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Economia

Banco dos Brics revela planos
para encorajar empréstimos

O

Dados de usuários
do Facebook
expostos na internet
Milhões de dados de usuários
do Facebook foram encontrados
expostos ao público na internet,
sem qualquer tipo de proteção, revelaram especialistas da
empresa de cibersegurança
UpGuard ontem (4). O grupo
de pesquisadores descobriu dois
conjuntos separados de dados,
armazenados em servidores da
Amazon. As informações podiam
ser acessadas por qualquer pessoa, sem a necessidade de senha.
O maior bloco de dados estava
vinculado à empresa mexicana
Cultura Colectiva, que armazenou
publicamente na nuvem mais de
540 milhões de dados de usuários
coletados no Facebook, incluindo
comentários, reações e nomes de
perfis. O segundo conjunto de
dados, ligado ao extinto aplicativo do Facebook At the Pool, era
significativamente menor, mas
continha, entre outros dados,
fotos e senhas de 22 mil usuários.
A UpGuard acredita que as
senhas eram para acessar o aplicativo, e não a conta do usuário na
rede social, mas a sua divulgação
coloca em risco internautas que
costumam usar as mesmas senhas em várias contas, alertou a
empresa. Segundo o Facebook,
todas as informações expostas já
estão seguras. “Uma vez alertados
sobre o problema, trabalhamos
com a Amazon para derrubar
os bancos de dados. Temos o
compromisso de trabalhar com
os desenvolvedores em nossa
plataforma para proteger os
dados das pessoas”, afirmou um
porta-voz em comunicado (ABr).

Presidente do NBD, K. V. Kamath.

setor e representantes de organizações da sociedade civil.
“Em 2019, o banco irá desenvolver um forte ímpeto em suas
operações e objetiva dobrar
sua carteira de aprovação de
empréstimos para cerca de US$
16 bilhões”, disse o presidente
do NBD, K. V. Kamath, em seu
discurso programático na 4a
Reunião Anual da instituição.
“O banco irá reforçar seus
financiamentos em moeda
forte de mercados de capitais
internacionais”.
Em 2018, o NBD aprovou 17
empréstimos, totalizando cerca
de US$ 4,6 bilhões, elevando
sua base de 13 empréstimos
no valor de US$ 3,4 bilhões,
até o encerramento de 2017.
Isso aumentou a carteira de
empréstimos total do banco
para 30 projetos, no valor de
US$ 8 bilhões, até o final do ano
passado (PRNewsire).

Pedidos de falência caíram
19,4% no 1º trimestre
Os pedidos de falência
caíram 19,4% no primeiro
trimestre de 2019 quando
comparado com o mesmo
período do ano anterior, segundo dados com abrangência
nacional da Boa Vista. Mantida
a base de comparação, as Falências Decretadas, Pedidos
de Recuperação Judicial e
Recuperação Judicial Deferida diminuíram 22,6%, 47,9% e
33,1% respectivamente.
Na comparação mensal
ocorreram quedas em todas
as ocorrências: Pedidos de
Falência (-52,7%), Falências
Decretadas (-11,8%), Pedidos de Recuperação Judicial
(-61,1%) e Recuperação
Judicial Deferida (-65,9%).
O resultado aponta para a
continuidade da tendência de
queda nos pedidos de falência.
Esse movimento está atrelado a melhora nas condições
econômicas desde 2017, que
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Novo Banco de Desenvolvimento (NBD),
instituição financeira
multilateral estabelecida pelo
Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul (Brics) em
2014, planeja quase dobrar
sua carteira de empréstimos
para US$ 16 bilhões neste
ano e aumentar seu impacto,
à medida que o banco procura
ampliar suas parcerias globais
de desenvolvimento e mobilizar mais capital institucional
e privado.
Esses anúncios foram feitos
durante a 4a Reunião Anual
do NBD na Cidade do Cabo,
África do Sul, que reuniu
autoridades governamentais
de alto escalão dos países do
Brics, líderes de instituições de
desenvolvimento multilaterais
e nacionais, pesquisadores
ilustres, banqueiros comerciais
proeminentes, dirigentes do
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Os anúncios foram feitos durante a 4a Reunião Anual do NBD na Cidade do Cabo, África do Sul

O setor de Serviços foi o que representou o maior percentual
nos Pedidos de Falência.

permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos
nos indicadores de solvência.
Entretanto, a continuidade
desse processo dependerá de
uma retomada mais acelerada
da atividade econômica.
As pequenas empresas, por
exemplo, foram responsáveis por
91,6% dos pedidos de falências e
92,8% dos pedidos de recuperação judicial. Com relação as falên-

cias decretadas e recuperação
judicial decretadas, também
houve predominância de ocorrências entre pequenas empresas, sendo de 96,4% e 91,4%,
respectivamente. O setor de
Serviços foi o que representou
o maior percentual nos Pedidos
de Falência (42,3%), seguidos
do setor Industrial (30,1%) e
do Comércio (27,5%) - (Boa
Vista SCPC).
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Quais as vantagens em
terceirizar serviços?
Igor Marçal (*)

A terceirização de
atividades pelas
empresas se tornou um
novo nicho de mercado,
sobretudo a partir das
mudanças legislativas
ocorridas no país
m 2017, a Lei da Terceirização foi promulgada,
autorizando as companhias a contratar empresas
para realizarem serviços,
mesmo que estivessem ligados
à atividade-fim da companhia.
Anteriormente, a exteriorização ou outsourcing – como
também são chamados esses
processos – era validada
apenas às atividades-meio,
normalmente relacionadas
à limpeza, à segurança, Tecnologia da Informação, entre
outras.
Muitas companhias permaneciam receosas em terceirizar
atividades devido à insegurança jurídica. Isso mudou
de cenário em agosto do ano
passado, quando o plenário do
STF decidiu, por 7 votos a 4,
que as companhias estavam
autorizadas a exteriorizar inclusive iniciativas relacionadas
à atividade-fim. Mas, talvez,
uma questão que passe pela
cabeça de muitos empresários
é: por que terceirizar um serviço essencial à minha empresa?
Em primeiro lugar, ao ter
uma empresa terceirizada
como responsável em vez de
os próprios colaboradores,
muda-se a forma de cobrança,
estabelecida por um contrato,
com prazos e metas em uma
relação entre duas companhias. O gestor da terceirizada
se torna o responsável por
aquela operação ou atividade,
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fazendo com que a exigência
por resultados e soluções seja
direcionada a uma empresa.
Para tal, geralmente são
estipuladas metas que devem
ser buscadas pela terceirizada
e que podem estar em linha
com diferentes conceitos, seja
de economia, de produtividade, de corte de custos, entre
outros. O gestor da empresa
contratante, ao optar por terceirizar determinadas atividades, pode escolher iniciativas
essenciais para permanecer
sob o seu controle. Dessa maneira, consegue permanecer
focado em aspectos estratégicos do negócio, evitando gerir
departamentos periféricos e
que costumam absorver mais
tempo do que deveriam.
Outro ponto determinante
está na necessidade de diminuir o chamado fator humano:
ou seja, a necessidade em lidar
com a mão de obra. Cada vez
mais, as empresas buscam
executivos capazes de lidar
com as pessoas. No caso de
uma terceirização, a forma de
cobrança é mais específica,
focada apenas no resultado,
reduzindo essas dificuldades.
Nesse quesito, destaca-se
também a redução de riscos,
já que todos os custos de indenizações trabalhistas, por
exemplo, serão absorvidos pela
empresa terceirizada e não
pela contratante. Dessa forma,
as companhias conseguem
projetar de forma mais adequada os seus orçamentos, sem a
possibilidade de surgimento
de encargos inesperados,
especialmente trabalhistas e
previdenciários.
(*) - É especialista em terceirização e
é sócio do Grupo Primee.

Endividamento de famílias atinge
maior patamar desde 2015

O percentual de famílias brasileiras com dívidas (em atraso ou não)
chegou a 62,4% em março deste ano.
O índice é superior aos 61,5% de
fevereiro deste ano e aos 61,2% de
março do ano passado. Esse também
é o maior patamar de endividamento
das famílias desde setembro de 2015,
segundo dados da pesquisa divulgada ontem (4) pela Confederação
Nacional do Comércio (CNC).
Já as famílias inadimplentes, ou
seja, aquelas que têm dívidas ou
contas em atraso, ficou em 23,4%
em março, acima dos 23,1% do mês
anterior. Na comparação com março
do ano passado (25,2%), no entanto, o indicador teve uma queda de
1,8 ponto percentual. O percentual
de famílias que declararam não ter

condições de pagar suas contas ou
dívidas em atraso aumentou de 9,2%
em fevereiro para 9,4% em março
deste ano. No entanto, continuou
abaixo do patamar de março do ano
passado (10%).
Segundo a economista da CNC Marianne Hanson, além da recuperação
gradual das concessões de crédito e
do consumo das famílias, há um fator
sazonal que influi nos resultados: a
incidência dos gastos extras de início
de ano, ocasionando uma demanda
maior por empréstimos. O cartão de
crédito foi apontado como o principal motivo das dívidas por 78% das
famílias endividadas, seguido por
carnês, para 14,4%, e, em terceiro,
por financiamento de carro, para
10% (ABr).

G - Manufatura Avançada

A - Após a Mastectomia
O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no
mundo, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No
Brasil, 4 em cada 10 novos casos são de mama. Pensando na batalha de
mulheres que enfrentaram a doença, a Bayer, com apoio de Bepantol®
Derma e Coppertone®, se uniu para apoiar um projeto social que ajuda
a resgatar a autoestima destas mulheres. A iniciativa “Uma tatuagem por
uma vida melhor”, criada pelo tatuador Miro Dantas, visa a atender, ‘de
forma gratuita’, mulheres que venceram o câncer de mama, passando
por mastectomia e reconstrução mamária, e agora desejam melhorar
o aspecto estético, redesenhando o mamilo. Outras informações em:
(https://www.mirodantas.com/).

B - Licença Parental
Com o objetivo de promover um ambiente ainda mais inclusivo, com
políticas e ações que contemplem realidades diversas, a Siemens está
concedendo o benefício de licença parental, para seus funcionários que
tiverem filhos por meio de barriga solidária: processo de reprodução
assistida no qual os embriões são transferidos para o útero de uma
doadora temporária. A empresa é uma das únicas do Brasil a estender
esse tipo de licença, que dá direito também à auxílio creche e/ou babá
concedidos pela empresa, por aproximadamente 24 meses, ao responsável pela criança. Qualquer pessoa dentro do quadro de funcionários
da Siemens no Brasil, que opte em ter filhos por meio de uma gestação
solidária, pode entrar com um pedido de licença parental.

C - Ocupação Cultural
Conhecido como um “busker” profissional (artista que luta pela ocupação cultural de espaços públicos), o músico britânico Michael Walker
se apresenta na quinta-feira (11), às 13h30, no Pátio Metrô São Bento,
aos pés do Mosteiro. Walker, que é cantor e guitarrista, se apresenta
nas ruas da Inglaterra há mais de 12 anos. Sua música é voltada para o
folk e o rock, sendo que entre as influências em seu som estão grandes
nomes como The Who, Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, Coldplay,
Jimi Hendrix e Beatles. O movimento que o músico integra pela defesa
de mais cultura nas calçadas e ruas é chamado de “Keep Streets Live”,
representado por uma ONG britânica que defende essa promoção da
música e arte nos espaços públicos de vários países, incluindo o Brasil.

D - Empresas Farmacêuticas
De 18 a 20 de junho, será realizada a ‘FDF China 2019’ no Novo Centro
Internacional de Exposições, em Xangai. Na ocasião estarão empresas
farmacêuticas de exportação no país e no exterior, além de empresas
inovadoras de P & D. Serão promovidas simultaneamente conferências
e atividades sobre o tema da internacionalização farmacêutica nas
quais serão expostas as mais recentes tendências das legislações farmacêuticas globais e estrangeiras. Estratégias de comércio de grandes
players farmacêuticos. Tais ações tendem a impulsionar o processo de
internacionalização da indústria farmacêutica da China. Haverá serviço
de tradução simultânea. Saiba mais em: (https://www.cphi.com/china/).

E - Voluntários com Sobrepeso
O Instituto de Psicologia da USP recruta voluntários com dificuldades
de alimentação e problemas de controle do peso, para participarem do
projeto de pesquisa. A proposta é produzir tecnologia comportamental
para prevenção e tratamento de transtornos alimentares e obesidade,
visando à promoção de perda de peso. São quatro encontros no laboratório em uma semana, onde serão expostos a uma tarefa comportamental. Após um mês, é realizada uma nova sessão de manutenção.
Para participar, as pessoas devem ter a partir de 18 anos e apresentar
obesidade ou sobrepeso – com IMC maior que 30 kg/m² e entre 25 e
30 kg/m², respectivamente. Interessados devem contatar Aline Maués
pelo tel. (11) 96426-8595, por WhatsApp pelo (91) 98265-9579 ou pelo
e-mail (controlealimentarusp@gmail.com).

F - Desafios Sociais
Estão abertas as inscrições para a edição de 2019 da Red Bull Amaphiko
Academy. Quinze projetos serão selecionados para o programa que apoia
o desenvolvimento de pessoas que têm soluções inovadoras para desafios sociais. O evento busca pessoas com iniciativas que geram impacto
positivo, com espírito empreendedor. Projetos que estejam usando a
moda, saúde, educação, energia, cidades, tecnologia, mobilidade, artes,
resíduos, gênero, gastronomia, esporte, finanças e dados como gancho
para solucionar desafios da sociedade podem ser aprimorados durante
a mentoria. Os participantes começam uma jornada de 18 meses, de
julho de 2019 a dezembro de 2020. Inscrições até o próximo dia 12 em:
(www.redbull.com.br/amaphikoacademy).

Em março de 2016, a Klabin – maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil – iniciou a produção, em Ortigueira, no
Paraná, da Unidade Puma, projetada para produzir celulose de fibra
curta, celulose de fibra longa e celulose fluff. A Unidade é considerada
o maior investimento privado da história do Estado, e o maior nos 120
anos da companhia, que investiu R$ 8,5 bilhões, incluindo as obras de
infraestrutura. Equipada com a mais alta tecnologia de automação da
Schneider Electric, a Unidade Puma tem capacidade de produzir, por
ano, 1,5 milhão de toneladas de celulose e 250 MW de energia elétrica.
Quase três anos após o início das operações, os bons resultados obtidos
projetam a empresa para outro nível de eficiência e competitividade.

H - GBA da Felicidade
Pessoas felizes apresentam desempenhos superiores em aspectos como produtividade, engajamento e criatividade. Entendendo como funcionam todos
os mecanismos que proporcionam um crescimento individual, é possível fazer
com que todos os ambientes sejam agradáveis. Levando em consideração a
felicidade no ambiente corporativo, o ISAE Escola de Negócios, de Curitiba,
está com as inscrições abertas para seu curso exclusivo com a temática: GBA
da Felicidade: Transformando pessoas e organizações. O foco da atividade,
que tem duração de 144 horas/aula, é fazer com que os alunos compreendam
e estruturem a felicidade como um todo para aplicá-la nas organizações a
partir do autodesenvolvimento. Mais informações: (www.isaebrasil.com.br).

I - Jornada de Radiologia
Entre os dias 2 a 5 de maio, no Transamerica Expo Center, em paralelo à
1ª Jornada de Radiologia Intervencionista, acontece a 49ª edição da Jornada Paulista de Radiologia. Com mais de 100 empresas expositoras e 500
professores, sendo mais de 60 deles estrangeiros, o evento é considerado o
maior da especialidade na América Latina e promove um intenso intercâmbio
científico. O público poderá assistir pequenas palestras sobre Inteligência
Artificial e novos negócios em Diagnóstico por Imagem, com a presença de
startups com soluções voltadas à radiologia. Sob o mote: “Celebrando as
Relações Internacionais”, 30 cursos abordarão os mais diferentes temas que
envolvem o diagnóstico por imagem. Informações: (www.jpr2019.org.br).

J - Segmento de Autoadesivos
Sinônimo de adesivos, a Con-Tact passa a fazer parte do portfólio da
empresa Plavitec, fabricante líder no segmento de autoadesivos no País,
que acaba de adquirir o direito de produzir e comercializar a marca no
Brasil, da empresa americana Kittrich Corporation. A operação está
dentro de uma série de investimentos que também contemplam a
ampliação da infraestrutura da fábrica, a compra de novos equipamentos, a contratação de novos profissionais, entre outros. A Con-Tact era
concorrente da Plavitec, que através da Plastcover disputava a liderança
de mercado no segmento de autoadesivos para uso escolar e decorativo.
Outras informações em: (http://www.plavitec.com.br/).

