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A - Apaixonados por Corridas
No próximo domingo (19), acontece a 1ª edição do Tietê Plaza Run, um 
projeto do Tietê Plaza Shopping que reunirá mais de 2 mil participantes, 
entre atletas profi ssionais, amadores e apaixonados por corridas, nas ruas 
da zona Noroeste. O evento contará com duas categorias: corrida e cami-
nhada. A corrida tem percurso de 7 km e a caminhada, 4km. A inscrição, 
que dá direito a um kit com camiseta e brindes dos patrocinadores, já 
está à venda no site da ação e custa R$ 70. Os inscritos que concluírem 
o percurso, serão premiados com medalhas de participação e os cinco 
primeiros colocados em cada categoria, receberão prêmios especiais. 
Para se inscrever, basta acessar o site do evento: (tieteplazarun.com.br).

B - Bretas na Amcham
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro, 
é o convidado de honra do 5º Fórum de Compliance da Amcham-São 
Paulo, que acontece nesta sexta-feira (17), das 8h30 às 12h30. Bre-
tas divide sua experiência como magistrado em casos de combate à 
corrupção no Rio, entre eles a Lava Jato e a Operação Fatura Exposta 
– que investiga fraudes no fornecimento de equipamentos ao Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Além da visão do Judiciário, o 
Fórum propõe o debate sobre transparência empresarial com pontos de 
vista da liderança, de executivos e especialistas sobre o assunto. Outras 
informações: (http://www.amcham.com.br/).

C - Amantes do Enoturismo 
A VSX Club e a Primetour acabam de lançar o inédito programa VSX de 
Enotrips para Portugal e França. O exclusivo programa terá início em 
2019 e será para apenas quatro grupos com 20 vagas cada, formados por 
amantes do enoturismo e da alta gastronomia internacional. O roteiro 
premium inclui visitas à vinícolas fechadas ao público como Herdade 
dos Grous e do Esporão, Vadio Vinhos e Ramos Pinto, em Portugal e, na 
França, os ChâteauxPichon-Longuevilleau Baron de Pichon-Longueville, 
Mouton-Rothschild, Haut-Brion, Smith-HautLafi te e Château La Con-
seillant. A hospedagem será nos luxuosos hotéis InterContinental e 
Mandarin Oriental na França, Convento do Espinheiro Évora e Yeatman 
Porto de Portugal. Interessados devem contatat no tel. (11) 3178-4788, 
e-mail (enotrip2019@primetour.com.br) e (www.primetour.com.br).

D - Segurança Digital 
Nos dias 18 e 19 de setembro, no Grand Hyatt, chefes de segurança da 
informação das maiores empresas brasileiras, representantes de órgãos 
públicos e especialistas internacionais, se reunirão na capital paulista para 
discutir as vulnerabilidades e tendências de ataques cibernéticos que 
já preocupam os gestores locais e afetam a economia nacional. O Mind 
The Sec, o maior e mais qualifi cado evento de Segurança da Informação 
do Brasil, promove o encontro entre os maiores especialistas em ciber-
crime e segurança da informação do mundo para debater tendências e 
discutir os desafi os do segmento e a vulnerabilidade do Brasil no cenário 
mundial. Inscrições e mais informações no site:  (https://mindthesec.
com.br/sao-paulo-2018/). 

E - Enoturismo e Gastronomia
De 26 a 29 de setembro, renomados especialistas e profi ssionais do 
vinho se reúnem no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, para a 
Wine South America 2018 – Feira Internacional do Vinho, uma série de 
painéis que detalha a viticultura brasileira. Do enoturismo à gastronomia, 
do ensino e pesquisa à comercialização, das indicações geográfi cas ao 
impacto socioeconômico do plantio de uvas no Nordeste, inclusive com 
espaço para conhecer as tendências de consumo das bebidas vinícolas 
– pautas que ajudam a compreender como o país trabalha a questão 
vitivinícola serão abordadas em 20 palestras. Outras informações em 
(www.winesa.com.br). 

F - Qualidade de Vida 
Interessados em concorrer ao 18º Prêmio Péter Murányi têm até o próximo 
dia 31 para enviar suas iniciativas. Sob o tema “Ciência & Tecnologia”, 
serão entregues R$ 250 mil, sendo R$ 200 mil ao vencedor, R$ 30 mil e 
R$ 20 mil ao segundo e terceiro colocados, respectivamente 
A iniciativa, criada em 2002 pela Fundação Péter Murányi, tem como 
objetivo reconhecer trabalhos que melhorem a qualidade de vida da 
sociedade com base em três critérios: a inovação da proposta; a aplica-
bilidade prática; e como o trabalho impacta e benefi cia populações em 
desenvolvimento. Qualquer pessoa que tenha um projeto voltado para a 
área de Ciência & Tecnologia pode participar. Mais informações: (www.
fundacaopetermuranyi.org.br/premio).

G - Estação Espacial 
O consórcio espacial brasileiro Missão Garatéa está com inscrições abertas 
até o próximo dia 28, para que escolas e alunos brasileiros de 12 a 16 anos 
participem do Student Spacefl ight Experiments Program, programa do go-
verno norte-americano para incentivar jovens a estudar ciências espaciais. O 
concurso escolherá um experimento para voar com os astronautas da Nasa, 
a agência espacial norte-americana, para a Estação Espacial Internacional, 
em 2019. A primeira vez que o Brasil participou foi em 2017, quando foi 
enviado para o espaço um experimento de alunos do Colégio Dante Alighieri, 
Escola Municipal de Educação Fundamental Perimetral e Projeto Âncora. 
Mais informações: (www.garatea.space/projetos/garatea-iss). 

H - Construção Sustentável
Entre os dias 5 e 7 de novembro, em Curitiba, acontece 9ª Greenbuilding 
Brasil Conferência Internacional e Expo, o principal evento de construção 
sustentável da América Latina. O evento vai oferecer conteúdo técnico de 
expressividade aos profi ssionais, gestores públicos e acadêmicos de áreas como 
construção, arquitetura, engenharia, design, agronegócio, sustentabilidade, 
habitação, planejamento urbano e outras. Serão apresentadas mais de 40 
Sessões Educacionais (palestras, apresentação de trabalhos técnicos), além 
de workshops, eventos de networking e visitas técnicas em edifícios de desta-
que. Informações e credenciamento pelo site: (http://expogbcbrasil.org.br/).

I - Arroz para Doação
O Brasil doará cerca de 8 mil toneladas de arroz benefi ciado para Gaza. 
A operação será feita por meio da Conab, que vai realizar um leilão no 
próximo dia 22 para trocar o arroz em casca pelo produto benefi ciado, 
ensacado e pronto para seguir viagem. Nessa modalidade, a Conab con-
cede uma quantidade maior de arroz ‘in natura’ na troca pelo produto 
benefi ciado, com percentual de troca informado em até dois dias úteis 
antes do leilão. Com esta iniciativa, a operação torna-se mais ágil, uma vez 
que o arroz chega pronto para ser doado. Os fornecedores encaminham 
diretamente no local defi nido no edital, que neste caso será no porto de 
Rio Grande, no Rio Grande do Sul, com prazo no período entre o dia 6 
de outubro de 2018 a 13 de fevereiro de 2019.

J - Educação Especial 
Até o próximo dia 31, o Programa de Pós-Graduação em Educação Es-
pecial da UFSCar está com inscrições abertas no processo seletivo para 
os cursos de mestrado acadêmico e doutorado, com ingresso no primeiro 
semestre de 2019. Estão sendo oferecidas 30 vagas para o mestrado e 
20 vagas para o doutorado em três linhas de pesquisa: “Aprendizagem 
e cognição de indivíduos com necessidades especiais de ensino”; “Im-
plementação e avaliação de programas alternativos de ensino especial”; 
e “Produção científi ca e formação de recursos humanos em Educação 
Especial”. Mais informações: (www.ppgees.ufscar.br).
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Não é exagero dizer 

que os dados se 

transformaram em 

um dos ativos mais 

importantes para 

qualquer empresa

A quantidade cada vez 
mais crescente de 
informações no mun-

do digital permitiu que os 
executivos tivessem mais 
ferramentas e conhecimen-
to para tomarem decisões 
estratégicas de forma mais 
assertiva e eficiente. Mas essa 
importância é acompanhada 
de um perigo que passou a in-
comodar as organizações nos 
últimos anos: as tentativas de 
fraude e os riscos inerentes 
aos ataques cibernéticos. 

O último Relatório Global 
de Fraude & Risco, realizado 
pela Kroll no início de 2018, 
mostra que 84% das empre-
sas sofreram com ao menos 
uma fraude nos 12 meses 
anteriores à pesquisa. No 
Brasil, o índice é o mesmo, 
mas chama a atenção os 
principais responsáveis pelos 
ataques. Diante desse cená-
rio, é preciso adotar medidas 
para reduzir esses números e 
garantir que todas os dados 
da empresa fiquem seguros. 

Confira quatro formas de 
lidar com essa questão: 

Sistema antifraude: hoje, 
qualquer empresa precisa 
investir em um excelente 
sistema antifraude para pro-
teger os dados, processos e 
transações realizadas. Essa 
solução deve ser automática, 
reduzindo as chances de uma 
falha humana, e oferecer aná-
lises rápidas que garantem 
efetividade das ações. Assim, 
é possível checar dados do 
possível cliente quase em 
tempo real e ter a certeza de 
que as informações não estão 
incorretas ou manipuladas;

Comunicação interna 

transparente: o combate 
deve envolver todos os pro-
fissionais dentro da organiza-
ção. É essencial formar uma 
equipe multidisciplinar que 
una os cientistas de dados, 
os profissionais de tecnologia 
e o departamento adminis-
trativo. Com essa prática, 
todos os profissionais ficam 
alinhados com o mesmo ob-
jetivo e o tempo de resposta 
a uma tentativa de fraude é 
bem mais rápido;

Quanto mais informa-

ções, melhor: pode parecer 
paradoxo, mas uma forma efi-
ciente de reduzir as fraudes 
relacionadas às informações 
é ter mais dados disponí-
veis em cada caso. Além 
de elementos estruturados 
encontrados em situações 
cadastrais, como nome, ida-
de, endereço, busque fontes 
não-estruturadas, como pre-
ferências, redes sociais, entre 
outros. Assim, é possível 
traçar um perfil completo do 
usuário e identificar possíveis 
ameaças com mais rapidez;

Processos e controles 

internos: fraudes também 
decorrem de erros operacio-
nais e falhas de comunicação 
– e que geram um prejuízo 
considerável às finanças da 
empresa. Para evitar isso, é 
preciso estabelecer uma ro-
tina interna para auditoria e 
verificação de todos os dados. 
Essa prática mantém a base 
atualizada e protege todos os 
ativos da organização. Defina 
responsabilidades entre os 
profissionais e estabeleça 
um cronograma de análises 
para garantir que o risco seja 
mínimo. 

(*) - É CEO da Unitfour, empresa 
brasileira referência em fornecimento 
de dados para as áreas de cobrança, 

call centers, risco, crédito,
antifraude, CRM e marketing

(www.unitfour.com.br).

Rafael Albuquerque (*)

O cidadão afetado pela crise e pelo desemprego busca sanar 

suas dívidas, limpar o nome e recuperar seu crédito na praça.

Os recursos do fundo PIS/
PASEP, cujos novos saques 
estarão liberados para tra-
balhadores de todas as ida-
des, devem ajudar muitos 
brasileiros a sair do sufoco 
financeiro. Uma pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito aponta 
que 45% dos cotistas devem 
utilizar os recursos para 
pagar dívidas em atraso – o 
percentual sobe para 57% 
considerando apenas os 
consumidores das classes 
C, D e E.

A segunda principal finali-
dade do dinheiro extra será 
os investimentos, com 30% 
de citações. Há ainda 30% de 
entrevistados que devem pa-
gar despesas do dia a dia com 
o saldo disponível e 15% que 
anteciparão o pagamento de 
contas não atrasadas, como 
prestações da casa, do carro 
ou crediário, por exemplo. 
Outros 9% de entrevistados 
vão usar o dinheiro para 
adquirir roupas e calçados.

Tem direito a sacar re-

Aposentados começam 
a receber primeira 
parcela do 13º

Aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começam a receber, 
ainda este mês, a antecipação da 
primeira parcela do abono anual, o 
décimo-terceiro salário. O depósito 
do benefício será feito na folha do 
INSS, entre os dias 27 de agosto e 
10 de setembro, conforme a Tabela 
de Pagamentos de 2018.

Terão direito à primeira parcela 
do abono anual 30 milhões de 
benefi ciários. O governo federal 
estima que a antecipação vai injetar 
na economia aproximadamente R$ 
20,6 bilhões, nos meses de agosto e 
setembro. A primeira parcela cor-
responde a 50% do valor do décimo 
terceiro. Não haverá desconto de 
Imposto de Renda (IR) na primeira 
metade do abono. O IR somente será 
cobrado em novembro e dezembro, 
quando for paga a segunda parcela.

Por lei, tem direito ao décimo 
terceiro quem, durante o ano, re-
cebeu benefício previdenciário de 
aposentadoria, pensão por morte, 
auxílio-doença, auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão ou salário-mater-
nidade. No caso de auxílio-doença 
e salário-maternidade, o valor do 
abono anual será proporcional ao 
período recebido. Aqueles que 
recebem benefícios assistenciais, 
como Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC), da Lei Orgânica da 
Assistência Social (BPC/LOAS e 
Renda Mensal Vitalícia – RMV) não 
têm direito ao abono anual (ABr).

O crescimento foi puxado pelo setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, 

que cresceu 15,7% em junho.

O resultado foi divulga-
do ontem (14), pelo 
IBGE e reverte a queda 

de 5% registrada em maio - 
quando ocorreu a greve dos 
caminhoneiros. Mesmo com o 
crescimento de junho frente a 
maio, o setor de serviços fecha 
os primeiros seis meses do ano 
negativo em 0,9%, inferior à 
queda acumulada até maio, que 
era de -1,3%.

Em relação a junho de 
2017 (sem ajuste sazonal), o 
volume de serviços avançou 
0,9%, registrando a segunda 
taxa positiva do ano nessa 
comparação. O acumulado nos 
últimos 12 meses passou de 
-1,6% em maio para -1,2% em 
junho, mantendo a trajetória 
ascendente iniciada em abril 
de 2017, quando a taxa era ne-
gativa em 5,1%. O crescimento 
refl ete o avanço em quatro das 
cinco atividades pesquisadas, 
puxado pelo setor de trans-
portes, serviços auxiliares 
aos transportes e correios, 
que cresceu 15,7% em junho, 
eliminando a perda de 10,6% 
de maio, “representando a 
expansão mais intensa da série 
histórica”, disse o IBGE.
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Setor de serviços cresceu 6,6% em 
junho, maior taxa da série histórica
O volume do setor de serviços fechou o mês de junho com crescimento de 6.6% em relação a abril (livre 
de infl uências sazonais), registrando a maior expansão da série histórica iniciada em 2011

O segmento de transporte 
terrestre também alcançou a 
maior taxa da série ao crescer 
23,4% em junho, impulsionado 
pelo aumento na receita das 
empresas de transporte rodovi-
ário de carga, que representam 
59,7% dos transportes ter-
restres. Os demais resultados 
positivos vieram dos ramos de 
serviços de informação e comu-
nicação (expansão de 2,5%), 
de outros serviços (3,9%) e de 

serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares 
(0,4%). A única exceção entre 
as cinco atividades foi a de ser-
viços prestados às famílias que 
recuaram 2,5% e assinalaram a 
segunda taxa negativa seguida, 
acumulando perda de 3,8%.

Regionalmente, o crescimen-
to refl ete expansão em 22 dos 
27 estados.

O destaque é para São Paulo, 
o principal parque fabril do país, 

com crescimento de 4,6% na sé-
rie dessazonalizada - a alta mais 
intensa desde o início da série 
histórica iniciada em janeiro de 
2011. Outros resultados posi-
tivos vieram de Minas Gerais, 
com crescimento signifi cativo 
(9,8%); Paraná (10,1%); Rio 
de Janeiro (3,6%); Mato Grosso 
(22,6%); e Bahia (9,7%), todos 
revertendo as quedas de maio 
em função da paralisação dos 
caminhoneiros (ABr).

45% do dinheiro do PIS/PASEP vão 
direto para pagar dívidas em atraso

cursos, os trabalhadores de 
empresas públicas e privadas 
que contribuíram para o PIS 
ou para o Pasep entre os anos 
de 1971 e 1988 e que não 
tenham resgatado o saldo. 
Ao todo, aproximadamente 
28,75 milhões de cidadãos 
brasileiros têm direito ao 
saldo das contas, o que deve 
totalizar uma injeção de R$ 
39,52 bilhões na economia, 
segundo dados oficiais do 
governo.

“Isso pode ajudar o cida-
dão afetado pela crise e pelo 
desemprego a sanar suas dí-

vidas, limpar o nome e recu-
perar seu crédito na praça. 
Ao reduzir a inadimplência 
o impacto sobre a economia 
é positivo”, explica o presi-
dente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior. “É positivo 
ver que uma quantidade 
relevante de beneficiários 
usará os recursos para ante-
cipar dívidas que não esta-
vam atrasadas. Isso mostra 
uma atitude preventiva e 
prudente do consumidor”, 
analisa o presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa 
(SPC/CNDL).
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