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Economia deve crescer 0,3%
do 1º para o 2º trimestre

A

TUDO EM DIA: A CAMPANHA DO
CRCSP PARA VOCÊ FICAR TRANQUILO
O CRCSP conta com a campanha TUDO EM DIA, para
DMXGDURVSUR¿VVLRQDLVFRQWiEHLVTXHHVWmRFRPDDQXLGDGHHP
DWUDVR7UDWDVH GH XPD RSRUWXQLGDGH SDUD TXH RV UHJLVWUDGRV
QHJRFLHPVHXVGpELWRVYLDWHOHIRQHRXSHVVRDOPHQWHQDVHGH
GR&5&632REMHWLYRpTXHHOHVFRQWLQXHPDWXDQGROHJDOPHQWH
QDSUR¿VVmR
$¿QDODYLGDSRGHVHUPDLVWUDQTXLODHQmRKiQDGDPDLV
UHFRQIRUWDQWH GR TXH HVWDU HP GLD FRP VHXV FRPSURPLVVRV
IDPLOLDUHV DPLJRV FRP D VRFLHGDGH H FRP D SUR¿VVmR TXH
YRFr HVFROKHX SDUD H[HUFHU GL] D SUHVLGHQWH GR &5&63
0DUFLD5XL]$OFD]DU
$FDPSDQKDVHJXHDVQRUPDVGHWHUPLQDGDVSHOD5HVROXomR
&)&QTXHHVWDEHOHFHFULWpULRVSDUDDFRQFHVVmR
GH SDUFHODPHQWRV GH FUpGLWRV GH H[HUFtFLRV HQFHUUDGRV GH
WUDQVDomR GH LVHQomR H GH UHPLVVmR 3DUD TXH WRGRV WHQKDP
D RSRUWXQLGDGH GH ¿FDU FRP 78'2 (0 ',$ DV IRUPDV GH
SDJDPHQWRVmRHVSHFLDLVRXVHMDSRGHPVHUIHLWDVGHDFRUGR
FRPDGLVSRQLELOLGDGHGHFDGDXP
2 &5&63 EXVFD VDtGDV SDUD TXH DV SDUWHV LQWHUHVVDGDV
HQFRQWUHPXPDVROXomRSRUFRQVHQVR$FRQFLOLDomRpDPHOKRU
IRUPD GH QHJRFLDomR H XP ERP UHODFLRQDPHQWR FRPHoD FRP
SDUFHULDSRULVVRRPDLRU&RQVHOKRGH&RQWDELOLGDGHGR%UDVLO
HVWiDEHUWRDWRGRVD¿UPD0DUFLD
&RQIRUPHD5HVROXomRQRVFUpGLWRVGHH[HUFtFLRV
HQFHUUDGRVSRGHUmRVHUSDJRVjYLVWDRXHPSDUFHODVPHQVDLV
GHQRPtQLPR5&UpGLWRVTXHQmRWHQKDPVLGRREMHWR
GHSDUFHODPHQWRDQWHULRUSRGHUmRVHUSDJRVFRPUHGXomRVREUH
PXOWDHMXURVGDVHJXLQWHIRUPDjYLVWDFRPUHGXomRGH
GHDSDUFHODVFRPUHGXomRGHGHDSDUFHODV
FRPUHGXomRGHGHDSDUFHODVFRPUHGXomRGH
HDFLPDGHSDUFHODVQmRKiUHGXomR
&RPRQHJRFLDUOLJDQGRSDUD  RSomRSHOR
SRUWDOGR&5&63XWLOL]DQGRR)DOH&RQRVFRSHVVRDOPHQWHQD
VHGHGR&5&635XD5RVDH6LOYD2SUR¿VVLRQDOSRGHID]HU
VHXDJHQGDPHQWRFRPDGDWDHKRUDPDUFDGDGHDFRUGRFRP
VXDFRQYHQLrQFLDQRSRUWDOZZZFUFVSRUJEUQROLQN³6HUYLoRV
2QOLQH´RSomR7XGRHP'LDRXSHORDSS&5&630RELOH
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A - Adoção de Animais
No próximo sábado (25), o MorumbiShopping realiza um grande evento
de adoção em parceria com o Instituto Luisa Mell. A ação visa transformar a vida de cães e gatos que foram abandonados e também animais
resgatados de situações de risco e que hoje vivem sob os cuidados
do Instituto. Os adotantes que quiserem levar um companheiro para
casa deverão ter mais de 21 anos e apresentar documento com foto e
comprovante de residência. Também passarão por uma entrevista com
os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e
procedimentos necessários. Todos os cães e gatos que participarão do
evento estarão devidamente castrados, vacinados e vermifugados.

B - Campanha para ONGs
Designers e agências interessados em participar do concurso “Impressione
América Latina” têm até o próximo dia 31 para fazerem a inscrição pelo site
(http://epson.com.br/impressione). Promovido pela Epson, em parceria com
líder em materiais para etiquetas e comunicação visual, Avery Dennison,
o projeto vai selecionar a melhor campanha para ser exposta e beneficiar
ONGs em diversos países do continente americano. No Brasil, a campanha
vencedora irá beneficiar a Casa do Zezinho. A arte será exposta em duas
portas da plataforma da Estação Pinheiros e acesso à Estação Paulista, ambas da Linha 4 – Amarela do Metrô, de 21 de novembro a 20 de dezembro.

C - Mercado Fitness
Após duas edições de grande sucesso, a Life Fitness, empresa que se
dedica há 50 anos a criar soluções que beneficiem simultaneamente
academias e praticantes de atividades físicas, confirma a terceira edição
do evento Life Fitness Experience, que acontece nos próximos dias 29
e 30, no Villagio JK (Rua Funchal, 500). Voltado para profissionais do
mercado fitness, como donos de academia e personal trainers, abrange
um mix maior de público na edição 2018, como fisioterapeutas, síndicos
de condomínios, gestores hoteleiros e de clubes, e interessados em
empreender no setor. O encontro tem inscrições gratuitas pelo hot site
(www.lifefitness-experience.com.br).

D - Educação Financeira
O Serasa Empreendedor – braço da Serasa Experian voltado ao mi-

Carlos Cortés (*)

Desordens civis e
tumultos não são
considerados riscos
novos.
orém, representam
uma ampla ameaça que
deve ser avaliada detalhadamente pelas empresas
com bases nas operações e
vulnerabilidades do negócio. Protestos como os que
vivemos recentemente, com
a greve dos caminhoneiros e
o consequente desabastecimento de bens de consumo
básicos, impactam fortemente o dia a dia da sociedade.
A escalada desta situação
pode resultar em agitação,
incêndio, vandalismo, motins
ou distúrbios civis. Estes
eventos e suas consequências podem durar um curto
período ou vários dias, elevando o potencial de risco
para as empresas. Importante também ressaltar que
o atual ambiente econômico
e político, bem como a capacidade oferecida pelas mídias
sociais de se comunicar de
forma rápida e mobilizar
grandes multidões, acabam
impactando ainda mais negativamente este risco.
Uma boa abordagem para
mitigar esta ameaça é realizar uma avaliação de risco
detalhada e executar as
mudanças necessárias no
programa de gerenciamento de riscos. O ideal é uma
avaliação para cada local que
possa estar exposto à desordem civil. Recomendamos
avaliações separadas para
cada local, já que as ameaças
e vulnerabilidades podem
variar de local para local.
Mas quais condições po-

P
Atividade econômica deve fechar o segundo trimestre com
crescimento de 0,3%.

caminhoneiros ocasionou na economia em maio, estes efeitos
foram, em grande parte, revertidos em junho”, disse. “Mesmo com
o trimestre tendo sido encerrado com retrações em segmentos
como indústria, formação bruta de capital fixo e exportação,
houve crescimento da agropecuária, serviços e consumo das
famílias, fazendo com que a economia prossiga na sua trajetória
de lenta retomada”, afirmou.
Os números da FGV indicam, ainda, que o consumo das famílias apresentou crescimento de 1,8% no segundo trimestre, na
comparação interanual, representando movimento decrescente
após ter crescido 3,1% no trimestre móvel fechado em abril.
“Este resultado positivo teve forte contribuição do consumo de
produtos duráveis, que expandiu 1 ponto percentual”, na mesma
base de comparação (ABr).

Mercado mantém
previsões para
inflação e PIB neste ano
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central
(BC) mantiveram a estimativa
de crescimento da economia
e da inflação neste ano. A informação consta da pesquisa
Focus, publicação elaborada
semanalmente pelo BC, com
projeções de instituições financeiras para os principais
indicadores econômicos.
A estimativa para o IPCA
segue em 4,15%. Para 2019,
também foi mantida a projeção
de 4,10%. Para 2020, a estimativa é 4% e para 2021, foi
ajustada de 3,93% para 3,90%.
Para 2018 e 2019, as estimativas estão abaixo do centro da
meta que deve ser perseguida
pelo BC. Neste ano, o centro da
meta é 4,5%, com limite inferior
de 3% e superior de 6%. Para
2019, a meta é 4,25%, com
intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%. Para 2020, a
meta é 4% e 2021, 3,75%, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para os dois
anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a
5,25%, respectivamente).

Divulgação

previsão consta do Monitor do PIB-FGV, divulgado ontem
(20), no Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas
(FGV). É a segunda taxa positiva consecutiva nesta base
de comparação. Como decorrência, em termos monetários, as
projeções do PIB, em valores correntes, alcançaram R$ 3 trilhões, 467 bilhões, 157 milhões no acumulado do ano até junho.
Na variação mensal, os dados da FGV indicam que as previsões
do monitor apontam para um crescimento do PIB de 3,3% em
junho, quando comparado a maio, quando o resultado foi negativo
em 2,6% sobre abril.
Na comparação interanual, as projeções da atividade econômica indicam crescimento de 1,2% no segundo trimestre, comparativamente ao segundo trimestre do ano passado, e 2,4% na
comparação junho 2018/junho 2017.
Na avaliação do coordenador do monitor, Claudio Considera,
os números indicam que a economia continua sua lenta trajetória
de recuperação.
“O crescimento positivo de 0,3% do PIB no segundo trimestre
indica que, a despeito dos impactos negativos que a greve dos

Amanda Oliveira/GovBA

A atividade econômica do país deverá fechar o segundo trimestre do ano com crescimento de 0,3% em
relação ao primeiro trimestre, na série livre de influências sazonais

Estratégias para mitigação
de riscos em momentos
de desordem civil
dem apresentar um maior
nível de exposição à perturbação da ordem pública?
Algumas delas que podemos
destacar: localidades urbanas com problemas de segurança; proximidade de locais
como estradas com presença
de grevistas, complexos esportivos, rotas de desfile ou
paradas que possam desencadear um protesto, empresas que podem ser alvo de
protesto; bem como edifícios
governamentais, embaixadas
e consulados estrangeiros.
Outro aspecto importante
também a ser levado em
consideração é a conscientização antecipada de um
evento, que poderia levar a
desordens civis. Isso propicia
tempo para que locais potencialmente afetados tomem
medidas razoáveis para se
preparar. Desenvolva um
plano de ação para preparar
antecipadamente a instalação para a desordem civil,
considerando a possibilidade
de restringir as operações, se
necessário.
Uma avaliação de riscos
ajudará a preparar uma
lista concisa de ações para
complementar e melhorar a
comunicação, proteção, mitigação e os planos de resposta
de emergência da empresa.
A estratégia deve ser focada
na abordagem “Preparação-Resposta-Recuperação”
para ajudar a reduzir o impacto negativo na empresa
e assegurar a resiliência e a
continuidade dos negócios.
Reveja as apólices de seguro e cobertura com o corretor
ou agente de seguros.
(*) - É Head of Risk Engineering da
Zurich no Brasil.

Caixa teve lucro de R$ 6,7 bilhões
no primeiro semestre

A manutenção da taxa básica
de juros, 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 foi mantida em 1,49% neste
ano. Para 2019, 2020 e 2021, a
estimativa para o crescimento
do PIB segue em 2,5%. A previsão do mercado financeiro para
a cotação do dólar permanece
em R$ 3,70 no final deste ano
e no fim de 2019 (ABr).

croempreendedor – e a Aliança Empreendedora lançam a nova edição
do Crescer & Vencer - Saúde Financeira para Microempreendedores,
programa voltado à capacitação e mentoria gratuita para a melhor gestão
e saúde financeira dos pequenos negócios. A iniciativa está dividida em
3 fases, com início pela trilha de curso online sobre educação financeira:
“Como cuidar do dinheiro do seu negócio”, e emissão de certificado após
a conclusão. Qualquer microempreendedor pode participar pelo link:
(www.serasaempreendedor.com.br/crescerevencer).

E - Gincana Solidária
Seguindo a filosofia de transformar a vida para o melhor, a Electrolux
engaja seus colaboradores na Gincana Solidária pelo oitavo ano consecutivo e bate o recorde de arrecadação, chegando a mais de 90 mil
itens entre roupas, cobertores, alimentos e itens de higiene pessoal que
serão doados para mais de 40 mil pessoas em Curitiba, São Carlos, São
Paulo e Manaus, cidades onde a empresa tem planta. Um dos maiores
destaques da edição desse ano, realizado entre 14 de maio a 29 de julho,
foi a unidade de Curitiba, que registrou mais de 70 mil peças. A ação
acontece anualmente desde 2011 e já beneficiou várias instituições,
entre abrigos, casas de idosos e locais de acolhimento e atendimento
a moradores de rua.

F - Educação Integral
A educação integral é um direito de todos. No entanto, em um país
composto por diferentes realidades, como garantir, de forma equânime,
o desenvolvimento integral e a aprendizagem dos alunos? Essas e outras
questões serão abordadas na quarta edição do Seminário Internacional
de Educação Integral (SIEI). O evento, promovido pela Fundação SM,
será realizado no Sesc 24 de maio, nos próximos dias 28 e 29, com inscrições gratuitas. Com o tema “A escola e a vida lá fora: (re)conhecer
para transformar”, o seminário contará com cinco painéis de debate.
Cada painel abordará um tema diferente relacionado à educação e terá
a participação de mediadores e palestrantes de diferentes países. Mais
informações: (www.sieibrasil.com.br).

G - Mercado de Infraestrutura
Nos dias 3 e 4 de setembro, no Hotel Pullman Ibirapuera (Rua
Joinville, 515, Vila Mariana), acontece a 6ª edição do Congresso

A Caixa teve lucro líquido
de R$ 6,7 bilhões no primeiro
semestre do ano, um crescimento de 63,3% em relação ao
primeiro semestre de 2017, o
que representa o maior resultado já alcançado pelo banco
em um semestre. A carteira
de crédito finalizou o primeiro
semestre com saldo de R$ 695,3
bilhões, um recuo de 2,9% em
12 meses. Os números foram
apresentados na manhã de ontem (20) pela direção do banco
na capital paulista.
O índice de inadimplência registou 2,5%, um recuo de 0,4%
em comparação ao primeiro tri-

mestre do ano, permanecendo
estável em relação ao primeiro
semestre de 2017. A média do
mercado é de 3,6%.
A Caixa também mantém a
liderança no mercado de crédito imobiliário, com 69,3% de
participação no mercado. A
carteira imobiliária registrou
um saldo de R$ 436,5 bilhões,
um aumento de 3,6% em 12
meses.
A poupança cresceu 8,4% em
12 meses, com saldo registrado
de R$ 283,2 bilhões no primeiro
semestre do ano, um avanço
de 8,4% nos últimos 12 meses
(ABr).

Internacional do Instituto Brasileiro de Construção (IBDiC) que vai
reunir especialistas em torno dos principais cenários e tendências
que envolvem o mercado de infraestrutura no Brasil. O tema ‘Dispute
Boards’ é um dos destaques e será abordado por diversos ângulos,
como as experiências globais nos Estados Unidos, Europa, América
Latina e Ásia, casos práticos da função preventiva e conciliadora do
método, a presença e a necessidade real de advogados na composição
dos comitês, desafios da disseminação da sua cultura nas empresas,
além de contratações públicas, entre outros. Informações: (https://
congresso.ibdic.org.br/).

H - GP de Abu Dhabi
A Pirelli lançou a promoção “Pirelli Me Leva – Abu Dhabi e Ferrari
World”. Na compra de dois pneus o cliente concorre a uma viagem
para acompanhar o Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1. Além
disso, poderá conhecer de perto o Ferrari World, parque temático
da escuderia italiana que fica localizado ao lado do circuito de Yas
Marina. Na compra, o consumidor ganha um número da sorte para
correr à viagem. Serão dez ganhadores que irão desfrutar de um fim
de semana nos Emirados Árabes Unidos, vendo de perto a grande
decisão da temporada 2018 da Fórmula 1 e aproveitando todas as
atrações do parque de diversões da Ferrari. Outras informações:
(www.pirellimeleva.com.br).

I - Otimismo na Saúde
Inovar, unir, somar e crescer. Essas são algumas das missões que
norteiam a Rede 10 Saúde, uma startup focada em prover soluções
para o mercado da saúde e seus profissionais. Com um portfólio
diversificado na área de atuação, a empresa pretende, em curto
prazo, crescer em torno 200% em faturamento. Para manter o plano
de negócio, a meta é abrir 25 novas unidades, filiar 1.200 clientes
(profissionais da saúde) e ter 100 mil usuários conectados na
plataforma até o final deste ano. Outras informações em: (www.
rede10saude.com.br).

J - Programa de Estágio
A Getnet, empresa de tecnologia do grupo Santander, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio. No total, 30 vagas – em
São Paulo, Porto Alegre e Campo Bom – serão preenchidas por jovens
que atuarão em diferentes áreas, como Finanças, Tecnologia, Produtos, Comercial, Logística, entre outras. Para participar, o interessado
precisa estar matriculado no Ensino Superior em cursos de exatas e
humanas, com formação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021.
Importante ter nível intermediário do pacote office. Será considerado
diferencial domínio dos idiomas de inglês e/ou espanhol. Para participar,
o interessado pode fazer a inscrição no link: (https://site.getnet.com.br/
carreiras/programa-de-estagio-getnet/).

