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A - Livros e Ideias
Entre os próximos dias 14 e 16 (sexta a domingo), a Flima 2018 - Festa 
Literária Internacional da Mantiqueira vai transformar Santo Antônio 
do Pinhal, praticamente um vilarejo, em um centro de circulação e de 
debate de livros, ideias e conceitos de sustentabilidade. Com mais de 
100 convidados, 14 mesas de debates, e mais de 60 atividades gratuitas, 
oferece atrações para um público segmentado com  eventos para adultos, 
adultos na escola, infantil, jovens e sustentabilidade. A expectativa de 
atendimento presencial é de 15 mil pessoas. Presenças de Milton Ha-
toum, do jornalista Manuel da Costa Pinto, Carol Rodrigues, Paulo Lins, 
e Ronaldo Bressane. Outras informações: (www.fl ima.net.br). 

B - Ipiranga em Festa
Realizada pelo Sesc e pela USP, a 2ª edição do ‘Museu do Ipiranga em Festa’ 
acontece nos próximos dias 7 e 8 (sexta e sábado) no Parque da Independência. 
Ao celebrar os 196 anos da Independência do Brasil, o evento aprofunda seu 
teor histórico e político por meio de intensa programação cultural gratuita 
para todas as idades, com apresentações de dança, teatro, música, cortejos, 
performances cênicas, poesia, exposição e projeção mapeada na fachada do 
Museu. O trabalho de curadoria questiona os signifi cados da Independência 
nos dias de hoje ao lançar um olhar crítico sobre três marcos históricos: 
1822 (Independência do Brasil), 1922 (Centenário da Independência e 
efervescência intelectual em São Paulo com a Semana de Arte Moderna) e 
2022 (Bicentenário da Independência e reabertura do Museu do Ipiranga). 

C - Atendimento Vascular
No próximo dia 16 (domingo), no Parque Villa-Lobos, das 9h às 14h, em 
comemoração ao Dia Vascular de São Paulo, realiza ação de atendimento 
gratuito à população, com objetivo de oferecer informações a respeito 
das principais doenças vasculares, formas de prevenção e tratamento. 
O Dia Vascular, organizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBAVC-SP) tem o com apoio da Kendall e da FQM 
Farma. O atendimento, feito por cirurgiões vasculares, residentes da 
especialidade, acadêmicos e alunos será em tendas de apoio. Os médi-
cos realizarão uma triagem das principais doenças venosas e arteriais 
periféricas, bem como exame Doppler de onda contínua nos pacientes 
que apresentarem alguma alteração. Mais informações tel. (11) 5087-
4888 (secretaria@sbacvsp.org.br).

D - Oportunidades de Crescimento
Focada em desenvolver talentos, formar profi ssionais comprometidos 
com os valores e a missão da companhia, a Eli Lilly do Brasil realiza, até 
o próximo dia 28, inscrições para a primeira etapa de seu Programa de 
Estágio 2019, com vagas para diferentes áreas de atuação, entre elas 
farmácia, marketing, administração, economia, contabilidade e engenha-
rias. O programa objetiva identifi car estudantes comprometidos com o 
seu desenvolvimento e com a excelência em resultados, capacitando-os 
através de atividades para o negócio e construindo oportunidades reais 
de crescimento. Por dois anos, o aluno conhecerá de perto e participará 
da rotina da companhia e na implementação de projetos. Inscrição em 
(www.vagas.com.br/lilly). 

E - Fórum da Internet 
A 8ª edição do Fórum da Internet no Brasil está com inscrições abertas. 
O evento, promovido anualmente pelo Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, será realizado de 4 a 7 de novembro no Centro de Eventos da 
Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, e contará com workshops 
que abordarão temas como privacidade e proteção de dados, evolução 
da governança da Internet, liberdade de expressão, cibersegurança, 
inclusão digital, mercado de trabalho, Internet e jurisdição, mulheres 
na governança, entre outros. Os 27 workshops selecionados para esta 
edição foram escolhidos a partir da chamada de propostas, realizada 
no primeiro semestre do ano. Os interessados em participar podem 
se inscrever gratuitamente pelo site (http://forumdainternet.cgi.br/).

F - Ativos Imobiliários
A Glebba Investimentos é uma fi ntech de crowdfunding imobiliário que 
leva oportunidades de investimento de pouco risco e alto retorno a in-
vestidores, trazendo o setor de loteamentos para o universo da economia 
compartilhada. O usuário faz o cadastro no site e tem acesso a ofertas de 
investimento em empreendimentos variados, cuja meta de captação vai 
até no máximo R$ 5 milhões, respeitando as normas da CVM. O mínimo 
que pode ser investido é R$ 1 mil, sendo que algumas ofertas partem 
de R$ 5 mil. As oportunidades de investimento têm retorno entre 14% 
e 20%, sendo lastreadas em um ativo real e estritamente reguladas pela 
CVM, com garantia de retorno de no mínimo 130% do CDI. Saiba mais 
em: (https://glebba.com.br/).

G - Potencialidades do Nióbio
A CBMM, empresa brasileira líder mundial na produção, tecnologia e 
fornecimento de produtos de Nióbio, lançou o seu novo site: (www.
cbmm.com). A plataforma permite uma navegação prática para quem 
busca informações sobre seus produtos, serviços, pesquisas e iniciativas, 
além de difundir de forma ampla as aplicações e soluções do Nióbio. Seu 
conteúdo reúne as principais informações sobre a companhia, o Nióbio e 
suas aplicações, segmentadas por tópicos de interesse. Além disso, há um 
canal direto com técnicos habilitados para que a Companhia possa dialogar 
com potenciais clientes e esclarecer dúvidas sobre produtos e soluções. 

H - Estágio do Google
Estão abertas as inscrições para o Business Internship Program 2019, a 
oitava edição do programa de estágio do Google. Voltado para estudantes 
de ensino superior com graduação prevista para dezembro de 2019, o 
programa de 6 meses é uma oportunidade para que os estagiários possam 
conhecer e vivenciar o Google, além de desenvolver competências técnicas 
e comportamentais. É necessário cumprir os seguintes requisitos: estar 
cursando o último semestre da graduação no período do programa, ter um 
nível de inglês que permita leitura de e-mails e conversação com colegas 
de trabalho, e estar disponível para trabalhar no escritório do Google em 
São Paulo de julho a dezembro de 2019. Inscrições: (careers.google.com). 

I - Festival Internacional
Uma competição voltada para jovens músicos e que contempla a todos 
os gêneros musicais. Essa é a proposta do Imagine Brazil, um festival 
internacional que realiza sua quarta edição no País e abre inscrições até 
o próximo dia 14. Criado pela Jeunesses Musicales International (JMI), 
maior ONG de música para jovens do mundo, o Imagine é realizado no 
Brasil pela Organização Social de Cultura Amigos do Guri – gestora da 
maioria dos polos do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasi-
leiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado. Os interessados em 
participar do concurso devem acessar (http://br.imaginefestival.net/). 

J - Sistemas ERP’s 
Um assunto que vem sendo debatido há tempos, é a Reforma Tributária, 
que  em breve deverá entrar em discussão no Congresso Nacional. Para 
elucidar melhor o tema, a Totvs  em parceria com a empresa EZ4, con-
vidaram o  tributarista Miguel Silva para esclarecer questões técnicas e 
de grande interesse sobre o tema. A atividade cujo  título é a “Reforma 
Tributária e o impacto nos sistemas ERP’s das Empresas”, acontece no 
próximo dia 25 (terça-feira), às 9h, na sede da Totvs Matriz. Objetiva 
apresentar as possíveis mudanças que podem acontecer caso o projeto 
de Reforma Tributária, apresentado pelo deputado federal Luiz Carlos 
Hauly, seja aprovado, principalmente na sistemática de apuração de 
tributos federais, estaduais e municipais pelas empresas. 
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Vivemos uma nova 

revolução industrial 

com o crescimento 

exponencial do 

conhecimento 

tecnológico

Os sistemas produtivos 
avançam em direção 
à chamada Indústria 

4.0, que demanda inovações 
nos campos de automação, 
controle e tecnologia da infor-
mação. A crescente aplicação 
das novas tecnologias tem 
levado o desenvolvimento de 
produtos a patamares mais ele-
vados, com geração de enorme 
quantidade de dados. 

Novas técnicas de produ-
ção, associadas a materiais 
inovadores, são capazes de 
proporcionar um considerável 
aumento da confi abilidade no 
desenvolvimento tecnológico. 
Com o advento da Indústria 
4.0, cada vez mais tecnologias 
são lançadas com a fi nalidade 
de permitir que as organiza-
ções elevem a assertividade 
do desenvolvimento e – não 
menos importante – reduzam 
o famoso time to market. 

Embora sejam evolutivas 
e avancem rapidamente, as 
tecnologias voltadas para a 
engenharia automotiva já es-
tão disponíveis e precisam ser 
mais aplicadas pela indústria. 
Para tanto, um dos desafi os 
é a necessidade de mudança 
na formação de engenharia: 
formar engenheiros com ele-
vada capacidade técnica para 
utilizar esse tipo de tecnologia 
ou, melhor ainda, formar enge-
nheiros que sejam capazes de 
desenvolver e aprimorar esse 
tipo de tecnologia. 

Sofi sticadas ferramentas de 
projeto e desenvolvimento per-
mitem uma grande aceleração 
na concepção de produtos e 
no seu aprimoramento. São 
tecnologias que devem apoiar 

a engenharia a fazer certo de 
primeira, uma vez que já não 
existe lugar na indústria da mo-
bilidade para a ação empírica, 
que envolve criar um protótipo 
para posterior avaliação. O 
foco é ter certeza na fase do 
desenvolvimento virtual. 

O uso de avançadas ferra-
mentas de simulação, capazes 
de minimizar a quantidade 
de ensaios em laboratórios 
e campos de prova, é uma 
prática crescente. Durante 
o desenvolvimento de um 
produto, o objetivo é realizar 
um único ensaio apenas para 
comprovar tudo aquilo que 
já foi simulado. Assim, todos 
os erros que podem surgir 
durante o desenvolvimento 
precisam ser identifi cados e 
solucionados ainda na fase 
virtual. Este é um caminho 
muito menos trabalhoso e com 
menor custo envolvido.

Outra tendência é o uso 
de novas técnicas como a 
manufatura aditiva com foco 
em prototipagem rápida, bem 
como desenvolvimento de pe-
ças fi nais. A manufatura aditiva 
oferece maiores possibilidades 
de desenvolver produtos mais 
leves, resistentes e inovadores, 
de modo que as empresas 
não dependam somente de 
processos consagrados, como 
estampagem, forjamento, fun-
dição e usinagem. 

Esses e outros assuntos 
serão debatidos durante o 16º 
Simpósio Sae Brasil de Testes 
e Simulações, que reunirá 
especialistas de renome no 
mercado, que desenvolvem 
ferramentas de testes e simu-
lações no Brasil e no Exterior. 
Toda a comunidade de enge-
nharia está convidada para o 
encontro, que será realizado 
no próximo dia 18, no Milenium 
Centro de Convenções.

 
(*) - É engenheiro, diretor comercial 
da VirtualCAE e chairperson do 16º 

Simpósio Sae Brasil de Testes e 
Simulações.

Leandro Garbin (*)

Aumentou a 
inadimplência de 
micro e pequenas 
empresas 

O Brasil encerrou julho de 
2018 com mais um recorde 
histórico da inadimplência 
entre micro e pequenas em-
presas. O indicador de MPEs 
com dívidas em atraso chegou 
a 5,208 milhões no sétimo mês 
deste ano – o maior já apurado 
pela Serasa Experian desde 
março de 2016, quando teve 
início o levantamento. O au-
mento é de 9,4% frente a julho 
de 2017 (4,759 milhões). Já a 
comparação com junho deste 
ano (5,174 milhões) apontou 
aumento de 0,7%.

Segundo a avaliação dos eco-
nomistas da Serasa Experian, o 
avanço entre os inadimplentes 
ainda demonstra os efeitos da 
lenta recuperação da economia 
para a atividade de micros e 
pequenas empresas. A expec-
tativa é de que esse indicador 
comece a se estabilizar, diante 
das condições mais favoráveis 
para a renegociação de contas 
em aberto,  incentivadas pela 
manutenção das taxas de juros 
em níveis baixos, o que permiti-
rá aos empreendimentos desse 
porte retomarem a utilização do 
crédito para investir e voltar a 
crescer (Serasa/Experian).

É o valor mais alto cobrado pelo preço do litro da gasolina 

desde junho do ano passado.

Cinco dias após o último 
aumento no preço da gasolina, 
a Petrobras acaba de anunciar 
que a partir de hoje (5), nas re-
fi narias de todo o país, o preço 
do derivado estará 1,68% mais 
caro. Com o novo aumento, 
o preço do litro da gasolina 
passará para R$ 2,2069. É o 
valor mais alto cobrado pelo 
preço do litro da gasolina desde 
junho do ano passado, quando 
a Petrobras mudou a política de 
preços e passou a acompanhar 
as oscilações do preço da com-
moditie no mercado externo.

“Os preços médios infor-
mados consideram a média 
aritmética nacional dos preços 
à vista, sem encargos e sem 
tributos, praticados na mo-
dalidade de venda padrão nos 
diversos pontos de forneci-
mento, que variam ao longo do 
território nacional, para mais 
ou para menos em relação à 

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) recuou em 
quatro das sete capitais pesquisa-
das pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) de julho para agosto. A 
maior queda ocorreu em Salvador, 
com 0,20 ponto percentual (pp), 
já que a capital baiana registrou 
uma defl ação (queda de preços) 
de 0,03% em agosto, ante uma 
infl ação de 0,17% em julho.

Outras cidades com queda na 
taxa de infl ação foram São Paulo 
(0,15 pp, ao passar de 0,28% para 
0,13%), Porto Alegre (0,12 pp, ao 
passar de 0,13% para 0,01%) e Belo 

Horizonte (0,07 pp, ao passar de 
0,27% para 0,20%). Três capitais 
tiveram alta na taxa. No Recife, a 
infl ação subiu de 0,11% para 0,19% 
(0,08 pp). 

No Rio de Janeiro, a taxa au-
mentou 0,02 ponto percentual, ao 
passar de 0,10% para 0,12%. Em 
Brasília, a taxa aumentou 0,01 
ponto percentual, mas a cidade 
continuou registrando defl ação de 
0,19%. A média nacional do IPC-S 
em agosto fi cou em 0,07%, uma 
queda de 0,10 ponto percentual 
em relação à taxa de julho (0,17%) 
(ABr).

Faturamento dos supermercados aumentou 1,91% de janeiro a julho.

Setor espera vender mais no segundo semestre.

Em julho, as vendas re-
gistraram crescimento 
de 1,12% em relação a 

junho e alta de 0,30% na com-
paração com o mesmo mês de 
2017.

Segundo os dados apurados 
pelo Departamento de Econo-
mia e Pesquisa da Abras, em 
valores nominais, as vendas 
do setor apresentaram alta 
de 1,45% na comparação com 
junho e, quando comparadas a 
julho do ano anterior, cresci-
mento de 4,78%. No acumulado 
do ano, as vendas cresceram 
5,34%.

“A recuperação da economia 
ainda é lenta, embora a taxa de 
desemprego esteja em queda, 
ainda atinge cerca de 13 milhões 
de brasileiros economicamente 
ativos, o que impacta direta-
mente no poder de compra das 
pessoas. Mas, nossas expecta-
tivas para os próximos meses 
são boas, com o pagamento 
da primeira parcela do 13º dos 
aposentados e a liberação do 
PIS/Pasep, acreditamos que a 
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Vendas dos supermercados 
crescem 1,91% em sete meses
As vendas do setor supermercadista cresceram 1,91% de janeiro a julho em grande parte do país, na 
comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da 
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado ontem (4)

economia ganhará um impulso 
a mais no segundo semestre”, 
disse o presidente da Abras, 
João Sanzovo Neto.

Os dados mostram ainda que 
o preço da cesta Abrasmercado, 
composta por 35 produtos de 
largo consumo, registrou alta 
de 1,55% em julho, ao passar 

de R$ 457,27 para R$ 464,36. 
Os produtos com as quedas 
mais signifi cativas nos preços 
foram cebola (-34,74%), tomate 
(-22,36%), batata (-21,97%) e 
ovo (-4,24%).  As maiores altas 
fi caram por conta da massa 
sêmola espaguete (14,58%), 
farinha de mandioca (11,59%), 

leite longa vida (8,55%) e sabão 
em pó (5,74%). A apuração 
demonstrou também que a re-
gião Norte foi a que apresentou 
maior variação nos preços da 
cesta  de julho (6,65%), che-
gando a R$ 522,45. A Região 
Sul registrou a maior queda 
(-0,14%) (ABr).

Com alta de 1,68% anunciada para 
hoje, gasolina tem recorde de preço

média. Essa variação pode ser 
de até 12% para gasolina A”, 
informa a Petrobras.

Na última sexta-feira (31), 
após três meses de congelamen-
to em decorrência de acordo do 
governo que pôs fi m à greve dos 

caminhoneiros e que envolveu 
subsídio governamental ao 
produto, a Petrobras anun-
ciou aumento de 13% no 
preço médio do óleo diesel 
comercializado nas refi narias 
do país (ABr).

Infl ação recua em 4 de 7 capitais 
pesquisadas pela FGV


