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Economia

Conab atualiza produção de grãos
para 228,5 milhões de toneladas

P

Em comparação com o último levantamento, a produção
diminuiu 1,2 milhão de toneladas.

com uma produção que pode
chegar a 118,9 milhões de
toneladas. Registraram aumento o algodão em pluma, o
feijão segunda safra e o trigo,
quando comparados com a sa-

Aumenta a projeção
para a inflação
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC)
aumentaram pela oitava semana
seguida a estimativa para a inflação este ano. A projeção para o
IPCA subiu de 4,03% para 4,17%.
A informação consta da pesquisa
Focus, publicação elaborada todas
as semanas pelo BC, com projeções
de instituições financeiras para os
principais indicadores econômicos.
Para as instituições financeiras, o
IPCA em 2019 será 4,10% (mesma
estimativa há 3 semanas) e 4% em
2020 e em 2021.
Para as instituições financeiras,
a Selic deve permanecer em 6,5%
ao ano até o final de 2018. Para
2019, a expectativa é aumento da
taxa básica, terminando o período
em 8% ao ano. Para as instituições
financeiras, o IPCA em 2019 será
4,10% (mesma estimativa há 3
semanas) e 4% em 2020 e em 2021.
A manutenção da Selic, como prevê
o mercado financeiro neste ano,
indica que o Copom considera as
alterações anteriores suficientes
para chegar à meta de inflação.
A projeção para a expansão do
PIB caiu de 1,55% para 1,53%,
neste ano. Para 2019, a estimativa
segue em 2,50%. As instituições
financeiras também projetam
crescimento de 2,50% do PIB em
2020 e 2021. A previsão do mercado
financeiro para a cotação do dólar
permanece em R$ 3,70 no final
deste ano, e em de R$ 3,60, no fim
de 2019. Para 2020, a estimativa é
R$ 3,63. No final de 2021, a previsão
é R$ 3,70 (ABr).

fra anterior. O primeiro subiu
28,5%, alcançando 1,9 milhão
de toneladas, o segundo,
7,7%, chegando a 1,3 milhão
de t, e por último o trigo, com
aumento de 15% e alcance de

4,9milhões de toneladas.
Área – Entre as culturas avaliadas, a soja registrou o maior
volume de área semeada, com
um aumento de 33,9 para 35,1
milhões de hectares e ganho
absoluto de 1,2 milhão de ha.
Outros ganhos absolutos
ocorreram com o algodão que
chegou a 1,2 milhão de hectares, graças ao aumento de
236,9 mil ha, e com o feijão
segunda-safra que obteve 1,5
milhão de hectares, com o
ganho de 108,3 mil ha. Neste
caso, contribuiu muito o feijão
caupi que, pelo acréscimo de
158,5 mil ha, obteve 1 milhão
de hectares. O desempenho
poderia ser melhor, se não
houvesse redução de área do
milho primeira e segunda safras, em razão de expectativas
de mercado. O primeiro caiu de
5,5 para 5,1 milhões de hectares e o segundo, de 12,1 para
11,6 milhões de ha (GI/Conab).

Balança comercial de
petróleo e gás é positiva
O Brasil acumulou nos primeiros cinco meses de 2018
um saldo positivo de US$ 3,196
bilhões no comércio exterior
de petróleo, derivados e gás
natural, segundo dados da
Agência Nacional do Petróleo
Gás Natural e Biocombustível
(ANP) atualizados em 2 de
julho. O superávit foi obtido
principalmente por meio da
exportação de petróleo, que
teve um saldo de US$ 7,177
bilhões nos primeiros cinco
meses do ano.
As exportações de petróleo
somaram US$ 8,847 bilhões,
enquanto as importações
somaram US$ 1,670 bilhão.
O gás natural, por sua vez,
pesa contra a balança comercial, uma vez que o
Brasil apenas importa e não
exporta o recurso. Até maio
de 2018, foram importados
US$ 788 milhões, segundo a
ANP. No caso dos derivados
de petróleo, há exportações
e importações, mas o saldo

A - Concurso de Contos
O Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca lança
a terceira edição do concurso de relato breve: “Cuéntame un cuento”.
Os originais podem ser apresentados, em espanhol ou em português,
até o dia 31 de dezembro, no e-mail: (portalceb@usal.es). Os participantes poder ser de qualquer nacionalidade, mas devem ser maiores
de 18 anos e a temática do relato deverá aludir a alguma das seguintes
temáticas: - Cultura brasileira: gastronomia, música, arte, cinema, etc.
- Personagens e/ou fatos históricos brasileiros - Grupos étnicos brasileiros - Movimentos sociais brasileiros. Os dois vencedores, ademais dos
dez relatos selecionados como finalistas, serão publicados em suporte
eletrônico por Ediciones Ambulantes.

B - Semana da Conciliação
Símbolo da conciliação no Judiciário, a próxima edição da Semana Nacional da Conciliação já tem data marcada. Será entre os dias 5 e 9 de
novembro, nos Tribunais Estaduais, Federais e do Trabalho, em todo
o País. O evento para promover a cultura do diálogo entre as partes de
um conflito, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorre,
anualmente, desde 2006. A Semana Nacional da Conciliação é realizada anualmente nos tribunais de todo o País para estimular a solução
consensual de conflitos, com orientações padronizadas. Para saber
mais informações, acesse: (http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/
conciliacao-e-mediacao-portal-da-conciliacao?acm=18263_10958).

C - Área de Audiovisual
Reunir grupos de pesquisa das áreas da Comunicação e do Audiovisual,
para a apresentação e discussão dos resultados de suas investigações,
é a proposta da III Jornada Internacional GEMInIS (JIG 2018) - Entretenimento, Transmídia e Multiplataformas, que acontece de 27 a 30 de
agosto em São Paulo. Com o tema “VOD na América Latina”, a JIG 2018
contará com a presença de representantes de diversas plataformas de
vídeo sob demanda (VOD) latino-americanas, para discussão de questões institucionais que são de interesse da indústria audiovisual e da
comunicação em geral, junto a pesquisadores, profissionais e estudantes.
Submissão de resumos até o próximo dia 16. Informações e inscrições:
(www.jig.ufscar.br).

D - Aviação Agrícola
Entre os dias 6 e 9 de agosto, em Maringá/PR, acontece o Congresso

Divulgação/Petrobras

or sua vez, a expectativa
para a área é de 61,6
milhões de hectares, a
maior já registrada. Os números são do 10º levantamento
divulgado ontem (10), pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Em comparação com o último levantamento, realizado
no mês passado, a produção
diminuiu 1,2 milhão de toneladas. O resultado da queda se
deve aos impactos climáticos
que refletiram numa nova estimativa de produtividade para
o milho segunda safra. Mesmo
com um menor desempenho
neste índice, o cereal terá uma
produção total de 82,9 milhões
de toneladas, sendo grande
parte desse volume devido
à colheita da segunda safra,
algo próximo a 56 milhões de
toneladas.
Com boa produtividade,
a soja é destaque positivo

Divulgação

A estimativa da safra de grãos do Brasil, a segunda maior da história, deve ser de 228,5 milhões de
toneladas, com uma redução de 3,9% ou 9,2 milhões de toneladas a menos que a da safra passada,
quando chegou a 237,7 milhões de t

O superávit foi obtido principalmente por meio da exportação
de petróleo.

também é negativo em US$
3,191 bilhões. As importações
foram de US$ 5,820 bilhões
e as exportações totalizaram
US$ 2,628 bilhões.
O comércio exterior de petróleo, derivados e gás natural até
maio de 2018 já está próximo
do resultado de 2017, que teve
um saldo positivo de US$ 3,598
bilhões. De janeiro a maio, o

saldo médio mensal chegou
a US$ 639 milhões. Se esse
resultado médio obtido se
mantiver em todos os meses
até o fim do ano, o superávit
da balança comercial pode
passar dos US$ 7,6 bilhões
para petróleo, derivados e gás
natural, somatório que superaria o resultado de 2017 em
mais de 100% (ABr).
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A análise de dados em
tempo real podia ter
mantido o Brasil na Copa?
Renato Carbone (*)

Posse de bola,
finalizações, passes
errados, aproveitamento
de passes, desarme estes costumam ser os
dados analisados a cada
fim de partida na Copa
do Mundo
as será que eles são, de
fato, dados que podem
se transformar em informação e ajudar na tomada
de decisão para a partida em
andamento ou até mesmo para
próxima partida? A resposta
correta é: bem pouco provável!
Isto porque estas avaliações
são feitas ao fim do jogo, com
informações já ocorridas que
não servem como padrão para
outras partidas. Um novo jogo
acontecerá sob novas premissas e parâmetros, e as informações tiradas nesse formato
são pouco úteis para ajudar na
melhora do desempenho.
Como consequência a falta
de processamento de dados
em tempo real, o técnico tem
que tomar decisões ao longo do
jogo muito mais baseadas em
sensibilidade e intuição do que
em informações. E este já foi o
caminho de muitas empresas:
diretores e gerentes tinham
que ajustar as decisões se baseando em seus conhecimentos
e instintos. Não havia dados
consistentes que pudessem
amparar tais decisões.
Com o avanço da internet
e da tecnologia, o volume de
informações gerado cresceu
de forma exponencial. As
empresas foram obrigadas a
entrar na era do Big Data: gerar,
armazenar, filtrar e analisar
informações. Esse passou a
ser o grande desafio. Pessoas
e tecnologias precisaram ser
aprimoradas para que este processamento de dados fizesse
algum sentido e ainda assim

M

não era suficiente.
Ao contrário do que se
imaginava, um volume alto de
informações não é, necessariamente, útil para uma empresa.
Isto porque o contexto é importante. Ter o maior banco de
dados possível, mas não saber
o que você quer com ele ou não
ter as informações pertinentes
para o que se pretende, não vai
ajudar a empresa no processo
de tomada de decisão.
Small Data, em tradução
livre, ‘pequenas informações’.
Este é o caminho que vem
sendo apresentado como
eficiente. Small data é um
recorte desse banco de dados
que pinça as informações mais
pertinentes e, em conjunto
com a Inteligência Artificial,
pode ser processada em tempo
real e trazer respostas. Com a
união destas tecnologias, o que
eram apenas dados, tornam-se
informações com parâmetros e
aprendizados constantes.
Com o tempo, essas informações começam a ser preditivas,
possibilitando que a tomada
de decisão se antecipe ao resultado final.
Já imaginou isso na Copa?
O técnico receber análises
em tempo real, conseguindo
entender o comportamento
de cada um dos seus jogadores em relação a partida em
questão. Poder prever quem
pode contribuir, quem deve ser
poupado, quem pode render
mais. Saber o impacto de uma
possível mudança tática no
resultado final do jogo, entre
tantas outras possibilidades.
Se no futebol essa ainda é
uma realidade distante, para
a sua empresa não precisa ser.
(*) - Publicitário, tem experiência
na área de Loyalty e Incentivos. É
gerente de planejamento na Valuenet
Incentive Solutions, onde lidera o
Lab de soluções que desenvolve
projetos personalizados por meio de
mapeamento de gatilhos culturais e
motivacionais (www.valuenet.com.br).

Mercado de trabalho apresenta piora
Os dois indicadores de mercado de
trabalho da FGV apresentaram piora
em junho. O Indicador Antecedente
de Emprego (Iaemp), que busca
antecipar tendências do mercado
de trabalho com base em entrevistas
com consumidores e com empresários da indústria e dos serviços, caiu
5,6 pontos. Com a queda, o indicador
atingiu 95,5 pontos em uma escala de
zero a 200, próximo ao patamar de
janeiro de 2017, quando o indicador
atingiu 95,6 pontos.
Essa é a quarta queda consecutiva do Iaemp, que acumulou

perda de 11,5 pontos no primeiro
semestre. A queda do indicador
mostra a perda de confiança em
uma maior geração de emprego
ao longo dos próximos meses. “A
atividade econômica mais fraca,
observada pelos indicadores do
primeiro semestre, reflete uma
situação atual e futura dos negócios
mais difícil. O crescimento está
abaixo do previamente esperado
e, com isso, a consequência deverá
ser menor contratação”, afirma o
economista da FGV Fernando de
Holanda Barbosa Filho.

de algoritmos inteligentes, ela ranqueia os candidatos mais adequados
à determinada vaga. Consiste na utilização de vídeos currículo de até
30 segundos que ficam disponibilizados no sistema. A empresa então
seleciona alguns dos currículos para a realização de entrevistas gravadas. Posteriormente, esse último material é transcrito e ranqueado
de acordo com palavras-chave e, então, comparado aos termos mais
desejados pelas empresas para seus novos funcionários: é assim que
funciona a tecnologia de algoritmos inteligentes. Saiba mais em: (www.
jobecam.com).
da Aviação Agrícola do Brasil. A programação reunirá empresários,
pilotos, produtores rurais, autoridades e pesquisadores, com palestras
e debates sobre demandas e perspectivas do setor – no qual o País é a
segunda maior potência mundial. Além de empresas brasileiras como
a Embraer – e outras que são referência em tecnologias embarcadas
e sistemas desde monitoramento até trato de lavouras, o evento conta
com diversos participantes estrangeiros, como a norte-americana Air
Tractor (maior fabricante mundial de aviões agrícolas), a canadense
Pratt & Whitney (motores para aviões), com demonstrações práticas
de aviões, drones e equipamentos. Saiba mais em (www.sindag.org.
br/congressosindag).

E - Ex Africa
Até o próximo dia 16, as mais de 90 obras que compõem a exposição ‘Ex
Africa’ estarão em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares
Penteado, 112 - Centro), com entrada gratuita. A mostra recebeu mais
de 150 mil visitantes desde a sua abertura na capital paulista, em 28 de
abril. Ex Africa traz esculturas, fotografias, instalações, performances,
pinturas e vídeos assinados por 20 artistas. Entre eles, nomes como os
do ganês Ibrahim Mahama – que montou uma gigantesca instalação na
entrada do CCBB São Paulo –; do provocativo retratista senegalês Omar
Victor Diop, do fotógrafo e ativista zimbabueano Kudzanai Chiurai e
de outros 15 autores de oito países africanos e ainda dois brasileiros: o
carioca Arjan Martins e o brasiliense Dalton Paula.

F - Vinhos & Negócios
Entre os dias 26 e 29 de setembro, em Bento Gonçalves/RS, acontece
a Wine South America 2018 – Feira Internacional do Vinho. O evento
reunirá as principais e melhores vitivinícolas brasileiras e prestadores
de serviços para o segmento vitivinícola reunidos com foco em negócios,
networking e conhecimento. Além disso, expositores e especificadores
terão a oportunidade de promover o consumo e a comercialização dos
produtos da indústria sul-americana de vinhos, especialmente brasileira,
mirando na internacionalização do setor. Também haverá espaço para
produtores de café, destilados, azeite e olivicultores. Outras informações
em: (https://winesa.com.br/).

G - Recrutamento e Seleção
A Jobecam é uma plataforma de empregos que surgiu para as empresas
que desejam otimizar os processos de recrutamento e seleção. Através

H - Torra de Café
Os profissionais de torrefação colocarão seus conhecimentos à prova
na busca pelo título do Campeonato Brasileiro de Torra de Café, que
será realizado, de 1º a 5 de agosto, no Mercado Municipal de Curitiba.
O evento é uma ação do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”,
desenvolvido em parceira pela Associação Brasileira de Cafés Especiais
e a Apex-Brasil, contando com as empresas Probat Leogap e Lucca Cafés
Especiais como anfitriãs. Os torrefadores inscritos terão que planejar
e elaborar a melhor torra para o café oficial do evento e passarão por
três etapas: treinos com café e equipamentos oficiais para elaborar seu
plano de torra; classificação física do café oficial por defeitos e peneira;
e torra do café oficial, que será avaliado por um time de quatro juízes
sensoriais e um juiz principal. Mais informações tel. (35) 3212-4705
(exec@bsca.com.br).

I - Processo Seletivo
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), instituição que integra
o grupo Cruzeiro do Sul Educacional, abre inscrições para o Processo
Seletivo para quem pretende estudar no segundo semestre. A Prova
Tradicional acontece no próximo dia 28, e as inscrições podem ser feitas
até o dia 25. Além dos cursos nos períodos da manhã e da noite, também
serão abertas vagas para o período da tarde nos cursos de Pedagogia
(licenciatura) e Odontologia. A Unicid oferece bolsa de estudo de 100%
durante todo o curso aos candidatos inscritos na Prova Tradicional do
Vestibular (cursos presenciais – exceto Medicina), exclusivamente,
que atingirem a pontuação mínima de 75% da prova. Mais informações
(www.unicid.edu.br/vestibular).

J - Leilão do Santander
Uma boa oportunidade para tirar o investimento do papel é o leilão do
Santander, promovido pela Sold até o próximo dia 26, com terrenos,
lotes, glebas e imóveis comerciais (lojas, prédios e ex-agências bancárias). São 66 propriedades distribuídas por São Paulo, Santa Catarina,
Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará e Bahia. Os lances
iniciais variam de R$ 60 mil a R$ 12 milhões. Os lotes já estão abertos e
podem ser visitados mediante agendamento no site da Sold. Todos eles
podem ser consultados pelo link: (http://www.sold.com.br/santander).

