
Tel: 3043-4171

A tecnologia verde para 
a sustentabilidade dos 

empreendimentos

Os consumidores, 
cada vez mais 
conscientes, buscam 
comprar produtos 
sustentáveis

Com a crescente pre-
ocupação global so-
bre os impactos das 

empresas na sociedade, se 
tornou imprescindível que 
as companhias estejam 
atentas à redução dos efei-
tos que os seus processos 
causam ao meio ambiente. 
Dentre as soluções mais 
eficientes para mantermos 
a acelerada evolução digital 
sem elevar os danos ambien-
tais está a TI verde. 

As tecnologias verdes são 
soluções desenvolvidas que 
consideram seu impacto 
sobre o meio ambiente. No 
caso dos data centers, tais 
tecnologias impulsionam, 
por exemplo, iniciativas 
de eficiência energética, 
com redução do impacto 
ambiental por meio da 
fabricação e consumo de 
recursos tecnológicos.  

Segundo o estudo Susten-
tabilidade na Agenda das 
Lideranças, encomendado 
pela empresa de tecnolo-
gia SAP, mais de 69% dos 
executivos da América 
Latina afirmaram que já 
possuem uma estratégia de 
sustentabilidade em suas 
empresas, um crescimento 
significativo se comparado 
aos 46%, de 2021.  

Esse percentual mostra a 
importância de uma agenda 
ESG nos dias de hoje, onde 
o mercado valoriza serviços 
e produtos de uma empresa 
com valores e boas práticas 
ambientais, sociais e de 
governança. As demandas 
de sustentabilidade vêm 
dos clientes, colaboradores, 
sociedade e até mesmo dos 
fornecedores, sendo funda-

mentais para a reputação e 
valor das empresas.  

Outro dado da pesquisa 
expõe as ações relacionadas 
à Diversidade e Inclusão 
(D&I) como principal foco 
das estratégias de ESG 
(63% das empresas consul-
tadas); seguidas por cadeia 
de valores socialmente 
responsáveis, redução da 
pegada de carbono, prepa-
ração da força de trabalho 
e economia circular. 

Os consumidores, cada 
vez mais conscientes, bus-
cam comprar produtos sus-
tentáveis e se engajar com 
empresas que se preocupam 
com a agenda ESG. 

Pensar em boas práticas 
alinhadas a essa pauta é 
uma exigência cada vez mais 
constante no mercado e é 
essencial para assegurar a 
longevidade dos negócios. 

Além disso, tais práticas 
trazem valor para as em-
presas, impactando todos os 
seus públicos: de acionistas 
a empregados, de clientes 
a fornecedores, da comu-
nidade ao meio ambiente. 
Há alguns exemplos de tec-
nologias verdes, como o de-
senvolvimento de produtos 
que sejam ecologicamente 
responsáveis em todo seu 
ciclo – desde a redução do 
uso de recursos naturais na 
fabricação até o descarte 
adequado.

Automação e soluções 
tecnológicas empresariais 
para redução do uso de 
papel com documentos 
impressos; soluções para 
reciclagem de resíduos e 
sistemas de reuso de água; 
mudanças no layout das 
empresas e modelos de 
gerenciamento para otimi-
zação de processos e ganho 
de eficiência nas operações, 
entre outras tecnologias. 

(*) - É Diretora de ESG da Odata 
(https://odatacolocation.com/).

Carolina Maestri (*)

D - Inovação em Cosmiatria  
Em formato inédito no mundo, a Merz Aesthetics® inaugura em São 
Paulo o Merz Hauz, um projeto inovador no mercado da estética. Com 
instalações modernas e versáteis, o espaço foi pensado como um hub 
de inovação para viabilizar a realização de pesquisas, treinamentos e 
compartilhamento de conhecimentos em cosmiatria. Com expectativa 
de impactar cerca de 8 mil profissionais de saúde por ano, o Merz Hauz 
conta com auditório premium e salas para educação continuada e atu-
alização. Além disso, o local já possui estrutura para a realização de live 
injections com transmissão internacional, assim como já foi projetada 
uma área hands on para tratamento simultâneo de até oito pacientes. 
Saiba mais em (https://www.merz.com/br/). 

E - Usinas Solares
A Arcos Dorados, franquia responsável pela operação do McDonald’s 
na América Latina e Caribe, e a EDP, empresa que atua em todos os 
segmentos do setor elétrico, acabam de inaugurar três usinas solares 
- uma em Cotia (SP) e duas em Rio Paranaíba (MG). Com investi-
mento de R$ 28,3 milhões aportado pela EDP, os empreendimentos 
têm capacidade anual de geração de 11.726 MWh/ano e atenderão 
exclusivamente a demanda de energia de 28 restaurantes da rede e 
de sete quiosques de sobremesa, por meio de um contrato com dura-
ção de 12 anos. Além disso, o volume de energia gerado pelas usinas 
receberá em sua totalidade a certificação I-REC (International REC 
Standard), sistema global pelo qual organizações podem comprovar 
que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis. Saiba 
mais: (https://www.edp.com.br/).  

F - Vendas de Smartphones 
Um levantamento feito pela GfK mostra que, entre janeiro e maio, as 
vendas de smartphones compatíveis com a tecnologia 5G cresceram 
230% no Brasil, em relação ao mesmo período do ano anterior. Um 
dos fatores para essa disparada é o aumento da oferta de aparelhos 
com preços mais acessíveis. Felipe Mendes, diretor-geral da GfK 
para América Latina, explica que, até o início de 2021, as poucas 
opções que o consumidor tinha eram modelos premium. A partir da 
segunda metade do ano, porém - e principalmente na Black Friday -, 
surgiram os lançamentos intermediários, com preços entre R$1.700 
e R$2.500, abrindo o portfólio do 5G. Saiba mais em: (https://www.
gfk.com/home).

A - Arte Armorial 
O Centro Cultural Banco do Brasil-SP abre para o público no próximo 
dia 13 (quarta-feira), a mostra “Movimento Armorial 50 Anos”, ex-
posição que reúne arte, encontros musicais e conversas sobre a arte 
armorial. Este importante movimento artístico lançado no Recife, em 
18 de outubro de 1970, foi criado e liderado pelo dramaturgo, professor, 
pintor e consagrado escritor Ariano Suassuna (1927-2014). A exposi-
ção ocupará todo o prédio do CCBB-SP. Ainda haverá programação 
especial com espetáculos musicais e eventos para debater o legado do 
movimento armorial. A mostra também oferece atividades interativas 
e acesso a conteúdos digitais como o tour virtual da mostra e playlist 
em streaming de áudio. Entrada gratuita. Ingressos disponíveis em: 
(https://www.eventim.com.br/).

B - Mulheres Eletricistas
A transmissora de energia elétrica Taesa convida as mulheres de todo o 
Brasil a se inscreverem gratuitamente no curso de ‘Formação de Mulheres 
Eletricistas’. Esta é mais uma iniciativa do Programa de Diversidade e 
Inclusão da empresa que, até o momento, já formou 36 mulheres. Ter o 
Ensino Médio completo e disponibilidade para assistir às aulas, ministra-
das remotamente em horário comercial, são os únicos pré-requisitos. O 
curso é direcionado à formação de profissionais para a posição Eletricista 
de Linha, que é responsável pela manutenção preventiva e corretiva das 
linhas de transmissão. Em formato online, de 12 a 23 de setembro, as 
aulas serão ministradas por colaboradores especializados. Inscrições e 
mais informações, acesse: (https://vagas.com.br/v2401181).

C - Stopover em Istambul
A Turkish Airlines incluiu o Brasil ao seu programa de stopover (co-
nexão prolongada) em Istambul. O programa permite aos passageiros 
com viagens internacionais e longas conexões em Istambul, aproveitar 
a escala para conhecer as diversas atrações e maravilhas do país. O 
stopover oferece uma noite de acomodação em hotel 4 estrelas para 
passageiros da classe econômica e duas noites de acomodação em 
hotel 5 estrelas para passageiros da classe business. Os passageiros 
também podem estender a duração de suas acomodações gratuitas com 
preços vantajosos em hotéis selecionados. Para ter acesso ao benefí-
cio é necessário enviar um email ao site (https://www.turkishairlines.
com/pt-int/flights/stopover/),  solicitando o stopover após a compra 
das passagens.

G - Segmento de Motocicletas 
O primeiro semestre de 2022 da Honda Motos foi concluído com números 
positivos nos dados de emplacamento de motocicletas: foram mais de 485 
mil unidades de janeiro a junho, o que representa um aumento de 25% 
em relação ao mesmo período de 2021, quando a produção da empresa 
foi fortemente impactada pelas restrições da pandemia. Os resultados 
desse ano concretizam o melhor primeiro semestre da empresa desde 
2015, quando foram comercializadas cerca de 520 mil unidades. O mês 
com o maior número de emplacamentos totais foi maio, com mais de 
103 mil unidades. A média de vendas diárias nesse período, de 4.710 
motocicletas, registra o melhor índice mensal desde janeiro de 2014.

H - Bicicletas Abandonadas 
O Instituto Aromeiazero tem uma campanha permanente desde 2011, 
chamada Bike Parada não Rola, que consiste na articulação entre sín-
dicos e síndicas de condomínios residenciais para planejar campanhas 
de identificação e coleta de bikes abandonadas nos bicicletários. A ONG 
coleta as bikes abandonadas e as reforma, dando uma nova vida para elas 
e utilizando em seus projetos sociais, tais como o Viver de Bike, curso 
de geração de renda a partir da bicicleta, destinado a profissionais do 
cicloturismo, ciclologística e pessoas que queiram empreender com a 
bike, e o Rodinha Zero, que ensina crianças a pedalar com autonomia 
e segurança sem rodinhas de apoio. Para maiores informações, acesse: 
(https://www.aromeiazero.org.br/). 

I - Vítimas de Mariana 
O Judiciário inglês vai julgar o caso da ação movida pelas vítimas do desastre 
de Mariana, ocorrido em novembro de 2015, contra a BHP Billiton, grupo 
anglo-australiano associado à brasileira Vale, na Samarco, mineradora 
responsável pela tragédia. O caso envolve o pedido de indenização para 
cerca de 200 mil vítimas – entre eles, membros da comunidade indígena 
Krenak, 25 governos municipais brasileiros, seis autarquias, 531 empresas 
e 14 instituições religiosas – e poderá chegar a bilhões de libras. Trata-se 
da maior ação coletiva relacionada a um desastre ambiental nos tribunais 
ingleses. A decisão de analisar o caso foi tomada pela justiça britânica. 
Agora, a ação deve seguir para a fase de mérito, em que será determinada 
a responsabilidade da BHP sobre os danos causados pelo desastre. 

J - Compras Governamentais
Já estão abertas as inscrições para o Hackathon Compras Governamentais, 
uma maratona de programação voltada para aumentar a participação, nos 
contratos públicos, de micro e pequenas empresas, microempreendedores 
individuais, agricultores familiares, produtores rurais e cooperativas de 
consumo. A ideia é reunir equipes de programação para desenvolver siste-
mas inovadores e impulsionar a participação desses empreendedores nas 
compras governamentais. O evento, realizado pelo Serpro, deve ocorrer 
entre os próximos dias 20 e 28. A expectativa é reunir, representantes do 
governo, academia e sociedade.Saiba mais: (https://www.serpro.gov.br/
menu/quem-somos/eventos/hackserpro/hackathon-compras).
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Pela segunda semana 
seguida, o mercado finan-
ceiro reduz a expectativa 
de inflação para 2022. De 
acordo com o Boletim 
Focus, divulgado ontem 
(11) pelo Banco Central, 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) 
deste ano deverá ficar em 
7,67%. Há uma semana, 
esse percentual estava em 
7,96%; e há quatro sema-
nas, em 8,5%.  Para 2023, 
a expectativa de inflação 
subiu de 5,01% (previsão 
divulgada na semana pas-
sada) para 5,09%. É a 14ª 
alta seguida.

Com relação ao Produ-
to Interno Bruto (PIB), 
o Boletim Focus des-
ta semana aumentou 
de 1,51% (projeção 
divulgada na semana 
passada) para 1,59% a 
previsão de crescimen-
to. Há quatro semanas, 
o cálculo estava em 
1,42%. O PIB estimado 
para 2023 ficou estável 
na comparação com a 
semana passada, 0,5%. 

O mercado financeiro manteve estável em 13,75% a estimativa 
para a taxa básica de juros, a Selic, de 2022.
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Resolução do 
Senado zera IPVA 
para motos até 170 
cilindradas

Resolução promulgada 
pelo Senado zera o Im-
posto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) para veículos de 
duas rodas (motos) de até 
170 cilindradas. Com a me-
dida, os proprietários estão 
desobrigados de pagar o 
IPVA, a partir de 2023. A 
resolução publicada no 
DOU de ontem (11) está 
assinada pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco. 
“Esta resolução entra em 
vigor na data de sua publi-
cação, produzindo efeitos 
a partir de 1º de janeiro do 
exercício financeiro subse-
quente”, diz o documento.

De acordo com a Abra-
ciclo, o Brasil tem a sexta 
frota de motocicletas do 
mundo, com mais de 30 
milhões de unidades, con-
forme dados de fevereiro 
deste ano. Os modelos até 
170 cilindradas são os mais 
usadas por pessoas que 
utilizam esse tipo de moto 
em suas atividades profis-
sionais. Elas representam 
80% das vendas do setor, 
segundo a Abraciclo (ABr).

O valor representa um 
aumento importante 
em comparação com 

2020, quando 69% dos gran-
des industriais investiram. 

Houve ainda redução na 
frustração dos planos de 
investimento: 62% das em-
presas executaram seu plano 
conforme o planejado. Em 
2020, o percentual foi de 
47%. O gerente de Análise 
Econômica da CNI, Mar-
celo Azevedo, explica que 
os três principais tipos de 
investimentos foram em: 
aquisição de novas máquinas 
e equipamentos, seguidos 
da desembolsos para a ma-
nutenção ou atualização de 
máquinas e equipamentos e, 
por fim, melhoria da planta, 
fábrica ou armazém.

Os dados mostram que 

Os dados mostram que 74% das empresas 
consultadas pela CNI usaram recursos próprios como principal 

fonte de financiamento.
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Maioria das indústrias fizeram 
investimentos produtivos em 2021
A pesquisa Investimento na Indústria 2021-2022, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra 
que 79% das grandes indústrias realizaram investimentos em 2021, o maior percentual desde 2014

em 2022. 75% das empresas 
declararam que pretendem 
investir. A última vez que 
esse indicador ficou abaixo 
dos 80% foi em 2017.

Entre os investimentos 
previstos, a produtivida-
de continua a nortear os 
planos de investimento da 
indústria. Já a procura pelo 
aumento da capacidade pro-
dutiva perdeu importância 
no investimento, enquanto 
a intenção em investir em 
manutenção da capacidade 
produtiva aumentou consi-
deravelmente. O mercado 
interno segue como o prin-
cipal foco dos investimentos 
na indústria: 62% das empre-
sas alegam que o foco dos 
investimentos é somente ou 
principalmente o mercado 
interno (AI/CNI).

74% das empresas con-
sultadas pela CNI usaram 
recursos próprios como 
principal fonte de financia-
mento. Desde 2015 esse in-
dicador está acima dos 70%. 

O financiamento de bancos 
oficiais de desenvolvimento 
representa 7% das fontes 
de financiamento. Os indus-
triais estão mais cautelosos 
ao falar sobre investimentos 

Mercado financeiro prevê inflação 
de 7,67% para este ano

Há quatro semanas, es-
tava em 0,55%.

O mercado financeiro 
manteve estável em 13,75% 
a estimativa para a taxa 
básica de juros, a Selic, de 
2022. Há quatro semanas, 
a previsão era de 13,25% 
para o fechamento do 
ano. A estimativa para a 
cotação do dólar ao final 
do ano apresentou alta na 
comparação com a semana 
passada, passando de R$ 
5,09 para R$ 5,13. Há qua-
tro semanas, a previsão era 
de que a moeda norte-ame-
ricana fecharia o ano com 

uma cotação de R$5,01.
De acordo com o Focus, 

o dólar fechará 2023 cota-
do a R$ 5,10 – o mesmo 
valor da semana anterior. 
Há quatro semanas, a 
expectativa era de que 
a moeda apresentaria a 
cotação de R$ 5,05 ao final 
do próximo ano. O boletim 
projeta, para 2024, uma 
cotação de R$ 5,06, ante 
aos R$ 5,07 projetados 
como cotação há uma 
semana ; e aos R$ 5,03 
projetados há quatro se-
manas para o final daquele 
ano (ABr).


