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D - Contêiner e Fertilizantes 
O crescimento na movimentação de contêineres no Porto de Santos 
continua se mantendo a dois dígitos, acumulando até setembro 3,6 
milhões de TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), 
19,6% acima do apurado nesse período em 2020 (3,0 milhões de TEU) 
e caracterizando-se como a melhor marca já registrada no período. Esse 
desempenho ocorre mesmo diante da falta de contêineres que afeta o 
mercado internacional, provocada pela forte demanda que está sendo 
registrada nos principais portos exportadores dos Estados Unidos, Ásia e 
Europa. Os fertilizantes também se destacaram, atingindo um crescimento 
de 28,6% no acumulado do ano (5,8 milhões de toneladas). No mês de 
setembro o avanço foi de 77,1% (871.104 toneladas) ante setembro de 
2020. Saiba mais em: (www.portodesantos.com.br).

E - Passagens Aéreas 
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) destaca que a 
tarifa aérea no acumulado de sete meses de 2021 ainda é menor do que 
em 2019, antes da pandemia, apesar da pressão nos custos estruturais 
do setor aéreo, decorrente dos seguidos reajustes no valor do querosene 
de aviação e da alta do dólar. Segundo os dados mais recentes da Anac, 
a tarifa doméstica média real (corrigida pelo IPCA) entre janeiro e julho 
de 2021 foi de R$ 403,83, queda de 11,4% diante de igual período de 
2019, quando a tarifa média foi de R$ 455,96. Foi o segundo menor valor 
da série histórica da Anac. A tarifa média de janeiro a julho de 2021 
contrasta com a escalada dos custos estruturais do setor. Na média do 
2º trimestre, o valor do litro do querosene de aviação disparou 91,7%, 
na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados 
da ANP. 

F - Automação Industrial
Entre os dias de 9 a 11 de novembro, em Houston, Texas, no George 
R. Brown Convention Center, acontece o 30º evento anual Auto-
mation Fair, que será realizado de maneira virtual e presencial. O 
evento apresentará os mais novos produtos, soluções e serviços em 
automação industrial e transformação digital. Além disso, os parti-
cipantes virtuais poderão conhecer as inovações em primeira mão e 
conversar com especialistas em soluções da Rockwell Automation, 
maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e trans-
formação digital. Mais de 90 sessões de produtos e tecnologias, além 
de laboratórios práticos, serão oferecidas para ajudar a enfrentar 
os maiores desafios dos interessados. Outras informações: (https://
events.rockwellautomation.com/).  

A - Mulheres na Ciência
O Museu Catavento, de São Paulo, em parceria com as empresas 
Siemens e Siemens Energy, apresenta a exposição temporária “Mu-
lheres na Ciência”, que vai até o dia 11 de fevereiro de 2022 (Dia 
Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência). Em uma 
sociedade patriarcal, por séculos muito foi negado às mulheres, 
inclusive acesso ao conhecimento. Mas felizmente esse quadro vem 
se modificando. As mulheres assumiram seu lugar de destaque nas 
ciências, com contribuições e reconhecimentos relevantes. Neste 
sentido, o evento foi concebido para destacar mulheres que atua-
ram e atuam de modo significante para pesquisa e desenvolvimento 
científico apresentando, em painéis monumentais, 12 cientistas de 
diferentes épocas, nacionalidades e áreas do conhecimento. Saiba 
mais em (www.museucatavento.org.br).

B - Robustez e Tecnologia
Se há 65 anos os caminhões Mercedes-Benz são reconhecidos no 
mercado pela força e robustez, a marca está elevando essa máxima 
a um patamar ainda não alcançado por nenhum concorrente. A Em-
presa acaba de lançar o Arocs 8x4, caminhão extrapesado basculante 
que vem revolucionar as operações fora de estrada no Brasil, sendo 
especialmente indicado para a mineração, construção civil pesada e 
grandes obras de infraestrutura. O Arocs foi projetado para supor-
tar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias 
exigentes e rotas desafiadoras. Mesmo sob temperaturas extrema-
mente altas ou baixas, mantém excelente padrão de desempenho e 
produtividade, devido também aos avanços em tecnologia e conforto 
para os motoristas.

C - Live de Impressão 3D
O mercado de impressão 3D vem ganhando espaço no Brasil. Só 
no ano passado, ele cresceu 150% e a estimativa é que cresça 35% 
ainda neste ano, chegando a um faturamento de R$ 71 milhões. E é 
justamente para falar mais sobre esse mercado, suas oportunidades 
e desafios, além de também apresentar as novidades que a indústria 
oferece para este segmento que não para de crescer, que milhares 
de profissionais se envolvem na Mega Live Thangs Edition. O evento 
acontece em 15 de novembro, das 9h às 21h, no canal 3D Geek Show, 
do YouTube. A Live, que entra na terceira edição, é na verdade uma 
versão digital da Expo3DBr - maior evento voltado ao setor de im-
pressão 3D da América Latina. Outras informações, acesse (http://
expo3dbr.weebly.com/). 

G - Qualificação para Exportação
O Peiex, desenvolvido por uma parceria entre a Apex-Brasil e a Faculdade 
de Campinas (Facamp), é um programa que visa a qualificação de em-
presas brasileiras para exportação. Essa ação tem como função preparar 
as companhias para o mercado externo e de investimentos por meio de 
uma extensão em formato de consultoria, lançando-as em direção ao 
horizonte internacional. Ao fim do processo, as participantes  recebem 
um plano de negócios construído para suas metas e, em seguida, são 
encaminhados à Apex. Até o momento, mais de 90 marcas estão sendo 
orientadas. A meta do projeto é chegar a um total de 200 até 2022. Para 
ingressar no programa, que é 100% gratuito, o interessado deve solicitar 
uma visita da equipe técnica do Peiex-Facamp -- pelo WhatsApp (19) 
95321-0397 ou pelo e-mail (peiex@facamp.com.br).   

H - Compras via Smartphones
A Estrela10, loja de departamentos virtual especializada em vendas por 
marketplaces, prevê 40% de crescimento na Black Friday deste ano em re-
lação a 2020. A empresa de origem paranaense, se prepara desde julho para 
oferecer descontos durante todo o mês de novembro. A empresa programou 
o lançamento de seu aplicativo mobile com objetivo de alcançar pessoas que 
entram no universo de compras via smartphones. Outra novidade é a inserção 
da opção de pagamento por meio do Pix, com a possibilidade de 10% de 
desconto à vista. Entre os produtos que se mantém em alta, estão mesas e 
cadeiras para escritório, conjunto de panelas, bicicletas ergométricas e pro-
dutos relacionados a exercícios em casa. Saiba mais: (www.estrela10.com.br).

I - Festival do Bacon 
Neste final de semana, de sábado (30) a terça-feira (2), acontece em Socorro, 
cidade que faz parte do Circuito das Águas Paulista, a cerca de 150 km de 
São Paulo, localizada também numa área denominada Serra da Mantiqueira, 
o Festival do Bacon. A festa, que celebra a comida de rua, marca a retomada 
oficial dos eventos gastronômicos itinerantes nessa região turística. A praça 
de alimentação recebe operações, com destaque para a ampla variedade de 
pratos que reverenciam a carne de porco, onde o bacon é o astro. São car-
dápios inovadores, preparados por chefs consagrados. Entre os destaques, 
o chef Lucas de Oliveira com o cardápio no melhor estilo Pork Ribs, Pulled 
Pork e Pork Belly. Outras informações: (https://socorro.tur.br/).

J - Custos de Pedágios
Está previsto para para amanhã (29), o leilão para decidir quem será 
a empresa responsável pela Rodovia Dutra pelos próximos anos. Além 
das obrigações com infraestrutura e que já são comuns nesse tipo de 
concessão, a nova responsável terá que implementar algumas inovações, 
entre elas o ‘free flow’ e sinal de Wi-Fi. O ‘free flow’ é uma tentativa de 
equalizar os custos de pedágios e substituir a cobrança em praças físicas 
de pedágios instaladas no decorrer da rodovia por um sistema de custo 
por quilômetro rodado. A Dutra será a primeira concessão federal a 
prever esse sistema. Dessa forma, o uso de tags de pagamento auto-
mático é uma das principais formas de captação dessa ‘quilometragem 
rodada’ bem como alternativa para calcular o preço para cada veículo 
que trafega na rodovia. Saiba mais em (www.veloe.com.br).

Cartão de débito é a nova 
tendência para o e-commerce

O e-commerce 
brasileiro está em 
grande progresso 
desde o último ano, 
sendo um dos poucos 
setores que conseguiu 
crescer durante a 
pandemia

Com um faturamento 
recorde de R$ 53,4 
bilhões apenas no 

primeiro semestre de 2021, 
o setor apresentou um 
crescimento de 31% se com-
parado ao ano anterior, de 
acordo com o levantamento 
da Ebit/Nielsen em parceria 
com o Bexs Banco. Além de 
ter sido impulsionado pela 
pandemia, as inovações 
tecnológicas apresentadas 
ao ramo no decorrer dos 
últimos meses também 
contribuíram para sua ex-
pansão. 

O lançamento do Pix em 
novembro de 2020 apareceu 
em boa hora e tornou-se, 
além de um método rápido 
de transferência de pessoa 
para pessoa, mais uma al-
ternativa de pagamento no 
comércio, inclusive online. 
O Pix conquistou seu espaço 
e em maio deste ano já era 
oferecido como opção de 
pagamento por cerca de 
32,2% dos e-commerces, 
de acordo com pesquisa 
realizada pela Consultoria 
Gmattos. 

Agora, um antigo conhe-
cido dos brasileiros também 
se apresenta como uma boa 
solução para pagamentos 
no e-commerce: o cartão de 
débito, que já era oferecido 
em algumas lojas virtuais, 
mas cuja complexidade 
afastava os consumidores, 
visto que era necessário 
um módulo de segurança 
do internet banking insta-
lado no computador. Além 
disso, o consumidor era 
redirecionado até a página 
de seu banco para concluir 
a compra. 

E mais: pagar com o cartão 
de débito no celular não 
era possível. Com novas 
tecnologias disponíveis no 
mercado, como o Débito 
Flash™, solução que eli-
mina o redirecionamento 

do cliente para a página do 
banco e funciona em dispo-
sitivos móveis, o processo 
de pagamento com cartão 
de débito no e-commerce 
se tornou mais simples. 

A implementação de tec-
nologias que facilitam o 
pagamento com cartão de 
débito nas lojas virtuais 
contribui fortemente para o 
aumento das vendas online 
e a solidificação do e-com-
merce. Segundo o Banco 
Central, existem mais de 
160 milhões de cartões de 
débito ativos no Brasil; com 
o processo de pagamento 
otimizado para o débito, 
parte da população que não 
utiliza cartão de crédito, e 
que gostariam de uma al-
ternativa ao boleto na hora 
de pagar à vista, pode ser 
contemplada. 

Neste cenário, o cartão 
de débito também pode 
competir com o Pix, que 
por ser um método de 
pagamento novo no e-com-
merce, ainda gera dúvidas 
nos consumidores na hora 
de usá-lo. Além de segura 
e com escassas chances de 
fraudes, a experiência de 
pagamento com cartão de 
débito se assemelha com a 
do cartão de crédito, o meio 
de pagamento preferido 
dos brasileiros em compras 
online, utilizado por 52% da 
população, segundo pesqui-
sa da CNDL e do SPC Brasil, 
em parceria com o Sebrae. 

Com a grande demanda 
impulsionada pela pande-
mia, o setor de e-commer-
ce evoluiu muito em um 
período curto. Nada mais 
justo, então, que os meios de 
pagamento, fundamentais 
nesta jornada, acompa-
nhassem este progresso. A 
otimização do pagamento 
com cartão de débito é um 
grande passo para o futuro 
das vendas virtuais e tem 
potencial para mudar a 
forma de comprar do bra-
sileiro e as oportunidades 
de vendas dos comércios. 

O e-commerce tem muito 
a ganhar agora. 

(*) - É CEO e cofundador da 
PagBrasil, fintech brasileira líder no 

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do mundo.

Ralf Germer (*)

A falta de vidros causa impacto no 
mercado de cervejas. De acordo com 
o Sindicato Nacional da Indústria 
Cervejeira, a pandemia teve con-
sequências diretas na produção de 
embalagem. Hoje, vivemos uma volta 
progressiva de diversos segmentos, 
inclusive o industrial, o que ocasiona 
uma melhora no abastecimento da 
maioria dos itens. Entretanto, dados 
da Neogrid, empresa especializada em 
soluções para a gestão da cadeia de 
suprimentos, mostram que após cinco 
meses em queda, a cerveja registrou 
uma alta na indisponibilidade nos 
supermercados de 10,2% para 11,9%. 

Para Rodrigo Clemente, fundador 
da BLZ Recicla, empresa do grupo 
JVMC criada para promover e con-
tribuir com a economia circular do 
vidro, o efeito é direto no mercado, 
uma vez que a procura ainda é maior 
do que a demanda. “A indústria de 
cerveja ainda tem dificuldade para 
encontrar matéria-prima para emba-
lagem no mercado. Mesmo com uma 
melhora, há um desequilíbrio entre 
oferta e procura. Além dos números, é 
possível ver isso no dia-a-dia de quem 
trabalha com o vidro, o que indica a 
necessidade de repensar esse modo 

Na comparação anual, 
o recuo chegou a 
1,3 ponto percentu-

al em relação a agosto de 
2020 (14,4%). Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
Contínua Mensal, divulgados 
ontem (27) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Segundo a pesquisa, a 
população desocupada 
caiu 7,7%, ficando em 
13,7 milhões de pessoas, 
na comparação com o 
trimestre terminado em 
maio de 2021, e ficou está-
vel na comparação anual. 
Já a população ocupada 
cresceu 4%, alcançando 
90,2 milhões de pessoas 
na comparação trimestral. 
Em relação a agosto do 

A população desocupada caiu 7,7%, ficando em 13,7 milhões de 
pessoas. Já a população ocupada cresceu 4%, 

alcançando 90,2 milhões de pessoas. 

To
m

az
 S

ilv
a/

A
B

r

Desemprego caiu para 13,2% no 
trimestre encerrado em agosto

A taxa de desocupação fechou o trimestre móvel encerrado em agosto em 13,2%, queda de 1,4 ponto 
percentual na comparação com o trimestre terminado em maio, quando o desemprego ficou em 14,6% 
da população

no trimestre, e 3,2 pontos 
percentuais, na comparação 
anual, ficando em 27,4%. 
São 31,1 milhões de pes-
soas subutilizadas, o que 
representa queda de 5,5%, 
na comparação trimestral, 
e de 6,6%, no ano. 

Por outro lado, a população 
subocupada por insufici-
ência de horas trabalhadas 
cresceu 4,7%, no trimestre, e 
subiu 29,2%, no ano. A parte 
da população fora da força 
de trabalho está em 73,4 
milhões de pessoas, queda 
de 3,2% no trimestre e de 
7,3%, na comparação anual. 
A população desalentada 
soma 5,3 milhões de pesso-
as ou 4,9%, queda de 6,4%, 
ante o trimestre anterior, e 
de 8,7%, em relação a agosto 
de 2020 (ABr).

ano passado, o aumento foi 
10,4%, ou mais 8,5 milhões 
de pessoas.

O IBGE aponta que o per-
centual de pessoas ocupadas 
na população em idade de 
trabalhar, o chamado nível 

da ocupação, foi estimado 
em 50,9%, o que representa 
aumento de 2 pontos per-
centuais, no trimestre, e 
4,1 pontos percentuais, no 
ano. A taxa de subutilização 
caiu 1,9 ponto percentual, 

Falta de vidro impacta mercado de 
cervejas no Brasil

A indústria de cerveja ainda tem 
dificuldade para encontrar matéria-
prima para embalagem no mercado.
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VA a BLZ Recicla já retornou mais de 16 
milhões de garrafas para reuso da 
indústria e cresceu 163% no primeiro 
semestre de 2021. A reciclagem é uma 
opção que socorre esse mercado, uma 
vez que esse ciclo o abastece sem 
precisar causar maiores degradações 
ambientais. 

Diversos segmentos da indústria 
buscam soluções para a escassez e 
o aumento do preço de matéria-pri-
ma. Além do vidro, outros materiais 
também se encontram limitados no 
mercado. A exploração de recursos 
naturais para a produção de insumos 
traz consequências negativas e irrever-
síveis para o planeta, pois essa cadeia 
de abuso não se sustenta, o que indica 
um futuro fim. 

Para Rodrigo, talvez esse seja o mo-
mento de repensarmos maneiras de 
consumir e produzir. “Novas gerações 
de empreendedores já mostram essa 
preocupação, preparados para o novo 
mercado, eles já pensam em propostas 
mais sustentáveis. Diante disso, mui-
tas empresas optam pela reciclagem 
para que não haja desabastecimento 
em sua cadeia de produção”, finaliza. 
Fonte e outras informações: (www.
blzrecicla.com.br).

de produção insustentável”, explica. 
O vidro pode ser reutilizado inú-

meras vezes, gerando uma economia 
circular que não abre espaço para 
desperdício. Nesse caso, o material 
é reinserido para reuso na cadeia de 
produção e transformado em novo. 
Esse tipo de conceito econômico di-
minui gastos e promove a redução de 
extração de recursos naturais. Além 
disso, com a alta do ESG, medidas 
sustentáveis em empresas estão 
chamando a atenção de investidores, 
o que seria mais uma vantagem para 
a indústria aderir a essa economia. 

Com uma atuação que oferece bene-
fícios para toda a cadeia de bebidas, 


