta 
no Brasil. No caso do Velho 
Mundo, as nações enxer-
gam no trem não apenas 
oportunidades econômicas, 
com o turismo à frente, mas 
também a chance de reduzir 
suas respectivas emissões 
de gases de efeito estufa, 
com a racionalização do uso 
mais intenso do modal.

Este 2021 foi designado, 
aliás, como o Ano Europeu 
do Transporte Ferroviário. 
Com mais essa motivação 

para a experimentação das 
viagens sobre trilhos, a Co-
missão Europeia pretende 
salientar os benefícios do 
transporte ferroviário en-
quanto meio de transporte 
sustentável, inteligente e 
seguro. Várias atividades 
estão destacando o setor 
ao longo deste ano, a fim 
de incentivar a utilização 
do modal ferroviário pelos 
cidadãos e empresas. 

Outro objetivo é contri-
buir com o Pacto Ecológico 
da União Europeia para a 
neutralidade climática até 
2050. Mas, ainda que haja 
uma tradição no uso dos 
trens, a Europa apresenta 
queda nos números do 
setor, sob o impacto ge-
neralizado das restrições 
causadas pela pandemia: 
apenas 7 % dos passagei-
ros utilizam o transporte 
ferroviário e somente 11 % 
das mercadorias são assim 
transportadas. 

Portanto, o Ano Europeu 
do Transporte Ferroviário 
foi uma iniciativa muito 
bem-vinda. O meio ambien-
te também agradece. Entre 
os países da União Europeia, 
o transporte ferroviário é 
responsável por menos de 
0,5 % das emissões de gases 
com efeito estufa relaciona-
das com os transportes, o 
que faz dele uma das formas 
mais sustentáveis de trans-
porte de passageiros e de 
mercadorias. Entre outros 
benefícios, o transporte 
ferroviário é ainda excecio-
nalmente seguro.

A Europa sinaliza, por-
tanto, um renascimento do 
trem como fator de integra-
ção, crescimento econômi-
co e sustentabilidade. Que 
as lições desse reaprendiza-
do europeu nos sirvam como 
inspiração para podermos 
recuperar nossas ferrovias 
e colocá-las a serviço de um 
projeto de nação próspera 
e igualitária.

O futuro, tanto lá, como 
cá, está no transporte fer-
roviário.

(*) - É engenheiro e presidente da 
Ferrofrente (Frente Nacional pela 

Volta das Ferrovias). 

José Manoel Ferreira Gonçalves (*)

Um novo estudo enco-
mendado pelo Ministério 
de Minas e Energia reitera 
avaliação anterior de que a 
adoção de horário de verão 
não resulta em “economia 
significativa de energia”, 
e que as medidas adota-
das pelas autoridades do 
setor são suficientes para 
garantir o fornecimento de 
energia.

Em nota, o ministério 
informa que “considerando 
análises técnicas devida-
mente fundamentadas, o 
MME entende não haver 
benefício na aplicação do 
horário de verão e que 
as medidas tomadas pelo 
Comitê de Monitoramento 
do Setor Elétrico (CMSE) 
e pela Câmara de Regras 
Excepcionais para Gestão 
Hidroenergética (CREG) 
têm se mostrado suficien-
tes para garantir o forneci-
mento de energia elétrica 
ao Sistema Interligado 
Nacional de energia elétrica 
(SIN) na transição do pe-
ríodo seco para o período 
úmido”.

Medidas adotadas são suficientes para os períodos seco e úmido.
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Após um período de 
fortes altas, entre ju-
nho e agosto, o Índice 

de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), apurado 
pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), apre-
sentou a segunda queda 
seguida. Ainda assim, a re-
tração de 3,1% fez com que 
o indicador batesse 119,3 
pontos, permanecendo na 
zona de satisfação (acima 
dos 100 pontos).

Na comparação com ou-
tubro de 2020, o índice 
registrou aumento de 15,6% 
o que, para o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
no geral, mostra que os re-
sultados negativos recentes 
não anularam o otimismo 
gerado este ano. No entanto, 
Tadros observa que, depois 
de resultados positivos, a 
tendência de baixa iniciada 
em setembro ressalta a me-

Depois de resultados positivos, a tendência de baixa ressalta a 
menor confiança em relação à conjuntura no país.
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Panetones fazem 
sucesso nos lares 
brasileiros

Em meados de setembro os 
panetones começaram a dar as 
caras nos supermercadoss. Além 
de ressaltar a chegada e o clima 
de preparação para o Natal, o 
doce de origem italiana exerce, 
há muitos anos, um papel im-
portante na sociedade. Segundo 
pesquisa realizada pela Kantar, 
líder em dados, insights e consul-
toria, ele é consumido em 52,4% 
dos lares do país, principalmente 
pelo público A e B, mas também 
entre as classes C, D e E. 

Segundo a Abimapi, os bra-
sileiros gastam, em média, R$ 
25,34 em panetones e consomem 
aproximadamente 440 gramas 
do produto por ano. O público 
que mais procura o item natalino 
tem entre 40 e 49 anos. A iguaria 
faz muito sucesso nos lanches da 
tarde, uma vez que está presente 
em 29,7% dessas refeições. 

A versão tradicional – feita 
com uvas-passas e frutas crista-
lizadas – segue como a favorita 
do público. Entretanto, as re-
cheadas estão caindo cada vez 
mais no gosto dos brasileiros. 
Prova disso é que registraram 
um aumento considerável de 
5 pontos percentuais entre os 
períodos de novembro de 2018 
a janeiro de 2019 e novembro de 
2020 a janeiro de 2021. - Fonte 
e mais informaçõpes: (www.
kantar.com/brazil).

Confiança do comerciante cai pela 
segunda vez após período de altas

As vendas do Dia das Crianças não foram suficientes para retomar a confiança do empresário
em abril, quando o índice 
despencou 6,4%. Com a 
maior variação entre os com-
ponentes, Condições Atuais 
da Economia apresentou 
queda de 9,0%, o que na 
percepção do economista da 
CNC, Antonio Everton, é re-
flexo das principais queixas 
e evidência das condições 
macroeconômicas desfavo-
ráveis para os empresários.

“A possibilidade do encer-
ramento da transferência 
do auxílio emergencial, o 
aumento do endividamento 
das famílias e a alta dos cus-
tos são apenas alguns dos 
fatores que podemos listar. 
O cenário atual é de aumen-
to de preços, ocasionando 
desequilíbrios entre oferta 
e demanda e pressões para 
formação de preços maiores, 
complicando a decisão dos 
preços finais”, observa o 
economista (Gecom/CNC).

nor confiança em relação à 
conjuntura no país.

“Entre os fatores que pro-
vavelmente constituíram a 
taxa do Icec em outubro, é 
possível considerar a infla-
ção gerada no processo de 
recuperação das economias 
desde o ano passado; o 
destravamento das medi-
das contra a Covid-19; os 

efeitos do câmbio, das com-
modities e da escassez de 
chuvas”, avalia o presidente 
da CNC.

Todos os componentes do 
Icec apresentaram retração 
- Condições Atuais (-4,5%), 
Expectativas (-3,1%) e 
Intenção de Investimentos 
(-2,0%) -, fenômeno que 
aconteceu pela última vez 

Horário de verão não resulta em 
economia de energia

De acordo com a pasta, a 
aplicação do horário de verão 
“não produz resultados na 
redução do consumo nem na 
demanda máxima de energia 
elétrica ou na mitigação de 
riscos de déficit de potência. 
Além disso, na avaliação 
mais recente das condições 
de atendimento eletroe-
nergético do SIN, realizada 
pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) 
para este mês, verifica-se 
que o sistema se encontra 
com recursos energéticos 
suficientes para o adequado 
atendimento à potência”.

O MME acrescenta que, 
segundo os novos estudos, 
a redução observada no 
horário de maior consumo 
(entre as 18 e 21h) acaba 
sendo compensada pelo 
aumento da demanda em 
outros períodos do dia, 
em especial no início da 
manhã. “Pelas prospecções 
realizadas pelo ONS, não 
haveria impacto sobre o 
atendimento da potência, 
pois o horário de verão não 
afeta o consumo no período 
da tarde, quando se observa 
a maior demanda do dia”, 
complementa a nota (ABr).


