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Ninguém discute a 

importância dos dados 

dentro do ambiente 

corporativo

Com as informações cer-
tas, a empresa consegue 
tomar melhores deci-

sões e, consequentemente, 
se destacar da concorrência 
em seus segmentos. Contu-
do, a sanção da Lei Geral de 
Proteção aos Dados (LGPD), 
em agosto de 2018, traz novas 
regras e normas para lidar com 
esses elementos, e exige que as 
organizações tenham políticas 
mais claras para a segurança, 
proteção e transparência – tor-
nando a gestão de documentos 
um item primordial dentro das 
estruturas empresariais.

Este conceito realmente está 
em alta entre as corporações. 
Uma pesquisa conduzida 
globalmente pela Association 
for Information and Image 
Management (AIM), e pelo 
CENADEM-IPC no Brasil, 
mostra que praticamente nove 
em cada dez empresas em todo 
o mundo (89%) acreditam 
que tecnologias de gestão de 
documentos são importantes 
para o sucesso dos negócios – 
no País, esse índice é de 72%. 

Além disso, essas soluções 
movimentaram quase R$ 2 bi-
lhões em 2017, no último levan-
tamento realizado. A tendência 
é esses números aumentarem 
ainda mais nos próximos anos 
graças à LGPD. O texto bra-
sileiro trata, a princípio, dos 
dados coletados, tratados e 
publicados de forma online. 
Ou seja, das informações 
que as empresas conseguem 
rastrear e obter graças à ati-
vidade virtual dos usuários – é 
possível obter um perfi l quase 
completo das pessoas apenas 
com o monitoramento de sua 
jornada na web.

É justamente neste ponto 
que a lei pretende agir daqui 
para frente. Agora, as empre-
sas só podem trabalhar com 
informações que elas próprias 

conseguem coletar e, princi-
palmente, tiver autorização 
explícita para utilizar. Dessa 
forma, aumenta a importância 
dos documentos já existentes 
no banco de dados das orga-
nizações e reforça a necessi-
dade de deixá-los de forma 
organizada e acessível – ainda 
mais para empresas que não 
possuem negócios no ambiente 
digital, mas também precisam 
se adequar à LGPD. 

Afi nal, se a sua companhia 
possui um dado cadastral de 
seus clientes, ela já deve seguir 
todas as normas de segurança 
e transparência estipuladas. 
A segurança da informação, 
aliás, é base fundamental da 
gestão documental por incluir 
elementos de confi dencialida-
de, clareza, autoridade e dis-
ponibilidade a todos os dados 
digitais e digitalizados de uma 
empresa. 

Ainda hoje é possível encon-
trar companhias que realizam 
a gestão manual de seus do-
cumentos, perdendo tempo e 
dinheiro com essa tática. Com 
a produção e a demanda por 
informações cada vez maio-
res, é imprescindível contar 
com uma solução capaz de 
fazer o gerenciamento desses 
conteúdos, permitindo que os 
dados certos estejam sempre 
em mãos no momento mais 
adequado.

Em um mundo onde a bar-
reira do online e do offl ine está 
cada vez mais tênue, saber 
trabalhar com os dados é um di-
ferencial e tanto nos negócios. 
Entretanto, não basta apenas 
utilizar essas informações em 
qualquer decisão. É preciso, 
antes de tudo, encontrá-la, 
interpretá-la da forma correta 
e adotar as melhores práticas 
de armazenamento e gerencia-
mento – e isso é possível apenas 
com uma boa gestão de todos 
os documentos.

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)

A - Dia da Mulher 
A alimentação saudável é uma das bases para a beleza. Com essa crença, 
a AgroBonfi m – líder do mercado premium de hortifrúti – anuncia a 
parceria com o evento Beleza Pura. Instalada no Eataly, a fornecedora 
preferida dos grandes chefs da gastronomia paulistana assina o brunch 
exclusivo para as participantes do evento que homenageará as mulheres 
maduras. O festival contará com workshops, ofi cinas, reality shows, pa-
lestras e exposições sobre o universo feminino das mulheres com mais 
de 50 anos. O evento acontece no dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, na Unibes Cultural (R. Oscar Freire, 2.500), a partir das 10h. 
Mais informações e inscrições: (www.belezapura.news).

B - Caixa Personalizada
A Nestlé inaugurou um serviço especial de personalização das caixas 
de Bombons Especialidades. A caixa personalizada ‘Nestlé do Seu 
Jeito’ pode ser montada pelo site (www.bombons.lojanestle.com.br) e 
permite ao consumidor escolher até 20 bombons, dentre os diversos 
tipos que compõem o mix da marca. Também é possível escrever 
uma mensagem de até 150 caracteres a ser impressa na embalagem. 
Após concluir o pedido pelo site, é possível retirar o produto na 
loja física, localizada na Sede da Nestlé. Há também a possibilidade 
de entrega para endereços que fi quem em um raio de até 15 km de 
distância da sede da companhia, que fi ca na Avenida Chucri Zaidan, 
246, Vila Cordeiro.

C - Tecnologias Sociais
O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social abriu 
inscrições. Podem participar entidades sem fins lucrativos, como 
instituições de ensino e de pesquisa, fundações, cooperativas, or-
ganizações da sociedade civil e órgãos governamentais de direito 
público ou privado, legalmente constituídas no Brasil ou nos demais 
países da América Latina ou do Caribe. Terá quatro categorias: “Ci-
dades Sustentáveis e/ou Inovação Digital”; “Educação”; “Geração 
de Renda e Meio Ambiente”.  O primeiro, segundo e terceiro lugar 
de cada uma das categorias serão premiados com R$ 50 mil, 30 mil 
e 20 mil respectivamente. Inscrições e mais informações no site: 
(www.fbb.org.br/premio).

D - Atividade Empreendedora
Ser dono do próprio negócio é parte da vocação do povo brasileiro. Em 
2018, dois em cada cinco brasileiros entre 18 e 64 anos estavam à frente 
de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio. É o 
que mostra a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que 
verifi cou o segundo melhor desempenho para a taxa de empreendedo-
rismo brasileira desde 2002, quando o índice começou a ser medido. A 
pesquisa mostra que a taxa total de empreendedorismo chegou a 38%. 
Segundo esse indicador, aproximadamente 52 milhões de brasileiros 
em idade produtiva estavam envolvidos com alguma atividade empre-
endedora no ano passado. A pesquisa foi realizada em 49 países e, no 
Brasil, contou com o apoio do Sebrae.

E - Extrusão e Sopro em Plásticos
A Escola LF de formação profi ssional em plásticos está abrindo matrículas 
para os cursos de sopro e extrusão. As aulas que são teóricas e práticas, 
iniciam a partir do dia 16 de março, aos sábados, no período da manhã, 
na sede da escola. Pelo menos 90% dos egressos saem empregados, e 
muitos deles sem qualquer experiência anterior. Além disso, a grande 
maioria dos que estão desempregados, conseguem colocação no mercado 
antes mesmo da conclusão do curso. O curso de sopro tem duração de 
oito meses, enquanto o de extrusão é de cinco meses. Saiba mais no 
site (https://escolalf.com.br/). 

F - Negócios no Turismo
As PMEs paulistas do setor de turismo podem contar com uma 
ajuda extra para alavancar os negócios neste início de ano. A 
Desenvolve SP tem disponível R$ 60 milhões para financiamentos 
por meio da linha de crédito Fungetur, do MTur. Os recursos se 
destinam a financiar obras de construção, reformas e modernização 
de estabelecimentos como hotéis e pousadas, parques temáticos, 
restaurantes e embarcações turísticas. Com baixas taxas de juros 
(0,49% a.m.) e prazo de até 10 anos para pagar, a Linha Fungetur 
permite ao empresário investir no crescimento e na modernização 
dos seus estabelecimentos de forma planejada e sustentável. Os 
interessados poderão financiar até 80% do valor do projeto. Mais 
informações: (www.desenvolvesp.com.br). 

G - Primavera/Verão 2020
Um futuro luminoso e oxigenado. Neste clima, o Minas Trend apresenta o 
tema “Em Dias de Sol”. Em sua 24ª edição, o maior salão de negócios de 
moda da América Latina irá movimentar o Expominas, em Belo Horizonte. 
De 9 a 12 de abril, os principais criadores da moda em Minas apresentam as 
tendências para a primavera/verão 2020. Uma programação cultural, gastro-
nômica e de palestras abre as portas do evento para o público. “Solarizar”, 
“Oxigenar”, “Diversifi car”, “Viajar” e “Sensualizar” são palavras-chaves da 
estação. “O verão tem cores e formas que nos inspiram e trazem uma re-
novação e crença na vida e na moda”, comenta o diretor-criativo do Minas 
Trend, Ronaldo Fraga. Outras informações: (www.minastrend.com.br).

H - Negócios nos EUA
Nos dia 29 e 30 de março, no Meliá Ibirapuera, das 14h às 21h, acontece o 
encontro com a Loyalty Miami, consultoria que presta serviços a empresas 
que desejam estabelecer seus negócios nos Estados Unidos. Serão abor-
dados temas sobre imigração, investimentos e empreendedorismo. Entre 
os palestrantes, o diretor de investimentos da Driftwood, Andre Salles. O 
especialista falará sobre o visto EB-5, fundos de investimentos em mercado 
hoteleiro e a obtenção do green card. A Driftwood é uma das dez maiores 
operadoras de hotéis nos EUA, com mais de US$1 bilhão em ativos. Mais 
informações e inscrições no site: (www.palestras.loyalty.miami/).   

I - Segurança dos Alimentos
Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Simpósio Internacional 
3M Food Safety que tem como tema “Boas práticas através do conhe-
cimento”. Objetivando levar conhecimento e atualizações sobre as 
principais tendências do mercado de Segurança dos Alimentos, a 3M 
do Brasil reunirá grandes nomes para palestras sobre Segurança na 
Produção de Alimentos e Bebidas, Gestão de Qualidade de Produtos 
e Processos e Proteção à Marca. O evento acontece no dia 3 de abril, 
no Hotel Transamérica, e oferece aos participantes a oportunidade de 
aprimorar suas práticas diárias com as mais recentes tendências do 
mercado. Mais informações: (www.go.3M.com/6simposiofoodsafety). 

J - Vinhos Importados
O mercado brasileiro de vinhos importados cresceu 2,4% em valor no ano de 
2018, mesmo tendo apresentado uma queda de 2,6% no volume em litros. 
A auditoria de importação, realizada pela Ideal Consulting, identifi cou que o 
mercado nacional da bebida reúne 15 grandes países exportadores, tendo o 
Chile na liderança. O mercado de vinhos importados – incluindo champanhe, 
espumantes e vinhos – movimentou 368,6 milhões de dólares em 2018 contra 
361,6 milhões em 2017. A lista dos maiores exportadores de vinhos para o 
Brasil, em volume, é a seguinte: 1) Chile, 2) Portugal, 3) Argentina, 4) Itália, 
5) Espanha, 6) França, 7) Uruguai, 8) EUA, 9) África do Sul, 10) Austrália, 
11) Alemanha, 12) Nova Zelândia, 13) Hungria, 14) Israel e 15) Líbano. 
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Contencioso na OMC 
sobre subsídios ao 
açúcar

O Brasil apresentou ontem 
(27), pedido de consultas à Índia 
no âmbito do Sistema de Solução 
de Controvérsias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
para questionar aspectos do 
regime indiano de apoio ao setor 
açucareiro, em particular o pro-
grama de sustentação do preço 
da cana-de-açúcar. A Austrália 
também formalizou pedido de 
consultas com questionamentos 
semelhantes ao governo indiano.

No entendimento do Brasil, a 
recente ampliação dos subsídios 
indianos tem causado impactos 
signifi cativos no mercado mun-
dial de açúcar. Estimativas de 
especialistas indicam que a oferta 
adicional indiana poderá gerar, 
na safra 2018/2019, supressão de 
até 25,5% do preço internacional 
do produto, o que se traduziria 
em prejuízo de até 1,3 bilhão de 
dólares apenas para os exporta-
dores brasileiros.

O pedido de consultas é a 
primeira etapa formal de um 
contencioso na OMC. O governo 
brasileiro tem expectativa de 
que as consultas com o governo 
indiano contribuam para o equa-
cionamento da questão. A data e 
o local das consultas deverão ser 
acordados entre os dois países 
nas próximas semanas (Mapa).

O indicador acumula queda de preços de 4,16% desde outubro 

do ano passado.

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede a 
variação de preços de produtos 
industrializados no momento 
em que eles saem das fábricas, 
registrou defl ação (queda de 
preços) de 1,05% em janeiro 
deste ano. Esse foi o quarto 
mês consecutivo com registro 
de defl ação. De acordo com 
o IBGE, em dezembro, o IPP 
havia tido uma defl ação de 
1,56%. Com o resultado de 
janeiro, o indicador acumula 
queda de preços de 4,16% 
desde outubro do ano passado. 
Apesar disso, o IPP acumula 
infl ação de 7,99% em 12 meses.

Em janeiro deste ano, 13 
das 24 atividades industriais 
pesquisadas tiveram defl ação, 
com destaque para indústrias 
extrativas (8,98%), outros 
produtos químicos (3,43%), 
alimentos (1,29%) e metalur-
gia (2,05%). Das 11 atividades 
com infl ação, as maiores altas 
de preços foram observadas 

A desativação de barragens a montante também apresenta sérios riscos e impactos ambientais.

“O que poderia ser 
simplificado são 
empreendimentos 

cujos impactos são previsíveis 
e facilmente delimitados. O 
que é licenciado na esfera fe-
deral é bem diferente do que 
é licenciado, por exemplo, nos 
municípios”,disse. 

Segundo a secretária, a con-
cessão de licenciamentos para 
mineradoras deve considerar 
uma série de aspectos. “Esse 
tipo de simplifi cação não pode 
ser admitido para uma grande 
mineração. Quanto maior o 
impacto ambiental e a im-
previsibilidade da relação do 
empreendimento com o am-
biente, maior deve ser o rigor 
da avaliação”. Para ela, a va-
riação ambiental é apenas um 
dos componentes da gestão de 
riscos – e a atribuição legal de 
fi scalização é distribuída hoje 
a diferentes órgãos públicos.

Hofmann citou como proble-
mas que devem ser avaliados 
antes de planejar a simpli-
fi cação no processo de con-
cessão de licenças a formação 
limitada dos profi ssionais dos 

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou infl ação de 
0,88% em fevereiro, acima do 
0,01% de janeiro. Com isso, o 
IGP-M acumula taxas de 0,89% 
no ano e de 7,6% nos últimos 
12 meses, segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

A alta da infl ação foi puxada 
pelos preços no atacado, medidos 

pelo Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que registrou infl ação de 
1,22% em fevereiro. Em janeiro, 
o subíndice havia registrado 
defl ação (queda de preços) de 
0,26%. A infl ação do Índice de 
Preços ao Consumidor, que mede 
o varejo, caiu de 0,58% em janeiro 
para 0,26% em fevereiro. O Índice 
Nacional de Custo da Construção 
caiu de 0,4% em janeiro para 
0,19% em fevereiro (ABr).
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Secretária descarta simplifi car 
concessões para mineradoras

A secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e Desapropriações da Presidência da República, 
Rose Hofmann, descartou a possibilidade de simplifi cação de processos ligados a grandes 
empreendimentos, durante reunião da comissão externa da Câmara sobre Brumadinho

órgãos ambientais, além de 
quadro técnico e orçamento 
limitados. Analista ambiental 
do Ibama, André Naime disse 
que há  limitações nas análises 
de risco e lacunas na regulação 
de uso e ocupação de solo. 
Sugeriu que os licenciamentos 
ambientais também passem a 

exigir um diagnóstico sobre 
“áreas vulneráveis” ao empre-
endimento e o chamado “plano 
de resiliência”.

O professor de engenharia 
da USP Luís Sanchez ressaltou 
que a desativação de barra-
gens a montante, anunciada 
pela Vale e determinada por 

lei estadual de Minas Gerais 
e por decreto, também apre-
senta sérios riscos e impactos 
ambientais. Um mês depois 
da tragédia provocada pelo 
rompimento da barragem 
em Brumadinho, 179 mortes 
foram registradas e há 131 
desaparecidos (ABr).

Produtos tiveram queda de 
preços na saída das fábricas

em máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos (2,46%), 
derivados de petróleo e biocom-
bustíveis (1,51%), impressão 
(1,34%) e móveis (1,18%).

Entre as grandes categorias 
econômicas, apenas os bens de 
consumo duráveis registraram 
infl ação em janeiro (0,88%). 

As demais registraram de-
fl ação no período: bens de 
capital, isto é, máquinas e 
equipamentos (0,23%), bens 
intermediários, isto é, insu-
mos industrializados usados 
no setor produtivo (1,62%) e 
bens de consumo semi e não 
duráveis (0,58%) (ABr).

Infl ação do aluguel é 7,6% em 12 meses


