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Economia

Produto Interno Bruto cresce
0,78% de janeiro para fevereiro
s dados foram divulgados
no Rio de Janeiro, pelo
Ibre da FGV. O indicador
estima mensalmente o PIB em
volume e tem por objetivo,
segundo a fundação, “prover
a sociedade de um indicador
mensal do PIB, tendo como
base a mesma metodologia das
Contas Nacionais do IBGE”.
Para o coordenador do monitor Claudio Considera, os
dados confirmam os sinais
de que a economia brasileira
vem se recuperando. “É uma
recuperação consistente e que
já vem se verificando desde o
ano passado”.
Ele disse que os números
da média móvel trimestral, ao
fechar fevereiro com expansão
de 0,15%, confirmam a recuperação. Na comparação com o
trimestre terminado em novembro de 2016, o PIB, ao expandir
0,15%, acusou a primeira taxa

Divulgação

O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB) da FGV indica que o PIB (a soma de todas as riquezas
produzidas pelo país) cresceu 0,78% de janeiro para fevereiro na série com ajuste sazonal, registrando
a segunda variação mensal positiva consecutiva da série
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Os dados
confirmam os
sinais de que
a economia
brasileira vem
se recuperando.

positiva após oito trimestres
negativos consecutivos.
“É de se esperar que este ano
o PIB volte a fechar positivo,
embora ainda não se possa

mensurar a magnitude do crescimento”, afirmou Considera.
A FGV ressaltou, porém, que
a taxa trimestral móvel do PIB
no trimestre encerrado em

fevereiro, quando comparada
com o mesmo período do ano
anterior, apresentou queda de
0,9%. Nesta comparação, no
entanto, o PIB tem apresentado
recuperação desde janeiro de
2016 quando a taxa apresentou
recuo de 6%.
No setor industrial, a única
variação negativa apresentada nesta comparação é a
da atividade de construção
(-7%), enquanto que, no setor
de serviços, apenas serviços
imobiliários (+0,1%) e administração pública (+0,1%)
tiveram variações positivas. O
consumo das famílias recuou
2% no trimestre fechado em
fevereiro na comparação com
o mesmo trimestre de 2016.
Já em termos monetários, o
PIB de fevereiro, em valores
correntes, alcançou R$ 530,46
bilhões, acumulando no ano R$
1,53 trilhão (ABr).

Prévia da inflação é a menor
para abril desde 2006

O número de cheques devolvidos (segunda devolução por
falta de fundos), como proporção do total de cheques movimentados, atingiu 2,29% em
março, registrando diminuição
em relação ao mesmo mês do
ano anterior, quando alcançou
2,59%. O que representa menos
cheques devolvidos sobre o
total de cheques movimentados
na comparação interanual.
Já na comparação mensal o
percentual de cheques devolvidos sobre os movimentados
obteve elevação (em fevereiro
o nível foi de 2,06%), com o
aumento de 51,8% nos cheques
devolvidos e 36,2% para os cheques movimentados. O Indicador de Cheques Devolvidos da
Boa Vista SCPC é a proporção
de cheques devolvidos (2ª devolução) sobre o total de cheques
movimentados, que é o total de
cheques compensados somados
aos devolvidos.

A prévia da inflação oficial,
medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo–15 (IPCA-15), registrou 0,21% em abril. A taxa
– apurada entre 12 de março
e 12 de abril - é maior que o
0,15% da prévia de março, mas
inferior ao 0,51% de abril do
ano passado. Esse é o menor
percentual para os meses de
abril desde 2006 (0,17%),
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Em 12 meses, o IPCA-15
acumula 4,41%, a mais baixa desde janeiro de 2010
(4,31%). O índice também
está abaixo do centro da
meta de inflação do governo
federal, que é 4,5% (em um
intervalo entre 2,5% e 6,5%).
Entre os principais responsáveis pela taxa de 0,21% de
abril estão a saúde e cuidados
pessoais, com inflação de
0,91%, e os alimentos, que
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Inflação pelo IPCA-15 é de 0,21%, a menor para os meses de
abril nos últimos 11 anos.

tiveram aumento de preço de
0,31%, de acordo com a prévia
do mês.
Ao mesmo tempo, os transportes, com uma deflação de
0,44%, e os artigos de residência, com queda de preços
de 0,43%, ajudaram a frear a
inflação de abril, colaborando

para que ela fosse a mais baixa
dos últimos 11 anos.
As demais classes de despesas tiveram as seguintes taxas
na prévia de abril: habitação
(0,39%), vestuário (0,44%),
despesas pessoais (0,23%),
educação (0,14%) e comunicação (0,18%) (ABr).

GM paralisa operações na Venezuela
A GM anunciou a suspensão de todas as suas
operações na Venezuela depois que o governo
de Nicolás Maduro confiscou uma unidade da
montadora no centro industrial de Valencia. A GM
informou também que pretende tomar todas as
"ações legais" para defender seu patrimônio.
"A fábrica da GM na Venezuela foi inespera-

damente tomada pelas autoridades públicas,
impedindo as operações normais. Além disso,
outros ativos da companhia, como veículos,
foram retirados ilegalmente de suas instalações", disse a empresa em um comunicado. A
Venezuela enfrenta uma profunda crise social e
política que divide o país e provoca situações de

desabastecimento e instabilidade econômica.
Nos últimos dias, milhares de venezuelanos
têm saído às ruas para protestar contra o governo
de Nicolás Maduro. Há 20 dias, as manifestações
ocorreram e cada vez ganham mais apoio, mas confrontos com apoiadores de Maduro e com a polícia
já deixaram sete mortos (ANSA/COM ANSA).

Resiliência é palavrachave para o futuro
da segurança
Marcus Almeida (*)

Resiliência é a
capacidade de voltar ao
estado natural depois de
ter sofrido alguma ação
crítica, a habilidade
de se recuperar e de se
adaptar às mudanças
ecentemente, autores
e estudiosos da área
de tecnologia criaram
o termo “resiliência digital”,
relacionado ao fato de como
as empresas devem enfrentar o
risco, sobreviver às ameaças e
reduzir ao máximo os prejuízos
causados pelos ataques cibernéticos. Há pouco tempo, o
foco da segurança corporativa
era evitar o risco a qualquer
custo, barrar as ameaças e
bloquear os ataques antes que
estes acontecessem. No entanto, o cibercrime evoluiu tanto
e as ameaças se expandiram
de tal forma que não é mais
possível conter o risco.
De uma forma ou de outra
o ataque vai acontecer, cabe
às empresas e equipes de TI
enfrentarem a situação e seguirem em frente com o menor
dano possível. Atualmente,
todas as empresas, grandes e
pequenas, estão inseridas em
uma grande cadeia produtiva
global e ao entrarem nessa
cadeia já estão assumindo o
risco. Mesmo se fosse possível
blindar uma empresa contra
todas as ameaças, alguns de
seus dados, em algum momento, seriam compartilhados com
parceiros, clientes, fornecedores, instituições financeiras,
funcionários terceirizados, entre outros, e todos eles também
estão sujeitos a ataques.
Uma corporação pode ter
uma estratégia de segurança
muito bem planejada, mas
pode ser amplamente afetada
se um dos seus fornecedores,
distribuidores ou prestadores
de serviço, independentemente do porte, sofrerem algum
tipo de ataque, pois todos
estão conectados. Um ataque
cibernético pode realmente
destruir uma empresa ao
bloquear o acesso a dados importantes, vazar informações
estratégicas, corromper dados
financeiros, etc.
Além de parar a operação, pode também afetar
seriamente a credibilidade da
companhia. Com milhares de
novas ameaças sendo criadas
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a cada dia, o mais importante
no cenário atual não é evitar
o risco, mas estar preparado
para a reagir aos ataques. Toda
estratégia de segurança deve
ser elaborada considerando
tripé: pessoas, processos e
tecnologia. A tecnologia só
entra quando os outros dois
pontos já estiverem funcionando. Sem processos definidos e
sem pessoas conscientizadas
e bem treinadas, a tecnologia
não faz efeito.
Diversas formas de ataques
complexos e avançados ameaçam as empresas mas, na
maioria das vezes, é ao clicar
em um e-mail fraudulento
que abrimos a porta para os
cibercriminosos. A educação e
a conscientização já produzem
um efeito significativo e com
pouco investimento. Existe
uma série de medidas capazes
de reduzir os danos no caso de
um ataque. A primeira regra é
manter um processo eficiente
de classificação de dados:
definir quais são os dados
mais críticos para o negócio
e cuidar do que pode ou não
pode ser compartilhado, saber
onde está cada informação e
quem tem acesso a cada dado
crítico.
Além da classificação é
preciso conhecer o tráfego da
informação, criptografar os dados mais estratégicos, investir
em tecnologias contra ameaças
avançadas no endpoint e também nunca abrir mão da filtragem da web. Os fornecedores
de segurança também estão
se adaptando às mudanças,
criando componentes mais
rígidos e mais resistentes para
aguentar o tranco. Soluções
automatizadas, plataformas
integradas e o aumento da colaboração no setor também estão
entre os pontos que devem ser
considerados para aumentar a
segurança e tornar as empresas
mais resilientes.
As necessidades da segurança estão mudando rapidamente. O foco não é apenas
gerenciar e sim conviver com o
risco, o trabalho da segurança
não mais é impedir o risco,
mas sim tratá-lo de maneira
inteligente, avaliar muito bem
quais são as vulnerabilidades e
evitar o comprometimento de
dados catastróficos.
(*) - É gerente de Inside Sales & SMB
da McAfee.

ternational Gas Union. Com a coordenação da Companhia de Gás de
Santa Catarina, o encontro reunirá cerca de 30 países, 50 técnicos e
especialistas do setor do gás natural e um público de mais de 200 profissionais do setor de energia e mercado consumidor do gás natural. Já
têm presença confirmada o Ministério de Minas e Energia, autoridades
da Bolívia e Noruega e players como Engie, Shell, TBG, Gaspetro, Gas
Natural Fenosa e Comgás. Os interessados devem acessar o site (www.
igufloripa2017.com.br).

A - Autoritarismo e Dor
Na próxima quarta-feira (26), às 19h00, o Centro Cultural Brasil-Turquia
(Rua Comendador Elias Zarzur 537, Santo Amaro) realiza o “Encontro Perseguição na Turquia: autoritarismo e dor”, com a presença de vítimas
dessa violência. O objetivo é chamar atenção para o cenário de sofrimento
que a população da Turquia passa - principalmente os refugiados. Onde
os direitos humanos estão sendo desprezados sobram histórias tristes
de pessoas – inclusive brasileiros - que sofreram perseguição na Turquia
e fugiram para o Brasil. Com 231 jornalistas presos a Turquia se tornou
a maior prisão do mundo para imprensa livre.

B - Bebê a Caminho
Não sabe o que vestir para chegar e sair da maternidade? É preciso levar
muita ou pouca roupa? E para o bebê? Quantas peças de recém-nascido?
Tem diferença se o parto for natural ou agendado? E o apartamento na
maternidade, como enfeitar para a chegada tão esperada? Como receber
visitas? Que tipo de lembrancinha oferecer? Quer uns dias a sós com seu
bebê? Como avisar familiares e amigos com delicadeza? É um momento
delicado e de extrema alegria, que precisa ser tratado com carinho e
muito profissionalismo, para que não haja erros. Aí entra a Bespoke Life,
que cuida de tudo. Outras informações no tel. 98245-0414 ou (www.
bespokelife.com.br).

C - Soluções para o Varejo
O Centro de Excelência em Varejo da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas realiza nesta quarta-feira (26), a
partir das 8h30, um seminário reunindo especialistas para abordar as principais
tendências e temas apresentados durante a Euroshop 2017 (maior evento
de varejo do mundo que ocorre na Alemanha a cada três anos) em áreas
como visual merchandising, design de loja, marketing do ponto de venda,
omnichannel e tecnologia. É voltado para diretores, gerentes, profissionais
do varejo, seus fornecedores e demais interessados no tema. Inscrição: (www.
fgv.br/cev). Informações: (apoiocev@fgv.br) tel. 3799-7970.

D - Exclusão do ICMS
A Roncato Advogados realiza nesta terça-feira (26), às 9h30, a palestra
“Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS”. O advogado

Rodolfo Rodrigues, coordenador da área de Direito Tributário, abordará
os desdobramentos da decisão do STF sobre o tema. A programação
ficam os recolhimentos a partir de agora
inclui discussão sobre como ficam
e o prognóstico dos processos em andamento. A palestra é voltada
para administradores, diretores, gestores, supervisores e controllers.
Acontece no Auditório Roncato Advogados, na Vila Mariana. A inscrição
gratuita pelo e-mail (comunicacao@roncatoadvogados.com.br) ou tel.
3171-0588.

E - Salton na Wine
A Salton, uma das principais vinícolas do Brasil, escolheu a Wine.com.
br, maior operação de e-commerce de vinhos da América Latina, para
comercializar seus principais rótulos no canal de vendas e-commerce,
com exclusividade para todo o país. A nova loja possui lançamentos
exclusivos, vídeos e informações, como dicas de harmonização, que
facilitam a experiência de compra e ajudam os clientes na escolha
dos vinhos. A plataforma permite a seleção, indicação, entrega e relacionamento, e também comodidade de receber vinhos de qualidade
em casa, por meio de uma experiência de compra segura, cômoda,
confortável e rápida.

F - Primeiro Emprego no ABC
Nos próximos dias 25 e 26 (terça e quarta), das 10h00 às 17h00, a rede
de Gestores de RH, da região do ABC paulista, realiza a 3º Edição da
Feira de Qualificação Profissional e Primeiro Emprego, em parceria com
o Atrium Shopping e com o apoio da Prefeitura de Santo André. Com
foco em jovens e estudantes que buscam seu primeiro emprego, o evento
contará com diferentes atividades. Haverá emissão da primeira via da
carteira de trabalho, além da presença de agências de empregos que
cadastrarão estagiários e jovens aprendizes. Também reunirá estandes
de escolas profissionais e universidades para apresentação tanto de
cursos rápidos como de formação superior. Mais informações: (www.
atriumshopping.com).

G - Evento do Gás
A Associação Brasileira de Distribuidoras de Gás Natural e o Governo
de Santa Catarina comunicam a abertura do processo de inscrições
para agenda do dia 22 de maio, em Florianópolis, do evento da In-

H - Escola Cidadã
Valorizar e incentivar o ensino de Arte no Brasil são os objetivos do Prêmio
Arte na Escola Cidadã, realizado pelo Instituto Arte na Escola por meio
da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco Bradesco. Desde
sua primeira edição, em 2000, o Prêmio conta também com a cooperação
da Unesco. Hoje, o país tem mais de 500 mil professores ministrando a
disciplina de Artes na Educação Básica. Com a missão de reconhecer
e dar visibilidade a projetos exemplares nessa área, o prêmio mapeia
trabalhos desenvolvidos em escolas das cinco regiões do país. Nesta 18ª
edição, os professores poderão se inscrever até o próximo dia 28. Saiba
mais em: (www.artenaescola.org.br).

I - Profissionais Freelancer
Acaba de entrar no ar a Nosotros.cc, um marketplace para profissionais
freelancer. Pelo sistema, empresas e agências poderão contratar criativos,
designers, redatores e outros profissionais para seus projetos. Um dos
grandes diferencias em relação a outras plataformas é a curadoria do
profissionais e a possibilidade de formar equipes dentro da plataforma.
Após o “match”, os freelancers ganham acesso a projetos, ferramentas
de gestão de projetos e não precisam se preocupar com cobrar pelo
serviço. Depois de alguns meses de incubação, a meta agora é colocar
a plataforma em outra escala, selecionando 600 profissionais a partir
de uma curadoria de 2 mil currículos. As inscrições vão até 5 de maio.
Para saber mais, acesse: (www.nosotros.cc).

J - Setor Ótico
Entre os dias 24 e 27 de maio, no Transamérica Expo Center, acontece
a 15ª edição da Expo Abióptica. Promovido pela Associação Brasileira
das Indústrias Ópticas (Abióptica), o evento é o mais importante
do segmento na América Latina e o terceiro maior do mundo. As
principais marcas nacionais e internacionais apresentarão suas novidades recheadas de cores, formatos e lentes para todos os gostos,
ocasiões e necessidades. A expectativa da Associação é que neste
ano o setor registre crescimento de 5% em relação a 2016, quando o
faturamento foi de R$19,6 bilhões. O público terá acesso a palestras,
consultorias de negócios e as principais tendência em tecnologia,
saúde ocular, moda e acessórios. Mais informações no site (www.
expoabioptica.com.br).

