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Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho. Promovido pelo Serviço 
Social da Construção, a premiação reconhece as melhores práticas e cases 
na área de saúde e segurança do trabalho desenvolvidos em canteiros de 
obra de construtoras, instaladoras, subcontratadas e subempreiteiras. 
O prêmio contempla três categorias: Controle de Riscos no Canteiro, 
Controle da Saúde no Canteiro e Gerenciamento Ambiental do Entorno 
da Obra. As companhias podem concorrer na premiação com construção 
de edifi cações e obras de arte. Inscrições e mais informações no site: 
(www.premioseconci-sp.com.br). 

E - Setor de Infraestrutura
Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do Vetor AG, programa que 
busca tecnologias inovadoras para as indústrias de construção civil, engenharia 
e infraestrutura da Andrade Gutierrez. Além de dar oportunidade a até dez 
startups, para que validem projetos-piloto em escala real nas maiores obras 
do Brasil, a empresa também poderá contratar soluções já disponíveis no 
mercado por meio do processo de Fast Track. As selecionadas vivenciarão 
uma rotina de acompanhamento semanal da aplicação de suas tecnologias 
nas obras ou áreas corporativas da AG. As inscrições vão até o próximo dia 
31, e podem ser feitas gratuitamente pelo site (www.vetorag.com.br). 

F - Voo para Mães
A Voom, plataforma de reserva de voos compartilhados de helicópte-
ro, tem a opção perfeita e inesquecível de presente de Dia das Mães: 
um voo panorâmico. O passeio leva cerca de 15 minutos e sobrevoa o 
Sambódromo, o Estádio Allianz Park, o Memorial da América Latina, o 
Estádio do Pacaembu, a Avenida Paulista, entre outros. Com origem e 
destino no Campo de Marte, o preço médio do voo é de R$380,00 por 
pessoa. Para agendar, basta entrar no site (www.voom.fl ights) ou baixar 
o app na Apple Store, selecionar a opção Voo Panorâmico Início como 
origem e Voo Panorâmico Final como destino, inserir os dados pessoais 
e aceitar a cotação. Os voos panorâmicos estão disponíveis de segunda 
a sexta das 7h às 20h e aos sábados das 9h às 16h.

G - Áreas de Auditoria
Uma exaltação da ética e da boa governança. Neste mês, o The Institute 
of Internal Auditors (The IIA), a principal instituição de auditoria in-

A - Jovens Músicos
O prazo de inscrição para a segunda edição do Ethno Brazil, festival 
que reúne jovens músicos de diversos países, na faixa etária entre 18 e 
30 anos, termina na próxima sexta-feira (10). Os interessados devem 
se cadastrar pelo site (www.ethnobrazil.org.br). Acontece na Fazenda 
Serrinha, em Bragança Paulista, de 1º a 13 de agosto. É promovido pela 
Jeunesses Musicales International, que fomenta o evento em 18 países, 
em parceria com a Amigos do Guri, que administra o Projeto Guri no 
interior e litoral do Estado. Serão selecionados 25 jovens de vários 
países. Eles fi carão juntos durante 13 dias para práticas coletivas de 
música, ofi cinas e shows, sob a supervisão de dois líderes artísticos: 
Suchet Malhotra (Índia) e Carlinhos Antunes (Brasil).

B -  Maionese com Vegetais
Referência em espaço para lançamentos e novidades na indústria de alimentos, 
o Pão de Açúcar traz para as suas lojas a maionese que chamou a atenção 
do público antes mesmo de chegar ao país. Trata-se da NotMayo, que já é 
sucesso no exterior. Trata-se de uma maionese saborosa e com ingredientes 
100% vegetais desenvolvida por um algoritmo de inteligência artifi cial. Em 
sua composição, grão de bico, óleo de canola, semente de mostarda e vinagre 
de uva – não há ovo, portanto. O produto já pode ser encontrado em todas as 
unidades do Pão de Açúcar e e-commerce (paodeacucar.com).

C - Propriedade Intelectual 
O 5º Encontro Nacional de Propriedade Intelectual ocorre, entre os próximos 
dias 16 e 18, no Campus da Univali, em Florianópolis. O evento é direcionado 
para a interação entre empresas e universidades e terá palestras, trabalhos 
científi cos, workshops e exposição de casos de sucesso apresentados 
por profi ssionais e pesquisadores  com experiência na área de inovação, 
propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Entre os destaques 
do encontro, serão ministrados workshops sobre Big Data em Patentes, 
prospecção tecnológica e proteção de cultivares. Inscrições podem ser feitas 
em: (http://www.api.org.br/conferences/index.php/ENPI2019/ENPI2019). 

D - Canteiros de Obra
Seguem abertas, até o dia 14 de junho, as inscrições para o 6º Prêmio 

terna no mundo, promove ações que visam estimular a valorização das 
áreas de auditoria em empresas públicas e privadas, premiando cases 
relevantes, que sirvam de exemplo de promoção de práticas efi cientes 
de gestão, compliance, prevenção a fraudes e gerenciamento de riscos. 
A entidade acaba de anunciar a marca histórica de 200 mil auditores 
internos associados, presentes em 170 nações e em todos os continen-
tes. O Instituto dos Auditores Internos do Brasil completou 58 anos de 
fundação sendo uma das cinco maiores entidades da carreira do planeta. 
Saiba mais em (www.iiabrasil.org.br).

H - Programa de Estágio
Captar novos talentos está sempre entre os principais esforços da Pep-
siCo. Para isso, a companhia anuncia as inscrições para o First Gen, seu 
programa de estágio, que faz parte da plataforma Seja Único, que tem 
como mote principal buscar pessoas únicas, que se identifi quem com 
os valores da companhia. São 37 vagas em São Paulo, Sorocaba, Itu, 
Petrolina, Nova Santa Rita, São Bernardo, Rio de Janeiro e Recife, para 
as áreas de Vendas, Operações, Marketing, Jurídico, TI, P&D e Finanças. 
Os candidatos precisam estar no penúltimo ou último ano de graduação, 
sem limite de idade. Importante o conhecimento da língua inglesa. As 
inscrições até o próximo dia 28 em: (http://pepsicofi rstgen.com.br).

I - Saúde Populacional 
Um terço da população sofre de pelo menos uma doença crônica, entre 
casos de diabetes, hipertensão, reumatismo, doença pulmonar ou dis-
lipidemia (distúrbios do colesterol). Como gerir a saúde de um grupo 
pensando em bem-estar, produtividade e economia? A Telemedicina 
pode revolucionar o modelo de saúde no Brasil? Como a tecnologia pode 
ajudar as empresas a cuidarem da saúde dos seus funcionários? Gestão 
de saúde: como deve ser feita dentro das empresas? Esses e outros 
assuntos serão discutidos no V Fórum Internacional ASAP– Gestão de 
saúde populacional: um convite à prática, que acontece EloPag Business, 
no World Trade Center, nos dias 10 e 11 de junho. Mais informações: 
(http://forumasap.com.br/).

J -ABDE-BID de Artigos 
Realizado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Prêmio ABDE-
-BID de Artigos 2019 está com inscrições abertas. Voltado a todos os 
segmentos da sociedade, podem participar membros de universidades, 
institutos de pesquisa e interessados sem vínculo com instituições. Po-
derão participar textos escritos por autores individuais ou em grupo. O 
vencedor em cada uma das três categorias receberá um prêmio de R$ 
8 mil e o segundo colocado, de R$ 4 mil. Todos os trabalhos premiados 
serão publicados na revista Rumos. As inscrições podem ser feitas até 
30 de junho pelo site (http://abde.org.br/premio-abde/). 
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Toda crise oferece 

oportunidades, é 

verdade, mas não é 

simples aproveitá-las. 

Para a maioria, as 

crises causam mesmo 

são perdas 

Se sair bem em uma 
conjuntura desfavorável 
exige planejamento e 

visão de negócios. Sobretudo, 
é necessário iniciar os prepa-
rativos enquanto as coisas vão 
bem. Para obter ganhos nas 
turbulências é fundamental 
que a empresa esteja saudável, 
de início fi nanceiramente, pois 
a principal vantagem é ter 
dinheiro em um momento de 
falta de liquidez no mercado, 
que vai fazer crescer as ofertas 
e diminuir custos. 

Bem posicionado nesse 
cenário, você poderá fazer 
bons negócios abastecen-
do estoques ou adquirindo 
equipamentos. Nos primeiros 
meses de 2019, por exemplo, 
a indústria automobilística en-
frenta uma ociosidade de 43% 
e, por isso, está oferecendo 
descontos de 20% a 40% nas 
vendas diretas para empresas. 
É um bom momento, portanto, 
para renovar a frota.  

Em 2018, um ano de econo-
mia fraca, o valor dos aluguéis 
de imóveis comerciais caiu 
2,5% no ano. E o valor da venda 
recuou 2,62%. O aluguel no 
RJ teve queda de mais de 5%. 
Sem dúvida, ofereceu uma boa 
oportunidade para conseguir 
um ponto mais atraente. Ain-
da, dependendo do grau de 
desaquecimento, a crise pode 
ter como consequência um 
corte de juros, que vai tornar o 
crédito mais barato, principal-
mente para as empresas com 
as fi nanças em dia. 

Então, não só os bens como o 
dinheiro vai estar mais barato. 
É uma excelente oportunidade 
para a expansão dos negócios. 
Além dos insumos, o desaque-
cimento da economia facilita o 

acesso a talentos. Profi ssionais 
qualifi cados, que podem ser 
fundamentais para dar outro 
patamar à equipe, acabam 
dispensados de grandes com-
panhias e voltam ao mercado. 

No primeiro semestre de 
2018 foram fechados quase 
80 mil postos de chefi a, se-
gundo o Caged. É a hora de 
conversar e atrair gente boa 
para o seu projeto, afi nal para 
expandir também é necessário 
qualifi car. Os períodos de crise 
também são adequados para 
a criação de novas empresas 
baseadas na inovação, em 
modelos disruptivos que vão 
substituir formatos que não 
estão mais funcionando. Nesse 
sentido, metade das empresas 
da Fortune 500 foram criadas 
durante as recessões econô-
micas.

O Airbnb é fruto de uma cri-
se, na qual gente que precisava 
de dinheiro passou a alugar 
quartos na própria casa para 
pessoas que queriam pagar me-
nos do que os hotéis cobravam 
pela hospedagem. O princípio 
do Uber é o mesmo.  No Brasil, 
as clínicas populares crescem 
aceleradamente na esteira da 
grave difi culdade enfrentada 
pelo modelo tradicional da 
saúde suplementar e aten-
dendo a milhões de pessoas 
que perderam ou não estão 
dispostas a pagar o preço de 
um plano de saúde.

A verdade é que não há crise 
que pare a economia. Por pior 
que seja a situação (temos os 
exemplos de 1929 e 2008), 
cedo ou tarde as pessoas 
vão voltar a consumir. O que 
pode acontecer são ajustes 
na maneira como vão comprar 
produtos e serviços e no preço 
que estarão dispostas a pagar. 
Com planejamento e visão, 
sua empresa pode antecipar o 
cenário e se posicionar à frente 
das concorrentes.

 
(*) - É do ‘Empresários por Natureza’ 

e diretor da Maximu’s Embalagens 
Especiais.

Marcio Grazino (*)

O mercado fi nanceiro redu-
ziu pela 10ª vez seguida a pro-
jeção para o crescimento da 
economia brasileira este ano. 
A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) desta vez caiu de 1,70% 
para 1,49% este ano. Para 
2020, a projeção foi mantida 
em 2,50%, assim como para 
2021 e 2022. A previsão para 
a cotação do dólar segue em 
R$ 3,75 no fi m de 2019 e foi 
ajustada de R$ 3,79 para R$ 
3,80 no fi m de 2020.

Os números constam do 
boletim Focus, publicação 
semanal elaborada com base 
em estudos de instituições 
fi nanceiras sobre os princi-
pais indicadores econômi-
cos, divulgado pelo Banco 
Central (BC). A estimativa 
de infl ação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
subiu de 4,01% para 4,04% 
este ano. Para 2020, a previ-
são segue em 4%. Para 2021 
e 2022, também não houve 
alteração: 3,75%.

Os números constam do boletim Focus, publicação

semanal do Banco Central.

Bradesco anuncia 
compra do BAC 
Florida Bank 

O Bradesco anuncia a ce-
lebração de um acordo para 
aquisição do BAC Florida Bank, 
banco comercial do Estado da 
Florida especializado na pres-
tação de serviços fi nanceiros 
nos EUA, com destaque para 
pessoas físicas de alta renda 
não-residentes. Com a tran-
sação, o Bradesco reitera seu 
compromisso em gerar valor 
de longo-prazo aos acionistas 
e clientes, fortalecendo sua 
base de atuação em diferentes 
mercados.

O valor da transação é de 
aproximadamente US$500 mi-
lhões e a operação está sujeita 
à aprovação dos órgãos regula-
dores competentes no Brasil e 
nos EUA. Com ativos de US$ 2,2 
bilhões e patrimônio líquido de 
US$ 206 milhões, o BAC Florida 
opera em diferentes áreas de 
negócios, como Private Banking 
& Wealth Management, Corpo-
rate & Institutional Banking e 
Crédito Imobiliário. 

Oferece, também, serviços 
bancários pessoais, comerciais 
e digitais, com clientes em 
49 estados norte-americanos 
e opera uma Broker Dealer. 
Segundo Octavio de Lazari, 
presidente executivo do Bra-
desco,  “expandir nossa oferta 
de produtos e serviços através 
do BAC Flórida é uma forma 
de sermos o principal banco 
de wealth management para 
nossos clientes, que demandam 
cada vez mais por diversifi cação 
e acesso a soluções globais” (AI/
Bradesco).

Apesar de no contraponto 
anual o índice estar 7,5% 
e 6,9 pontos acima, o re-

sultado mensal é determinante 
principalmente ao empresário 
do comércio, pois mostra uma 
disposição menor às compras, o 
que pode gerar impacto negati-
vo às vendas futuras, incluindo 
o Dia das Mães, uma das datas 
comemorativas mais fortes do 
setor. O ICF é apurado men-
salmente pela FecomercioSP.

Dos 7 itens analisados, 6 
sofreram retração, sendo o 
destaque Momento para Du-
ráveis (- 9,3%), que passou 
de 81,8 pontos em março para 
74,2 pontos em abril, o que 
signifi ca que para 58,6% das 
famílias paulistas é um mau 
momento para compras de itens 
de maior valor e que necessitam 
de fi nanciamento com cartão 

O Dia das Mães é uma das datas comemorativas

mais fortes do setor.

Em 2018, 11.912 veículos foram blindados no Brasil. 
O levantamento, feito pela Associação Brasileira de 
Blindagem (Abrablin) com as empresas associadas e 
que representam mais de 60% da produção total de 
veículos blindados no país, mostra que a sensação de in-
segurança generalizada fez com que a procura por esse 
tipo de proteção fi casse cada vez mais descentralizada. 

A frota blindada estimada no país atualmente é de quase 
220 mil automóveis. Em 2017, quase 75% da produção 
de blindagem se concentrava em São Paulo. Já em 2018, 
o estado paulista foi responsável por 66% da produção. 
No ranking estadual da blindagem, Rio de Janeiro ocupa 
a segunda posição, com 15,87% - quase o dobro do que 
foi registrado em 2017 (8,45%) (AI/Abrablin).

O presidente do BNDES, Joa-
quim Levy, participou ontem (6) 
de um evento no Rio de Janeiro 
para apresentar oportunidades de 
investimento a empresas italianas. 
O encontro foi organizado pela 
Embaixada da Itália em Brasília, no 
âmbito de uma série de iniciativas 
para favorecer o diálogo entre a 
comunidade empresarial do país eu-
ropeu e as autoridades brasileiras.

“Foi um evento bastante positi-
vo, uma antecipação de excelente 
nível para a realidade italiana 
presente no Brasil”, disse o embai-

xador Antonio Bernardini. Em sua 
apresentação, feita por videocon-
ferência, Levy ilustrou a demanda 
por investimentos no país ao longo 
dos próximos 20 anos, com desta-
que para setores como logística 
(US$ 1 trilhão), energia (US$ 630 
bilhões, sem contar óleo e gás) e 
saneamento (US$ 274 bilhões).

“Foi muito boa a participação. 
Esperamos que, além das mil 
empresas italianas que operam no 
Brasil, outras possam se unir a esse 
grupo”, acrescentou Bernardini 
(ANSA).
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Intenção de consumo cai e 
deve impactar Dia das Mães

O Índice de Consumo das Famílias (ICF) recuou 3,5% em abril e voltou à área de insatisfação ao atingir 
99,8 pontos

eletrônicos, por exemplo. A 
sugestão da Entidade é que o 
comerciante amplie as opções 
de pagamentos como boleto 
e parcelamento no carnê, na 
tentativa de atrair novamente 
o cliente.

No índice geral, Perspectiva 
de Consumo registrou a segun-
da maior queda (-7%) e passou 
de 112,1 pontos em março para 
os atuais 96,5 pontos. Já o item 
Acesso ao Crédito recuou 2,5% 
e atingiu 94 pontos em abril, 
antes os 101,9 pontos do mês 
anterior. Esses números mos-
tram que 33% dos entrevista-
dos afi rmam que os gastos nos 
próximos meses tendem a ser 
menores do que há um ano, e 
também que existe uma piora 
relativa na facilidade de contrair 
crédito para compras a prazo 
(AI/FecomercioSP).

de crédito, carnês e outras 
modalidades de pagamento a 
longo e médio prazo.

Além de veículos e eletrodo-

mésticos, a categoria Momento 
para Duráveis inclui objetos 
menores vendidos em lojas de 
materiais de construção e de 

Mercado volta a reduzir 
projeção de crescimento do PIB

A meta de inflação deste 
ano, defi nida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
é de 4,25% com intervalo de 
tolerância entre 2,75% e 5,75%. 
A estimativa para 2020 está 
no centro da meta: 4%. Essa 
meta tem intervalo de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN ainda 

não defi niu a meta de infl ação 
para 2022.

Para controlar a infl ação, o 
BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a 
Selic. Para o mercado fi nancei-
ro, a Selic deve permanecer no 
seu mínimo histórico de 6,5% 
ao ano até o fi m de 2019. Hoje 
e amanhã (8), o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reúne-se para defi nir a taxa 
Selic (ABr).

Levy apresentou oportunidades a 
empresas italianas

Blindagem automotiva segue em alta no país


