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Congresso apontará caminhos para ampliar  
a sustentabilidade no agronegócio

O 21º Congresso Brasileiro do Agronegócio, uma iniciativa da 
ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio em parceria com a 
B3, a bolsa do Brasil, apresentará uma análise sobre a sustentabi-
lidade no agronegócio brasileiro que, nas últimas quatro décadas, 
introduziu práticas agrícolas que ampliaram a conservação dos 
biomas nacionais, como o plantio direto, a integração lavoura-
-pecuária-floresta (ILPF), a fixação biológica de nitrogênio. O 
evento acontece no dia 1º de agosto, em formato híbrido e as ins-
crições para participar tanto no modo presencial como no virtual 
estão abertas. Para realizar seu credenciamento, basta acessar 
o site oficial (https://congressoabag.com.br/). O 21º Congresso 
Brasileiro do Agronegócio tem como tema central Integrar para 
Fortalecer.Além de Agronegócio: Meio Ambiente e Mercados, 
a programação terá mais três painéis: Geopolítica, Segurança 
Alimentar e Interesses; Agronegócio: Tecnologia e Informação; e 
Agronegócio: Perspectivas 2023/2026.
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Com tecnologias de ponta e estratégias de venda cada vez mais 
redefinidas, a China se consolidou como o país que mais fatura com 
e-commerce. É também o primeiro país do mundo em que as vendas 
online ultrapassaram a soma de todas as vendas feitas em lojas físicas, 
segundo o Trade International Administration.   

O que o marketplace chinês tem a ensinar ao 
nosso e-commerce
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A expressão “Dívida Tributária Complexa” carrega em seu contexto 
uma série de mitos, sendo considerada quase sempre como impagável. 
Porém, esta visão revela certas limitações, seja desconhecimento da 
legislação, regras processuais ou mesmo de ferramentas para o seu 
adequado gerenciamento.   

Dívidas tributárias complexas: soluções 
inteligentes garantem bons resultados

Gerar vendas pode ser um desafio para pequenas empresas, mas o 
marketing digital para e-commerce pode reduzir frustrações.   

O que impede o crescimento do marketing 
digital nas pequenas empresas

Uma das principais estratégias para as marcas alavancarem as ven-
das é utilizarem campanhas que remetem à emoção, principalmente 
o amor.    

Marcas utilizam a linguagem do afeto para 
se conectar aos consumidores
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Apenas 1% dos municípios brasileiros 
estão aptos a receber o 5G

Às vésperas do prazo para a 
chegada do 5G no país, pouco mais 
de 1% das cidades brasileiras estão 
prontas, do ponto de vista legal, 
para receber a nova tecnologia. 

No fim de junho, apenas 100 dos 5.568 mu-
nicípios espalhados pelo território nacional 

tinham leis atualizadas para a instalação de 
antenas de transmissão da quinta geração de 
internet móvel. Os dados são da Associação 
Brasileira de Infraestrutura para as Telecomu-
nicações (Abrintel).  

Dos cem municípios com legislações atualiza-
das até 30 de junho, 16 deles são capitais, que 
serão as primeiras cidades a receber o 5G, de 
acordo com o cronograma do governo federal. 
São elas: Manaus, Fortaleza, Brasília, Vitória, 
São Luís, Campo Grande, Curitiba, Recife, Tere-
sina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto 
Velho, Boa Vista, Florianópolis e São Paulo. As 
câmaras municipais e prefeituras devem alinhar 
suas normas à Lei Geral de Antena, que edita 
as normas gerais sobre o tema. 

“Algumas legislações municipais precisam se 
adaptar à realidade atual para acelerar a implan-
tação do 5G. E as capitais que já modernizaram 
suas normativas poderão rapidamente contar 
com os benefícios da nova tecnologia", explica 
o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em 
notícia publicada no site do ministério.

  
Diante da situação, o Ministério das Comuni-

cações adiou de julho para o fim de setembro 
o prazo recomendado para que as capitais 
estejam prontas para implementação da nova 
tecnologia. 

“O edital previa que ia começar a instalação 
do 5G em julho, podendo inaugurar até setem-
bro. E no próximo mês, já teremos o 5G puro 
em várias capitais, além de outras tantas ainda 
em agosto", afirmou Faria, na reportagem do 
ministério. "Todas as capitais brasileiras terão 
o 5G já neste ano", completou o ministro. Se-
gundo o governo, o novo prazo para instalação 
do 5G também atende demanda das operadoras 
que apontaram problemas, como as restrições 
sanitárias na China por causa da Covid-19, en-
cerrada somente no fim de maio, que prejudicou 
a entrega de equipamentos pela indústria.  
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Em novembro do ano passado, a Anatel ven-
deu os lotes de frequência de 5G aos investidores 
interessados em explorar a nova tecnologia no 
país. O 5G promete revolucionar a sociedade 
em todas as áreas, da medicina à economia, 
passando pela indústria, comércio e serviços 
privados e públicos. O Ministério das Comuni-
cações estima que o 5G possa gerar mais de US$ 
1 trilhão em investimentos diretos e indiretos 
no país, nos próximos 20 anos. 

Para os especialistas, trata-se de uma grande 
oportunidade para o desenvolvimento nacional. 
“Investimentos muito relevantes serão reali-
zados na infraestrutura de Telecom do país. 
Isso significa geração de empregos, impostos 
e, principalmente, potencial de desenvolvi-
mento econômico e inclusão digital”, explica 
José Ronaldo Rocha, sócio da EY e líder de 
consultoria para o setor de Tecnologia, Mídia 
& Entretenimento e Telecomunicações. 

Pelo cronograma estabelecido pela Anatel, 
a chegada do 5G vai ocorrer de forma gradual 
ao longo dos próximos oito anos. Os primeiros 
consumidores a serem atendidos, até 29 de 
setembro deste ano, serão os moradores das 
capitais dos Estados e do Distrito Federal. O 
processo nas capitais deve ser concluído até 
2024. Em seguida, serão contemplados os 
municípios de acordo com a sua população, 
partindo daqueles com população igual ou su-
perior a 500 mil habitantes, que devem receber 
o 5G até 2025. 

O processo deverá estar totalmente concluído 
até dezembro de 2030, com o atendimento a 
1.700 localidades (distritos), grande parte delas 
em lugares remotos. 

Para que esse cronograma seja concretizado, 
é necessário investir em infraestrutura ade-
quada para a transmissão do 5G. De acordo 
com os especialistas, a nova tecnologia exige 
a instalação de cinco a dez vezes mais antenas 
do que o 4G. 

O aumento se justifica pela sofisticação da 
nova tecnologia, como o fato da velocidade de 
transmissão ser vinte vezes mais rápida em com-
paração ao 4G e as conexões entre as pessoas 
e objetos serem muito mais avançadas do que 
hoje em dia.  O 5G também permite a conexão 
entre pessoas e aparelhos, chamada de Internet 
das Coisas. Conhecida pela sigla IoT (do inglês 
Internet of Things), será possível uma verda-
deira revolução no cotidiano das pessoas, como 
a instalação de objetos inteligentes que vão se 
comunicar por meio de ordens de seus usuários. 

Será possível, por exemplo, programar as 
compras conforme o esvaziamento da geladeira 
e as luzes da casa vão acender de acordo com 
as necessidades do proprietário, evitando des-
perdício de energia. Cirurgias médicas remotas 
serão comuns e as cidades serão muito mais 
seguras e eficientes para os cidadãos, tonando 
possível a concretização das chamadas cidades 
inteligentes. - Fonte: Agência EY.
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Bóson de Higgs voltando à ativa
Exatos 10 anos após a confirmação da existência do Bóson de 

Higgs, o acelerador de partículas LHC, da Organização Europeia 
para Pesquisa Nuclear (Cern), está  voltando a explorar o mun-
do subatômico com colisões em energias nunca antes vistas. O 
Grande Colisor de Hádrons, maior acelerador de partículas já 
construído pela humanidade, entrou em seu terceiro ciclo de 
atividades, após ter passado os últimos três anos em manutenção. 
O LHC lançará feixes de partículas a velocidades próximas à da 
luz em um túnel de 27 km situado abaixo da fronteira entre Suíça 
e França, gerando colisões de até 13,6 trilhões de elétron-volts, 
número inédito para um experimento humano. O acelerador 
funcionará ininterruptamente por quase quatro anos, e os físicos 
estimam coletar o dobro da quantidade de dados obtida até agora 
(ANSA).    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Planos de saúde
O setor de saúde suplementar totali-

zou, em maio, 49,6 milhões de usuários 
em planos de assistência médica e 29,6 
milhões em planos odontológicos. Os 
dados foram divulgados ontem (6) 
pela ANS. No comparativo com maio 
de 2021, o setor registrou evolução de 
beneficiários em planos de assistência 
médica em 24 unidades federativas, 
sendo São Paulo, Minas e Santa Cata-
rina os que tiveram o maior ganho em 
números absolutos (ABr).
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