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A - Automação Industrial
A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de automação 
industrial do mundo, abre as inscrições para seu programa de treina-
mentos (ProTrain), que visa capacitar profi ssionais com as principais 
soluções do portfólio da companhia japonesa. São mais de 20 turmas 
presenciais, ministradas no período de um a dois dias e que abordam uma 
solução por vez. Os treinamentos acontecem na sede da companhia em 
Barueri e incluem temas como a utilização básica de CLPs, inversores, 
robôs e softwares. Para realizar as inscrições, obter mais informações 
e conferir a programação completa, veja no link: (mitsubishielectric.
com.br/protrain/). 

B - Estados Comportamentais
Sucesso de público em temporada ininterrupta de três anos, fi nalizada 
no extinto Teatro Promon em julho de 2016, a comédia ‘Homens no 
Divã’ retorna à capital no próximo dia 12 (sábado) no Raposo Sho-
pping, aos sábados às 21h30 e aos domingos às 18h00. O elenco é 
formado por Olivetti Herrera, Guilherme Chelucci e Darson Ribeiro, 
além de Marília Gabriela, que empresta sua inconfundível voz (em 
off). Vista por mais de 250 mil pessoas, desde a estreia em 2013, a 
peça fala de forma bem-humorada sobre os estados emocionais e 
comportamentais do homem contemporâneo, que são expostos pelo 
encontro inusitado de um bombeiro, um gerente da Eletropaulo e 
um ginecologista.  

C - Escolhas Alimentares
O Einstein acaba de anunciar sua mais nova parceria e investimento 
em startup: a N2B. Com foco em solucionar a piora constante das 
escolhas alimentares, a falta de tempo e o pouco acesso à informa-
ção nutricional, a N2B fornece um programa online completo para o 
usuário, desde a disponibilização de cardápios a um chat com nutri-
cionistas. Por meio de um aplicativo, é possível postar as refeições 
e receber uma avaliação da qualidade nutricional do prato, além de 
poder utilizar também um scanner de produtos industrializados com 
a avaliação de nutricionistas. As parcerias com startups fazem parte 
de uma iniciativa estratégica da Sociedade Benefi cente Israelita 
Brasileira Albert Einstein com o objetivo de fomentar o ambiente de 
empreendedorismo e inovação em saúde no Brasil. Saiba mais em: 
(https://n2bbrasil.com/). 

D - Inteligência Artifi cial
A Fapesp e a IBM Brasil formalizaram um acordo que resultará na 
formação de um novo Centro de Pesquisa em Engenharia (CPE), um 
dos programas da Fundação para apoio à colaboração em pesquisa 
entre universidades, institutos e empresas. Com o nome de Centro 
de Inteligência Artifi cial, a primeira ação será lançar uma chamada 
de propostas no começo de fevereiro para que grupos de pesquisa-
dores em universidades e institutos de pesquisa possam apresentar 
projetos e, se aprovados, tornarem-se parceiros acadêmicos da IBM. 
Poderá ser um grupo de uma universidade ou instituto de pesquisa 
ou um consórcio de vários grupos dessas várias instituições não 
necessariamente na mesma cidade. A IBM tem vários centros que 
trabalham com esse tema em diversos países. Outras informações: 
(http://www.fapesp.br/cpe/). 

E - Novas Rotas
A Azul e Latam Airlines Brasil anunciaram o início da venda de bilhe-
tes aéreos para novos destinos. A Latam já começou a comercializar 
passagens para seu mais novo destino internacional a partir do Brasil: 
Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A operação terá início em 1º de 
abril, com voos três vezes por semana. Já a Azul iniciou a venda de 
passagens com destino a Aracati, no Ceará, seu 103º destino doméstico. 
Os voos começam a ser operados em 26 de fevereiro, tendo Recife, 
principal centro de conexões da Azul no Nordeste, como aeroporto 
de origem. As operações terão partida da capital pernambucana, com 
escala em Mossoró. De Aracati para o Recife, as ligações serão diretas.

F - Amantes do Vinil
No próximo dia 19 (sábado), das 12h às 18h30, o Sesc Santo Amaro 
recebe uma feira de discos na Convivência, com três DJs que ficam 
por conta do set escolhido para agitar o ambiente. Muito forte na 
indústria fonográfica dos anos 60 aos anos 90, o vinil ganha cada 
vez mais espaço e favorece o surgimento de novos selos musicais no 
país. Por isso, dez expositores participam da feira para valorizar a 
cultura dos amantes de vinil. Lojistas, selos e vendedores apresentam 
lançamentos, raridades e também pechinchas para atender a todos 
os públicos. O músico e compositor Gabriel Thomaz, guitarrista e 
vocalista da banda Autoramas, traz sets com compactos de vinil de 
7 polegadas, tocando clássicos e canções do rock e da New Wave. 
Outras informações em (www.santoamaro.sescsp.org.br).

G - Iniciativa Jovem
Jovens empresários do município do Rio de Janeiro já podem inscrever 
seus projetos no programa de empreendedorismo ‘Shell Iniciativa Jovem’. 
Para participar da seleção, que escolherá inicialmente 80 candidatos 
para a turma que começa em abril deste ano, é preciso ter entre 20 e 
34 anos, ensino médio completo e comprovar residência fi xa na cidade. 
Ao longo dos 19 anos de atuação no Brasil, o ‘Shell Iniciativa Jovem’ já 
colaborou para o desenvolvimento de mais de 10 mil empreendimentos 
cariocas. Além disso, ajudou a formar uma Rede de Empreendimentos 
Sustentáveis que trabalha de forma colaborativa e hoje conta com 256 
empresas. Inscrições e mais informações no site (www.iniciativajovem.
org.br/cadastro/). 

H - Nutrição Vegetal
A Oro Agri é uma empresa dedicada à tecnologia de aplicação e nutri-
ção vegetal que planeja crescer 200% no Brasil, em cinco anos, como 
resultado da aquisição pelo Grupo Omnia. Presente no País desde 2008,  
é o acrônimo de Orange Oil for Agriculture ou Óleo de Laranja para 
Agricultura. Os produtos mais comercializados por aqui são Wetcit, 
Oro-Fast, Oro-Star, Oro-Cinetic, Cowboy e Oro-Grass. Os dois últimos 
voltados à pecuária. “Muito em breve seremos a divisão mais importante 
dos negócios da Omnia”, garante Luís Carlos Cavalcante, gerente geral 
da empresa na América do Sul. Mais informações: (http://www.oroagri.
com/southamericacontact/). 

I - 300 Anos de História
Joia barroca do período de extração de ouro, a mineira Tiradentes não 
economiza adjetivos quando o assunto é hospitalidade. No Estado con-
siderado sinônimo de cultura e tradições, a bucólica cidade localizada 
aos pés da Serra de São José esbanja atrativos e iniciativas para atrair 
visitantes – hoje, cerca de 90% do PIB municipal depende das receitas 
geradas pelos prestadores de serviços da cadeia turística. Nesse sentido, 
e indo muito além de exercitar, cotidianamente, a arte de bem receber, 
um coletivo de empresários decidiu dar start à segunda fase do projeto 
“Tiradentes Mais”, iniciado em 2012. O objetivo sempre foi e ainda é gerar 
maior visibilidade a Tiradentes, que completa 300 anos de existência 
este ano. Saiba mais: (www.tiradentesmais.com.br).

J - De Esopo a Millôr
As fábulas são um modo universal de contar histórias. Do oriente ao 
ocidente; de gregos a latinos; dos antigos aos contemporâneos. Guar-
dadas as diferenças culturais de uma história para a outra, seu modo de 
funcionamento, no fundo, é o mesmo. Para discutir em termos teóricos 
e recuperar os textos mais signifi cativos do gênero, Maria Celeste Con-
solin Dezotti organizou ‘A tradiça~o da fa´bula: de Esopo a La Fontaine’, 
agora lançado pela Editora Unesp. A publicação ganhou corpo ao longo 
de mais de uma década por dezenas de mãos. Outras informações em: 
(www.editoraunesp.com.br).
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A era digital vem 

transformando 

radicalmente a 

prospecção de clientes

Empresas que estão se 
destacando no mundo 
inteiro estão usando 

o Big Data e a Inteligência 
Artificial (IA) para acelerar 
o desenvolvimento do seu 
negócio. O uso de tecnologias 
na busca de clientes é liber-
tador e produtivo, pois exe-
cuta trabalhos monótonos, 
invisíveis a olho nu. Com a 
ajuda das novas plataformas 
digitais é possível realizar 
tarefas repetitivas, tais como 
atualizar automaticamente 
os dados de contato e gerar 
relatório de status semanais. 

Os robôs, por exemplo, 
têm também a capacidade de 
analisar a carteira, encontrar 
perfis e indicar leads dos 
potenciais clientes, dentro 
de um painel de prospecção 
inteligente. Essas tecnolo-
gias vêm se incorporando 
gradativamente às áreas 
comerciais das organiza-
ções. As grandes empresas 
já contam com softwares 
que se assemelham ao que 
vemos em filmes de ficção 
científica como máquinas 
que substituem completa-
mente o humano na coleta, 
analise e tomada de decisão 
comercial.

Os chat-bots, por exemplo, 
robôs de conversação que 
“atendem” os consumidores 
via chat, já estão em plena 
operação, e a tendência é 
se expandirem cada vez 
mais. Segundo pesquisa do 
Gartner, até 2020 os consu-
midores devem conversar 
mais com robôs do que 
com os próprios cônjuges. 
Há também os algoritmos 
de Machine Learning, que 
analisam históricos e hábitos 
de compras e oferecem re-
sultados personalizados em 
buscas, economizando tem-
po, recursos e alavancando 
as oportunidades de vendas.

Do ponto de vista da aná-
lise de mercado, já existem 
ferramentas como o Atlas da 
Speedio que oferece leituras 
de marketshare, insights e 
visão panorâmica de cada 
segmento, que funciona de 
forma fácil e intuitiva.

A mesma solução da Spee-
dio pode ser usada do ponto 
de vista estratégico e tático, 
onde as decisões de marke-
ting e vendas já podem ser 
mais assertivas, fundamen-
tadas em dados, estatísticas 
e histórico de sucesso. Tudo 
isso executado por máquinas 
que fazem cruzamento de 
bilhões de dados pra entre-
gar os melhores resultados 
e longe de planilhas. 

E as ferramentas tecnoló-
gicas alicerçam a atuação do 
time de vendas, que podem 
contar com otimização do 
processo de pré-vendas, visu-
alização de KPIs (indicadores-
-chave de desempenho, em 
inglês), e visualização dos 
seus próximos melhores clien-
tes (Next Best Customers). 
Empresas de todo o mundo 
gastam tempo em demasia 
buscando informações pra 
qualifi car leads.

Um pipeline completo não 
é útil se os leads não forem 
relevantes ou qualifi cados. As 
equipes de vendas que usam 
análise preditiva gastam me-
nos tempo na prospecção e 
mais tempo vendendo, o que 
as motivam e as tornam mais 
bem-sucedidas em seu papel. 
Chegamos ao século XXI com 
a tecnologia para impulsionar 
a prospecção comercial, tor-
nando-a mais rápida e fl uída. 

Novas técnicas podem 
aprimorar o serviço de busca 
de novos negócios, escalando 
o esforço comercial, perso-
nalizando o atendimento e 
permitindo que a equipe de 
vendas tenha tempo para 
realmente oferecer o melhor 
serviço aos clientes.

(*) - É Head of Sales and Marketing
da Speedio, com sede em

São Paulo (speedio.com.br).

Maucir Nascimento (*)

EUA e China 
retomam 
negociações 
comerciais

Uma comitiva de autoridades 
norte-americana, comandada 
pelo vice-representante de Co-
mércio Jeffrey Gerrish, está em 
Pequim. O objetivo é reiniciar 
negociações comerciais entre 
Estados Unidos e China em 
meio às tensões de ambos os 
lados. O vice-primeiro-ministro 
da China, Liu He, coordena as 
conversas do lado chinês. A pre-
visão é de dois dias de reuniões.

O governo do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
tem feito referências à China 
sobre supostas violações dos 
direitos de propriedade inte-
lectual, ciberataques e transfe-
rências forçadas de tecnologia 
de empresas estrangeiras. Há 
informações de que a econo-
mia da China indica sinais de 
desaceleração em meio ao atrito 
comercial. O atrito também 
alimenta preocupações sobre a 
economia global, por exemplo. 

A Apple revisou sua previsão de 
lucros para baixo, citando vendas 
fracas na China. Washington in-
formou que pretende aumentar 
as tarifas sobre as importações 
chinesas se os dois países não 
conseguirem chegar a um acordo 
sobre questões comerciais até 
primeiro de março (ABr).

A alta foi de 6,5%, ao pas-
sar de 105,8 pontos em 
novembro para 112,7 

pontos em dezembro. Na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, o índice 
também apontou crescimento 
(3,3%). Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o índice 
varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

Na análise por porte, as em-
presas com até 50 empregados 
registraram alta de 6,7% – 105,3 
pontos em novembro para 112,4 
pontos em dezembro. As empre-
sas com mais de 50 empregados 
também registraram crescimen-
to de 1,1%, passando de 127,5 
pontos em novembro para 129 
pontos em dezembro. Já o índi-
ce que mede a propensão dos 
empresários por novos inves-
timentos, subiu pelo segundo 
mês seguido, avançando 5,9%: 
de 94,4 pontos em novembro 
para 100 pontos em dezembro. 
Na comparação com o mesmo 
mês de 2017, alta de 6,6%.

De acordo com a assessoria 

Tanto contratações quanto perspectivas de investimento podem retomar com mais vigor em 2019.

Divulgado ontem, em Brasí-
lia, o Boletim Focus do Banco 
Central projeta a infl ação anu-
al ofi cial do país – medida pelo 
IPCA - em 4,01% e o câmbio 
em R$ 3,80. Já as expectativas 
de crescimento econômico 
tiveram ligeira redução: de 
2,55% para 2,53. Na compa-
ração das últimas semanas, 
as projeções de infl ação, dólar 
e crescimento da economia 
seguem estáveis. 

Para o próximo ano, ana-
listas ouvidos pelos Focus 
continuam prevendo infl ação 
de 4% em 2020 e 3,75% em 
2021 e, para 2020, as projeções 
indicam dólar a R$ 3,80 e a R$ 
3,85 em 2021. Nos dois anos, 
a estimativa é de que a alta do 
PIB fi que em 2,5%. Para este 
mês de janeiro, a previsão é de 
que infl ação se mantenha em 
0,37% e, em fevereiro, 0,44% 
- os mesmos percentuais as-
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Confi ança do empresário paulistano 
sobe pelo quarto mês consecutivo

O Índice de Confi ança do Empresário do Comércio no Município de São Paulo (ICEC) avançou pelo 
quarto mês consecutivo

econômica da FecomercioSP, a 
evolução recente do indicador 
está associada ao comporta-
mento mais positivo de alguns 
fundamentos macroeconômicos 
decisivos para expansão do co-
mércio, como a redução da infl a-
ção, a queda do dólar, o avanço 
da confi ança do consumidor e 

a proximidade com as festas de 
fi m de ano, que normalmente 
alavancam o ânimo dos empre-
sários e consumidores. 

Para a Entidade, aparen-
temente o quadro está se 
cristalizando, e tanto contra-
tações quanto perspectivas de 
investimento podem retomar 

com mais vigor em 2019 se as 
expectativas se confi rmarem a 
partir da posse da nova equipe 
econômica do governo. A proje-
ção tem como base a premissa 
de que mercados, consumidores 
e empresários serão brindados 
com uma projeção de politica 
econômica favorável já em 2019.

Mercado mantém expectativa de 
infl ação em 4,01%
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Analistas ouvidos pelos Focus continuam prevendo infl ação 

de 4% em 2020 e 3,75% em 2021 e, para 2020, as projeções 

indicam dólar a R$ 3,80 e a R$ 3,85 em 2021.

sinalados na semana passada. 
Houve, no entanto, expectati-

va de alta da infl ação acumulada 
nos últimos 12 meses: de 3,87% 
vislumbrados há uma semana 

para 3,96% no boletim de 
ontem. Também aponta es-
tabilidade da taxa de câmbio 
em janeiro e fevereiro (dólar 
na faixa dos R$ 3,80) (ABr).


