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Economia

Aumentou a contratação
do crédito agropecuário
sobre safra anterior

O

Setor de serviços em
queda devido à greve
dos caminhoneiros
O volume de serviços no país
caiu 3,8% na passagem de abril
para maio. Essa foi a queda mais
intensa desde o início da série
histórica da pesquisa, em janeiro
de 2011. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), assim como aconteceu
com a indústria e o comércio, os
serviços foram fortemente afetados
pela greve dos caminhoneiros, na
segunda quinzena de maio.
Em relação a maio de 2017, o
volume de serviços também recuou 3,8%, a maior queda desde
abril de 2017 (5,7%). Os serviços
acumulam quedas de 1,3% no ano
e de 1,6% em 12 meses. Os dados
são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). As cinco atividades
tiveram queda de abril para maio.
A atividade com maior decréscimo
foi transportes, serviços auxiliares
de transporte e correios, com um
recuo de 9,5% no período. Entre
os serviços de transporte terrestre,
segmento afetado diretamente pela
greve, a queda chegou a 15% de
abril para maio.
As demais atividades tiveram as
seguintes quedas: outros serviços
(2,7%), serviços profissionais,
administrativos e complementares
(1,3%), serviços de comunicação
e informação (0,4%) e serviços
prestados às famílias (0,3%). O
agregado de atividades turísticas,
que analisado de forma separada
pelo IBGE, também teve queda no
volume de serviços: 2,4% (ABr).

Médios e grandes agricultores aumentaram os
investimentos na agropecuária.

modernização das atividades
agropecuárias, por meio da
expansão de investimentos
voltados, principalmente, para
a inovação tecnológica na pro-

priedade rural, ampliação da
capacidade de armazenagem e
mitigação da emissão de gases
causadores de efeito estufa. Os
destaques das contratações

foram em programas, como
Pronamp (102% ou R$ 3,8
bilhões), Inovagro (83% ou
R$ 1 bilhão), ABC (74% ou R$
1,6 bilhão) e PCA (66% ou R$
1 bilhão).
Para o financiamento de
custeio agropecuário foram
emprestados R$ 80,3 bilhões.
Quanto ao custeio agrícola, as
culturas de soja e de milho
representaram 42% e 13%,
respectivamente. Na pecuária, a bovinocultura contratou
79% dos recursos de custeio,
seguida pela avicultura e pela
suinocultura, ambas com 8%.
Já para a industrialização, foram aplicados R$ 6,8 bilhões,
concentrando 83% na região
Sul. Para a comercialização,
outros R$ 29,8 bilhões foram
emprestados, sobretudo nas
regiões Sul e Sudeste (Mapa).

BNDES suspende leilão de
distribuidoras da Eletrobras
A Comissão Especial de
Licitação do BNDES emitiu
um comunicado relevante informando que suspendeu, sem
prazo determinado, o edital de
leilão de seis distribuidoras
da Eletrobras, previsto para
o dia 26 de julho. De acordo
com o BNDES, a informação
foi divulgada em consequência
da decisão, divulgada hoje
(12), da juíza Maria do Carmo
Freitas Ribeiro, da 19ª Vara
Federal do Rio de Janeiro.
Ainda no comunicado, o
BNDES afirmou “que os órgãos
competentes estão avaliando os
recursos legalmente cabíveis”
contra a decisão. O banco
acrescentou que tão logo haja a
autorização legal para continuidade do processo, será divulgado novo cronograma conforme
está previsto no edital.
A decisão da magistrada foi
em resposta a uma ação da
Associação dos Empregados
da Eletrobras (AEEL) para
suspender o processo licita-

Reuters

s recursos alcançaram
R$ 32,1 bilhões para o
financiamento de bens
e serviços, cuja repercussão
se estende a safras futuras,
registrando alta de 31% em
relação à safra 2016/2017. O
valor disponível era de R$ 38,1
bilhões.
A agropecuária empresarial
teve disponibilizada, para safra
2017/2018, crédito oficial de R$
188,4 bilhões, sendo que foram
contratados, por produtores
e cooperativas, cerca de 80%
do total ou R$ 149 bilhões. O
montante representa acréscimo de 13% em relação à safra
anterior (2016/2017), quando
foram aplicados no setor R$
132 bilhões.
Programas de financiamento
mais acessados pelos produtores rurais contribuíram para a
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Médios e grandes agricultores aumentaram os investimentos na agropecuária na safra 2017/2018 na
comparação com o ciclo anterior de financiamento

A decisão da magistrada foi em resposta a uma ação da
Associação dos Empregados da Eletrobras.

tório, em especial, a fase de
entrega de documentos pelos
proponentes para habilitação
no certame. Na alegação, a
AEEL indica que ainda não
ocorreu a deliberação final do
poder legislativo de autorização
para a venda das distribuidoras,
o que representa a nulidade
do edital.
A juíza declarou que diante
do exposto, resolveu deferir a

tutela de urgência para suspender o processo licitatório.
As distribuidoras que estão no
processo são a Companhia Boa
Vista Energia S.A., a Companhia Energética de Alagoas,
a Companhia Energética do
Piauí, a Centrais Elétricas de
Rondônia S.A., a Companhia
de Eletricidade do Acre S.A.
e a Amazonas Distribuidora
de Energia (ABr).

Com evolução da
comunicação, encontrar o
equilíbrio é fundamental
Marcio Rodrigues (*)

Nos últimos dez, quinze
anos, o mercado de
comunicações mudou
completamente

E

stá mais veloz, mais
dinâmico, mais imediatista. A evolução da
internet contribuiu de forma
decisiva para esta transformação. O acesso que temos hoje à
tecnologia em nada se compara
ao que tínhamos no passado.
E nem precisa voltar muito no
tempo para perceber isto.
Ganhamos mobilidade. E
isto vale tanto para nossa vida
corporativa quanto pessoal.
Por conta do meu cargo na
Avaya, acabo viajando muito,
o que impacta meu lado familiar. É lógico que a tecnologia
não supre 100% a presença
física e nunca vai suprir, mas
ela permite manter contato e
estar presente na vida familiar.
Às vezes, quando estou em
viagens a trabalho, meu filho
me chama por vídeo e eu compartilho com ele um pouco do
meu dia a dia em outra cidade
ou país, mostrando onde eu
estou, o que estou fazendo.
Tudo com um simples clique
no aplicativo do celular.
Hoje, apenas no nosso celular, temos mais de duas ou
três opções de aplicativos para
fazer uma comunicação direta. Com o mundo conectado
e globalizado, a informação
que demorava dias para ter
alcance global, hoje, tem sua
propagação imediata. O acesso
ficou dinâmico e a resposta
que se espera é instantânea.
Não queremos mais esperar.
A sensação é de que não podemos esperar. E isto acaba
deixando tudo um pouco sem
limites, com a expectativa de
que todo mundo esteja disponível o tempo todo.
Com a facilidade de acesso
e a mobilidade que as novas
soluções oferecem, momentos
off-line são cada vez mais raros.
Seja aquele email que você não
consegue deixar para responder amanhã ou aquela pessoa
da família que não atendeu a
uma ligação ou deixou de responder uma mensagem e gerou
uma preocupação infundada. A
pergunta que cabe aqui é como

fazer o balanço.
Esta é uma questão muito
pessoal e que toca em como
cada um de nós lida com a
tecnologia e como nos conscientizamos a respeito desta
interação. Por exemplo: avaliar
qual é o momento ideal para
chamar ou mandar mensagem para alguém e também
pensar sobre qual é o melhor
meio de estar em contato com
determinada pessoa. Estamos
todos sofrendo com o imediatismo existente, somos todos
impactados.
Este imediatismo, contudo,
abre espaço para novas maneiras de comunicação. No
atendimento a clientes, por
exemplo, para resolver um
problema independentemente
da hora, as companhias estão
adotando recursos baseados
em inteligência artificial. Não
se trata de substituir o humano, mas tecnologias cognitivas
podem resolver indagações
menos complexas fora dos
horários comerciais. Saber
se falamos com humano ou
máquina ficará cada vez mais
difícil de identificar.
A inteligência artificial rompe limitadores da comunicação
tradicional, permitindo oferecer um atendimento com
respostas imediatas e com
qualidade. Outra tendência
que percebo é a concentração
de recursos em poucos devices. A evolução da telefonia
e a entrada de tecnologias
complementares levaram à
melhora dos dispositivos, fazendo com que a comunicação
ficasse centralizada. O desuso
do telefone fixo é um indicador. Acredito que vamos ter as
aplicações concentradas em
um ou dois dispositivos, sendo
um deles o smartphone.
Ainda veremos mais revoluções, com aplicações disruptivas mudando nossa maneira
de nos comunicarmos. No
entanto, devemos sempre nos
lembrar de que a tecnologia
está aí para nos ajudar e que
devemos usufruí-la a nosso
favor e não deixando que ela
seja maior do que temos com
a vida. Procure ter equilíbrio e
nunca deixe de viver o off-line!

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste
jornal, consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para

A - Adote um Ninho
A campanha “Adote um Ninho”, que objetiva reforçar a importância da
conservação da arara-azul chega à sua quinta edição. Promovido pelo
Instituto Arara Azul em parceria com a Fundação Toyota do Brasil, o
projeto fez com que a população de animais aumentasse nos últimos 29
anos, passando de 1500 aves, em 1990, para mais de 5000 na região do
Pantanal. A iniciativa consiste no apadrinhamento de ninhos, sendo o
monitoramento dos naturais já existentes e a instalação dos artificiais,
caixas de madeira adaptadas e fixadas em árvores. Além de fortalecer
o projeto por meio de ações de pesquisa e captação de recursos, auxilia
na continuidade de uma ação, que retirou a arara-azul da Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Detalhes em: (http://
institutoararaazul.org.br).

B - Bike Brasil
O norte-americano Gary Fisher, ex-atleta de ciclismo que, junto com
Tom Ritchey, fabricou artesanalmente as primeiras mountainbikes do
mundo na década de 70, estará em São Paulo, no Festival Bike Brasil,
entre 24 e 26 de agosto, no São Paulo Expo. No evento, ele fará palestras,
dará sessões de autógrafos e outras atividades com a participação dos
visitantes da feira. Defensor do uso da bicicleta como meio de transporte, ele debaterá sobre a transformação das cidades e a mobilidade
urbana, além, é claro, da história da modalidade esportiva. O evento é o
maior encontro de bicicletas da América Latina e reúne lojistas, atletas,
profissionais do setor, famílias e amantes de bike. Saiba mais em: (www.
festivalbikebrasil.com.br).

C - Escolas Inteligentes
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está usando recursos
da Microsoft para otimizar custos, compartilhar informações em toda
a organização e aproximar escolas, estudantes, professores e famílias.
Este é o primeiro passo na construção de escolas “inteligentes”, caminho
em direção a um renascimento educacional. Já são mais de 4 milhões
de alunos e 230 mil professores da região utilizando as ferramentas do
Microsoft Office 365. Dados e serviços das 5.400 escolas do estado foram transferidos para o Microsoft Azure e as autoridades educacionais
estão construindo um centro de serviços compartilhados no Microsoft
Dynamics 365.Para saber mais sobre a iniciativa, acesse: (São Paulo
reaviva suas salas de aula com ferramentas de nuvem e livros digitais).

D - Cães e seus Donos
O Centro Comercial Aricanduva, maior centro de compras e entretenimento da América Latina, realiza a ‘Cãorrida’. Trata-se de uma competição esportiva em que cães e donos formam duplas para participar de
duas modalidades: corrida ou caminhada. A prova acontece no próximo
domingo (22), às 8h, no estacionamento do Shopping. Em percurso de
1,3 km, os participantes, além de se exercitarem com os cães durante a
prova, poderão acompanhar uma apresentação de cachorros adestrados,
degustar produtos e concorrer ao sorteio de brindes. Para realizar a
inscrição, cujo valor é de R$ 30, basta acessar o site: (www.aricanduva.
com.br). Os inscritos receberão kit com camiseta, produtos pet e medalha de participação.

E - 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).

F - Tributação no Brasil
Para orientar e até mesmo questionar judicialmente os tributos que
podem ser contestados e mostrar quais são os impactos da tecnologia na
área fiscal, o escritório Roncato Advogados convida para um workshop
gratuito a realizar-se na quarta-feira (18), a partir das 9h30, com a palestra
do Dr. Rodolfo Rodrigues, especialista em Direito Tributário. O evento
visa esclarecer quando é recomendável utilizar os precatórios, em que
situações podem haver exclusões no PIS e COFINS, além de informar
o que fazer para reduzir a contribuição previdenciária. As vagas são
limitadas e direcionadas para administradores, controllers, diretores,
gestores e supervisores. Confirmar presença pelo link: (bit.ly/tribjun).

G - Uvas dos Pampas
Mais ao Norte do Uruguai, existem uvas de excelentes qualidades. Estamos
falando do departamento de Rivera. A região abriga uma das maiores e

(*) - É presidente da Avaya Brasil.
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mais importantes vinícolas do vizinho, a Cerro Chapéu. Produtora de um
dos melhores vinhos Tannat, o solo dessa parte do país é muito arenoso
e com excelente drenagem nas partes mais montanhosas. A localidade
da vinícola é de temperaturas elevadas o que possibilita a produção de
outras cepas como: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot
Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Uniblanc, Trebbiano e Muscat. Essa
bodega familiar, está a 12 km ao leste de Rivera – considerada uma das
capitais de compras do país, e que está sobre a Colina de Santana. Saiba
mais em (www.cerrochapeu.com).

H - Eficiência Energética
A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico no
País, disponibiliza R$ 60 milhões para companhias dos setores industrial,
comercial e de serviços que queiram modernizar seus sistemas de iluminação, climatização, refrigeração, ar comprimido ou motores elétricos. O
programa de investimentos seleciona projetos de eficiência energética
empresarial que, por alguma razão, ainda não foram implementados.
Após avaliar a viabilidade técnica e econômica das propostas, realiza
o investimento necessário para a implantação das medidas. O aporte
mínimo será de R$ 300 mil por projeto, como plano de engenharia, instalações, gestão e equipamentos, no prazo máximo de 12 meses após a
assinatura do contrato. Empresas interessadas devem cadastrar suas
propostas no site (edp.com.br/piee).

I - Paciente de Alto Risco
Entre 3 e 4 de agosto, o “I Simpósio Internacional do Paciente Cirúrgico
de Alto Risco” trará para São Paulo especialistas que são referências
mundiais no assunto, entre eles, Ludhmila Abrahão Hajjar (Brasil),
Jean Louis Vicente, Daniel De Backer e Donat Spahn (Bélgica), Rupert
Pearse (Reino Unido), Massimo Girardis (Itália) e Jean Louis Teboul
(França), além de uma série de brasileiros de instituições públicas e
privadas de reconhecida competência nessa área. É uma oportunidade
rara para médicos e profissionais da saúde terem acesso a um painel
do estado da arte e das melhores práticas no tratamento do paciente
cirúrgico de alto risco, sem precisar sair do Brasil. As inscrições podem
ser feitas pelo site (www.intensivesurgery.com.br) até o próximo dia 28.

J - Transporte Metroferroviário
Entre os dias 21 a 24 de agosto, na Universidade Paulista (UNIP), unidade
Vergueiro, acontece a 24ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr
Lounge Experience 2018. O evento, que contará com cinco painéis e 66
trabalhos técnicos reunidos em oficinas sobre os mais diversos temas, reunirá
presidentes e dirigentes de empresas, engenheiros, arquitetos urbanistas e
especialistas das áreas de planejamento e controle, projetos, infraestrutura
e obras, logística, compras, planejamento estratégico, engenharia, tecnologia, manutenção, operação e especificação. Trata-se do mais importante
Congresso Técnico do setor de transporte metroferroviário do País. Mais
informações: (http://www.semanadetecnologia.com.br/24semana/).

