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Conectividade e 

integração são palavras-

chave que defi nem a 

comunicação na era 

digital

Se, nas décadas de 1980 e 
1990, houve um grande 
avanço com a chegada da 

rede móvel 2G, mais recente-
mente, com o advento do 3G 
e 4G é que o mundo passou a 
poder compartilhar mais ati-
vamente ideias e informações 
por meio do uso da internet. 
Com indivíduos cada vez mais 
conectados, a era da integra-
ção tem evoluído em todas 
as sociedades, encurtando 
as distâncias e reformulando 
nossas percepções de tempo 
e espaço. 

Apesar de já serem grandes 
os passos até aqui em termos de 
comunicação, um novo cenário 
de inovação se desenha com a 
rede 5G. Antes, passamos de 
uma simples comunicação por 
voz e serviços de mensagem de 
texto e chegamos na conecti-
vidade via internet. 

Agora, em um novo contexto, 
a comunicação passa a incluir 
os objetos e tudo começa a 
estar cada vez mais integrado: 
drones, carros, smartphones, 
eletrodomésticos e afi ns – to-
dos em uma única rede, o 5G. 

Mas há ainda uma ressalva 
por parte do mercado: seria o 
5G uma verdadeira revolução 
na comunicação humana? A 
resposta, sem dúvida, é sim. 
Mas é preciso enxergar o 5G 
para além do que foi a chegada 
das redes anteriores. Não é 
válido tomar como base para 
esta tecnologia o avanço trazi-
do a partir da chegada do 4G. 
É importante ressaltar que o 
grande passo a ser dado com 
o surgimento do 5G não está 
no aumento da velocidade de 
banda larga, mas na possibi-
lidade de conexão dos mais 
diversos dispositivos nesta 
rede e aprofundamento do 
compartilhamento de ideias e 
experiências.

A inovação dessa forma de 

conexão está na capacidade 
de colocar a comunicação em 
um patamar muito maior de 
integração. É um processo de 
revolução na conectividade 
humana, aproximando não só 
pessoas, mas transformando 
cidades em organismos ainda 
mais complexos e amplos. A 
chegada do 5G abre uma nova 
porta em que as empresas de 
telecomunicações poderão, 
por exemplo, monetizar sobre 
a intensa relação de emoções e 
pensamentos humanos com o 
uso da tecnologia e inteligência 
artifi cial. 

Carros, por exemplo, pode-
rão ler emoções das pessoas e 
responder da forma mais ade-
quada possível, o que levará as 
empresas a terem mais dados 
disponíveis para explorar, ana-
lisar e monetizar. Para triunfar 
nesse mercado da tecnologia 
5G, é imprescindível investir 
sabendo que este é um marco 
signifi cativo da comunicação. 
Desse modo, é essencial com-
preender o poder e o potencial 
desta nova rede na expectativa 
de impulsionar a humanidade 
para uma nova jornada de 
conectividade. 

É importante também que as 
empresas estejam atentas para 
entender como será essa tran-
sição estrutural entre as redes, 
tomando as medidas necessá-
rias para alcançarem vantagem 
competitiva. É preciso, ainda, 
que elas sejam protagonistas 
nessa transformação para não 
serem simplesmente engolidas 
por outros empreendedores 
do setor. 

A humanidade entra em 
uma nova era da comunicação, 
sendo essencial estarmos aten-
tos às novas demandas para 
sobrevivermos neste mercado 
em constante transformação. 
Este é o exato momento de 
enxergarmos um novo cenário 
e investirmos nessa nova etapa 
em que, mais do que nunca, 
tudo estará cada vez mais 
conectado.
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A - Science Days 
Pelo terceiro ano consecutivo, Instituto Alpha Lumen organiza o Science 
Days Brazil, entre os os dias 5 e 6 de abril, em São José dos Campos. 
Inspirado no Florida Space Day, o “Dia do Espaço”, comemorado 
anualmente nos Estados Unidos, o evento é uma oportunidade para 
a educação e sensibilização dos estudantes de Ensino Fundamental e 
Médio sobre a importância das metodologias STEM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática), assim como o desenvolvimento da indústria 
aeroespacial e seu impacto na economia nacional. Objetiva difundir 
ciência e tecnologia entre os jovens, mostrando que essa pode ser uma 
opção de carreira enriquecedora e gratifi cante. Outras informações 
(www.alphalumen.org.br).

B - Medicina Nuclear 
Entre os dias 6 e 8 de setembro, o Centro de Exposições da PUC/RS, 
localizado em Porto Alegre, será palco do maior evento da Medicina Nu-
clear do País: a 33ª edição do Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, 
que reunirá expoentes da especialidade para promover debates acerca 
de temas relacionados ao setor nuclear e suas aplicações na medicina. 
O evento tem como mote principal a ‘Saúde do Homem’. Estarão no 
Congresso médicos de várias especialidades, dentre elas urologistas, 
oncologistas e médicos nucleares, discutindo juntos as atualizações 
a cerca do câncer de próstata. Inscrições e mais informações: (http://
www.sbmn.org.br/congresso2019/).  

C - Coworking em Hotel
O ibis Tamboré, localizado em Barueri, inaugura, no próximo dia 8, um 
coworking com múltiplos serviços, que pretende facilitar a vida de quem 
utiliza escritórios compartilhados. O espaço possui design contempo-
râneo localizado no interior do hotel, reúne 23 estações de trabalho 
(que podem ser alocadas por dia ou por período), sala de reuniões com 
capacidade para receber 12 pessoas, e funciona 24h. Os coworkers terão 
descontos para utilizar vários serviços do ibis Tamboré, como cafeteria 
e restaurante, estacionamento e garagem para bicicletas. Poderão ainda 
usar o serviço de lavanderia do hotel. 

D - Imigrar para os EUA
O escritório “Advocacia Internacional George Cunha” apresenta, às 
8:30hs no dia 23 de abril, na sede da Câmara Americana de Comércio-

-AMCHAM, um evento sobre as alternativas legais de migração para os 
Estados Unidos e os modelos existentes para investidores brasileiros 
diversifi carem seus ativos no exterior com excelentes rendimentos. 
Serão tratados vistos EB5, L1 e L2 e modelos de investimentos 
atrativos para brasileiros, que podem usar essa condição de não re-
sidente como forma de maximizar os rendimentos auferidos, a partir 
de um investimento de U$ 500,000 em um dos empreendimentos 
disponibilizados no território americano. Inscrição gratuita e mais 
informações: (www.programaeb5.com.br).

E - Defesa e Segurança
Parcerias em defesa e segurança e transferência de tecnologia são 
os principais objetivos do Reino Unido na LAAD 2019, a mais impor-
tante feira de defesa e segurança da América Latina, que acontece 
de 2 a 5 de abril, no Riocentro. Empresas britânicas que promovem 
equipamentos inovadores e capacitações nos setores de defesa e 
segurança veem no evento uma grande chance de fi rmar parcerias 
industriais com empresas brasileiras, além de oportunidades no setor 
marítimo, já que o Brasil procura investir em novas plataformas nos 
próximos anos. Os números do Reino Unido, de fato, impressionam: 
as exportações britânicas de defesa em 2017 atingiram de £9 bilhões, 
enquanto as exportações de segurança do Reino Unido, no mesmo 
ano, somaram £4.8 bilhões.

F - Democracia e Governo
O Teatro CIEE, na Rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, promove, no próximo 
dia 2 de abril (terça-feira), às 19h, a palestra ‘Democracia e Gover-
no’, do jurista Rodrigo Mudrovitsch, que nos dá um panorama sobre 
representatividade governamental. Para enriquecer o debate, foram 
convidados o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 
o professor titular de Direito da Universidade Estadual de São Paulo, 
Elival Ramos, e o desembargador do Tribunal Regional Federal, Ney 
Bello. Os primeiros 200 inscritos a chegarem no local receberão o 
livro ‘Democracia e Governo Representativo no Brasil’, de autoria do 
palestrante. Mais informações: (www.ciee.org.br).

G - Turismo Sustentável
O Fórum Gramado de Estudos Turísticos acontece de 9 a 11 de 
maio e tem a missão de deixar um legado de vanguarda aos destinos 
que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. O 

evento propõe um debate sobre os aspectos da evolução do turismo. 
Destinado a gestores públicos, profi ssionais e estudantes, defende 
a sustentabilidade da atividade a partir de um ponto principal: o 
turismo como ciência a partir do desenvolvimento sustentável de 
um destino. A programação conta com diversas palestras temáticas 
ao longo dos três dias do evento. Presença, entre outras, do prefeito 
da cidade chilena de Puerto Varas. que deseja replicar o modelo de 
promoção e treinamento de turismo de Gramado. Informações (www.
forumgramado.com.br).

H - Propaganda do Agronegócio
O publicitário João Livi aceitou o convite para ser o presidente do júri da 
XVIII Mostra de Comunicação Agro, premiada iniciativa da Associação 
Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMRA). Coordenará o 
time de especialistas que selecionará as campanhas e ideias mais cria-
tivas da propaganda do agronegócio, veiculadas entre 2017 e o início 
de 2019. A Mostra também de conceder prêmios especiais às agências, 
anunciantes, veículos e profi ssionais do setor. É a maior premiação do 
gênero do agro no país e objetiva contribuir para o aprimoramento das 
técnicas e gestão da comunicação e marketing rural e agronegócio por 
meio do reconhecimento de profi ssionais, empresas e instituições. Saiba 
mais em (www.abmra.org.br).

I - Ciclo Toronto
O StartOut Brasil, programa de apoio à inserção de startups brasileiras 
nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, está com 
as inscrições abertas para o segundo ciclo de 2019. Empreendedores 
interessados em participar da imersão em Toronto (Canadá) terão 
até o dia 8 de abril para preencher o formulário no site  (https://
www.startoutbrasil.com.br/ciclo/toronto/). É destinado a startups 
brasileiras que já tenham tração no mercado doméstico e condições 
concretas de se internacionalizar, sem comprometer suas operações 
no país. Para participar, as empresas precisam ter faturamento (de 
preferência acima de R$500 mil por ano) ou já ter recebido algum 
tipo de investimento. 

J - Programa de Estágio
Estão abertas as inscrições para o estágio da White Martins, empresa 
líder no mercado de gases industriais e medicinais na América do 
Sul. Há oportunidades para estudantes de Administração, Ciências 
Contábeis, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produ-
ção), Direito e Química. Ao todo, são 40 vagas para as unidades da 
empresa na Bahia, Ceará, Minas, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Poderão ser feitas até o 
dia 2 de abril pelo site (www.whitemartins.com.br). Para se candi-
datar, os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro 
de 2020 ou julho de 2021. Além disso, devem ter conhecimentos em 
inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 
30 horas por semana.
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Após avançar por sete meses seguidos, o 
Índice de Confi ança do Consumidor (ICC) 
paulistano sofreu queda de 9,9%, ao passar de 
139,4 pontos em fevereiro para 125,9 pontos 
em março. No comparativo anual, houve alta 
de 8,5%. O ICC é elaborado mensalmente 
pela FecomercioSP. A escala de pontuação 
varia de zero (pessimismo total) a 200 pontos 
(otimismo total).

Segundo a FecomercioSP, apesar da queda 
de quase 10%, o indicador ainda aponta que o 
consumidor segue com a confi ança positiva, em 
razão da sequência de altas vistas nos meses 
anteriores. Mesmo assim, a Federação alerta 
aos empresários que o momento é de cautela 
com os negócios por causa das instabilidades 
políticas.

A Entidade recomenda que o comerciante 
seja mais conservador neste primeiro mo-

mento e repense os métodos administrativos, 
por exemplo, os investimentos e objetivos 
estratégicos da empresa, a fi m de ter uma 
visão mais ampla da gestão do seu negócio. 
Orienta, também, para que o empresário evite 
estoques altos e endividamento e organize os 
negócios em setores mais produtivos, ajustan-
do, assim, compras, vendas e investimentos 
adequadamente ao fl uxo de caixa. Essas ações 
serão fundamentais para passar por fases de 
imprecisão.

De acordo com a Federação, embora o Índice 
de Confi ança passe por ajustes no terceiro mês 
do ano, a expectativa é que o cenário volte à 
normalidade com as defi nições políticas em 
andamento. Com a aprovação das principais 
reformas, a confi ança e o consumo tendem a 
melhorar a partir do segundo semestre (AI/
FecomercioSP).

O momento é de cautela com os negócios por causa das instabilidades políticas.

Já o número de dívidas 
contraídas em nome de 
pessoas jurídicas avançou 

1,84% na comparação anual. 
Além disso, cada empresa de-
vedora continua acumulando, 
em média, duas pendências 
fi nanceiras. Os dados são da 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). 

De acordo com o Indicador de 
Inadimplência das Empresas, o 
maior crescimento quanto ao 
número de empresas negativa-
das foi observado no Sudeste, 
com alta de 8,65%. No Sul che-
gou a 2,99%, no Centro-Oeste a 
1,54% e no Nordeste a 1,31%. 
Já o Norte apresentou a menor 
variação entre as cinco regiões, 
com -0,03%.

O aumento da inadimplência foi maior entre as empresas que 

atuam no ramo de serviços.

Contas públicas 
fecham com saldo 
negativo de R$ 14,9 bi

As contas públicas tiveram 
saldo negativo em fevereiro. De 
acordo com dados divulgados 
na sexta-feira (29) pelo Banco 
Central (BC), o setor público 
consolidado, formado pela 
União, os estados e municípios, 
registrou défi cit primário de R$ 
14,931 bilhões no mês passado. 
Em fevereiro de 2018 o resulta-
do negativo foi maior: R$ 17,414 
bilhões. O resultado primário 
é formado por receitas menos 
despesas, sem considerar os 
gastos com juros.

Em fevereiro, o Governo 
Central (Previdência, Banco 
Central e Tesouro Nacional) 
foi o responsável pelo saldo 
negativo, ao apresentar défi cit 
primário de R$ 20,612 bilhões. 
Os governos estaduais e muni-
cipais registraram saldo positi-
vo: R$ 4,292 bilhões e R$ 558 
milhões, respectivamente. As 
empresas estatais federais, es-
taduais e municipais, excluídas 
as dos grupos Petrobras e Ele-
trobras, registraram superávit 
primário de R$ 832 milhões no 
mês passado.

Devido ao resultado positi-
vo registrado em janeiro (R$ 
46,897 bilhões), o setor público 
acumulou superávit primário no 
primeiro bimestre de R$ 31,967 
bilhões. Em 12 meses encer-
rados em fevereiro, o défi cit 
primário fi cou em R$ 105,818 
bilhões, o que representa 
1,54% do PIB. A meta para o 
setor público consolidado é de 
um défi cit primário de R$ 132 
bilhões neste ano (ABr).

Indústria tem menor nível de 
confi ança desde dezembro

O Índice de Confi ança da Indústria, medido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), recuou 1,8 ponto de fevereiro para 
março. Com isso, o indicador caiu para 97,2 pontos, em 
uma escala de zero a 200, o menor nível desde dezembro 
passado. A confi ança diminuiu em 14 dos 19 segmentos in-

dustriais pesquisados. O Índice da Situação Atual, que mede 
a confi ança dos empresários no momento presente, teve 
queda de 1,7 ponto, para 97,1 pontos, após quatro avanços 
consecutivos. O principal motivo foi a redução da satisfação 
com o nível atual de demanda, que retraiu 3 pontos. Já o 
Índice de Expectativas, que mede a confi ança no futuro, 
teve redução de 1,8 ponto, indo para 97,4 pontos, devido 
ao componente que mede o otimismo dos empresários em 

relação à evolução do ambiente de negócios nos seis meses 
seguintes. Perdeu 3,7 pontos e foi para 100,6 pontos.

De acordo com o pesquisador da FGV Aloisio Campelo 
Jr., a queda da confi ança do empresariado sugere que o 
setor continua “em ritmo sonolento”, mesmo depois de ter 
conseguido equilibrar estoques no mês anterior. O Nível 
de Utilização da Capacidade Instalada fi cou estável entre 
fevereiro e março, com 74,7% (ABr).
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Com leve reação das vendas, empresas 
ganham fôlego para regularizar contas
O número de empresas com contas em atraso e registradas no cadastro de inadimplentes cresceu 5,02% 
em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2018

aumento da inadimplência foi 
maior entre as empresas que 
atuam no ramo de serviços, cujo 
avanço foi de 8,16% em feverei-
ro de 2019 na comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 
Os atrasos entre empresas do 
comércio cresceram 2,87%, ao 
passo que a indústria registrou 
variação de 1,91%.

Entre os segmentos credores, 
ou seja, empresas que deixaram 
de receber de outras empresas, 
o destaque também fi cou por 
conta do ramo de serviços, que 
engloba bancos e fi nanceiras. 
Em termos de participação, o 
setor detém a maior fatia do 
total de dívidas, com 69,6%. Já 
o comércio manteve 17,2% das 
dívidas de empresas e a indús-
tria fi cou com 12,4% (CNDL/
SPV Brasil).

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
a queda da inadimplência deve-
-se a um cenário mais positivo 
em que já se observa uma me-
lhora gradativa do faturamento 
de alguns setores da economia 
e taxas de juros mais baixas. 
“Apesar de as empresas ainda 

não terem recuperado a saúde 
fi nanceira nos mesmos níveis 
que antecederam a crise, as 
vendas já começam a reagir 
dando fôlego maior para que 
elas cumpram seus compro-
missos”, analisa.

Dados abertos pelo setor 
da economia revelam que o 

Confi ança do consumidor 
caiu quase 10% em março


