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empresa de segurança eletrônica 100% de capital privado e uma das 
líderes em soluções de videomonitoramento, anuncia sua participação 
como a única empresas de segurança eletrônica na 17ª edição do CIO 
Brasil GOV, evento que reune cerca de 100 importantes líderes de TI das 
principais instituições públicas do País, e que começa amanhã (22) e vai 
até domingo (26), no Costão do Santinho Resort, de Florianópolis. Com 
cerca de 16.000 funcionários em todo o mundo, as soluções, produtos e 
serviços da empresa são usados em mais de 180 países e regiões (www.
dahuasecurity.com.br). 

E - Grife Infantis
Comprar ou alugar? Essa é uma pergunta que assombra as mamães na 
hora de providenciar a roupa dos fi lhos para uma ocasião especial, seja 
ela um aniversário, casamento ou até para produzir um ensaio fotográ-
fi co. Além de serem custosas, as peças serão usadas uma única vez. 
Seguindo o modelo de economia compartilhada, a Antô Kids oferece a 
locação online de vestimentas e acessórios de alta-costura para que as 
crianças brilhem independentemente do momento e sem pesar no bolso. 
Sãomais de 200 itens de grifes internacionais, para meninas e meninos 
de até 14 anos, que atende desde batizado a um ensaio editorial. Saiba 
mais: (www.antokids.com.br). 

F - Principal Condutor 
Você costuma deixar outras pessoas dirigirem seu carro? Os proprie-
tários agora podem indicar ao Denatran qual o motorista costuma 
conduzir seus veículos. Uma funcionalidade desenvolvida pelo Serpro 
permite o registro, pelo proprietário, do principal condutor, que fi ca 
responsável pelo pagamento das multas. Basta que o proprietário faça 
o login em (https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/homee) 
forneça o CPF e o número da CNH do motorista principal, que recebe 
um e-mail para concordar com o procedimento. O principal condutor 
fi ca sendo aquele que, por defi nição, responde pelas multas de tráfego 
do veículo. Ele mesmo, caso não tenha violado a lei de trânsito, pode 
indicar o infrator. 

G - Mudança Climática 
Pela primeira vez, a América Latina sediará um evento voltado para 
soluções que visem transformar os modelos mentais, de negócios 
e políticos, para reverter a mudança climática e, ao mesmo tempo, 
gerar valor e prosperidade. Trata-se da Conexão Carbono Zero: 1ª 

A - Esquenta Junino 
A Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e Kitche-
nAid, é uma das empresas apoiadoras da próxima edição do ‘Esquenta 
Junino’ da AACD - Associação de Assistência à Criança Defi ciente. O 
evento acontece no próximo sábado (25), e reunirá atrações para toda a 
família com muitas barracas de comidas típicas, brincadeiras de pescaria 
e argolas, foodtrucks, sorteios de produtos Brastemp e Consul, atrações 
musicais, e apresentação de quadrilha junina, formada por alunos da 
AACD. O arraial solidário marca o início das comemorações juninas em 
São Paulo e é uma excelente opção de programa para crianças, jovens 
e adultos. Local: Rua dos Açores, 310 - Jardim Lusitânia. 

B - Tecnologia e Inovação 
A Ame está lançando cursos de TI abertos ao público e totalmente gratui-
tos, com o objetivo de alavancar o aprendizado, desenvolver habilidades e 
capacitar profi ssionais interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos, 
avançar na carreira e conhecer ainda mais sobre as tecnologias de última 
geração. A ideia surgiu a partir do interesse em promover a educação como 
ferramenta de inclusão social e impulsionar a diversidade, proporcionando 
conhecimento e experiência em projetos e programas recentes no mer-
cado. Os cursos são de “Arquitetura e Desenvolvimento iOS e Android 
- nível intermediário”, com carga horária de 32 horas cada um. As aulas 
acontecem os sábados de junho e julho. Inscrições e mais informações, 
pelo link (https://www.amedigital.com/fast-forward/). 

C - Transporte Aéreo
A Vinci Airports acaba de completar a aquisição da participação majo-
ritária nas ações do Aeroporto de Londres Gatwick, o segundo maior 
aeroporto do Reino Unido. A transação se encaixa perfeitamente na sua 
estratégia de investimentos de longo prazo. Com esta transação, a Vinci 
Airports se torna a segunda maior operadora de aeroportos do mundo, 
transportando mais de 240 milhões de passageiros por ano, incluindo 
os 46 milhões de Londres Gatwick. Opera a maior e mais diversifi cada 
rede de aeroportos do mundo, com 46 aeroportos em 12 países, em uma 
posição ótima para capturar a crescente demanda por transporte aéreo 
ao redor do mundo. Saiba mais em: (www.vinci-airports.com).

D - Segurança Eletrônica
Com o intuito de agregar as tecnologias de Inteligência Artifi cial e Internet 
das Coisas (IoT) à segurança das cidades, a Dahua Technology, maior 

Feira de Negócios Latino-americana Pelo Clima, que será realizada 
nos dias 11 e 12 de junho, no Maksoud Plaza, na Semana do Meio 
Ambiente. Contará com a participação de empresas, governos, in-
vestidores, formadores de opinião, pesquisadores e representantes 
da sociedade civil, com o objetivo de trocar experiências e fi rmar 
parcerias e negócios. Delegações de outros países farão parte das 
discussões. Mais informações: (www.conexaocarbonozero.com.br).

H - Reconhecimento Facial
Na área de segurança, o sistema de reconhecimento facial lançado no 
fi m do ano passado começa a ser utilizado no Brasil, uma vez que ajuda 
na detecção de criminosos e que, em Salvador, no carnaval, ajudou a 
polícia a prender uma pessoa procurada por homícidio. A identifi cação 
foi feita por meio de uma câmera que tem como base um amplo banco de 
imagens, além disso o equipamento consegue fazer análise de milhares 
de rostos ao mesmo tempo. Fazendo cada vez mais sucesso no mercado, 
o Grupo Brako, especializado em distribuição de segurança, já  oferece 
o produto para o mercado. A empresa fornece um sistema que integra 
todos os segmentos de segurança nesse ramo. Mais informações: (http://
grupobrako.com.br/new/).

I - Cimento a Granel
A Norsul trouxe uma inovação no cuidado com o meio ambiente. A 
companhia se tornou a primeira empresa de navegação de cabotagem a 
utilizar um navio especializado para o transporte de cimento a granel no 
Brasil. O navio Glory Tellus, tipo “cement carrier”, tem como caracterís-
tica marcante a ausência de contato entre o produto e o meio ambiente. 
A solução, inédita na cabotagem brasileira, já existia na Europa e nos 
EUA e foi viabilizada diante de demandas específi cas do mercado de 
cimento no Brasil e da crescente preocupação com a proteção do meio 
ambiente. O transporte acontece entre os portos de Barra dos Coqueiros/
SE e de Manaus/AM, com embarques mensais. Saiba mais em (https://
www.norsul.com/).

J - Programa de Trainee
Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2019 da Bunge, 
uma das maiores empresas de agronegócio e alimentos do mundo. 
Os interessados devem ser recém-formados ou ter até três anos de 
formação, ter cursado Engenharia (Mecânica, Elétrica, Agronômica, 
Produção e Química), Administração de Empresas, Economia, Ciências 
da Computação, Contábeis ou Marketing. As vagas oferecidas estão 
distribuídas por várias regiões do país e abrangem as áreas de Agrone-
gócio, Alimentos & Ingredientes, Açúcar & Bioenergia e Corporativo 
da empresa. É preciso ter disponibilidade para residir fora do seu local 
de origem. Inscrições podem ser feitas pelo link (www.bunge.com.br/
carreiras/jovenstalentos).
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O setor fl orestal 

brasileiro teve um 

desempenho destacado 

nas últimas décadas, 

impulsionado por 

fatores naturais, 

tecnológicos e de 

mercado

Hoje, o Brasil possui 
cerca de 8 milhões de 
hectares de fl orestas 

plantadas, com destaque para 
o crescimento da área plan-
tada de eucalipto e aumento 
da produção de celulose. Há 
ainda, entretanto, um imenso 
potencial para atração de capi-
tal de investidores fi nanceiros 
no setor – o Brasil é o melhor 
lugar do mundo para se investir 
em fl orestas.

Explico o porquê: em primei-
ro lugar, a produtividade agro-
-fl orestal brasileira se benefi cia 
da disponibilidade de água e 
da alta incidência de luz solar. 
Com isso, o Brasil está entre 
os países que oferecem terras 
produtivas com o menor custo, 
uma vez que a maior parcela 
do capital empregado no setor 
está na terra.

O principal diferencial bra-
sileiro é a liderança mundial 
em produtividade fl orestal em 
grande escala – uma fl oresta 
que produz mais, custa me-
nos, consome menos recursos 
naturais e fornece produtos 
e serviços de maior valor 
agregado. Mas como isso é 
possível, diante das constantes 
mudanças ambientais e de 
mercado, que trazem cenários 
de incerteza? 

Destacamos aqui três prin-
cipais pontos: os fatores natu-
rais, as mudanças no mercado 
e, fundamentalmente, os avan-
ços tecnológicos, capazes de 
impulsionar o setor, por meio 
da otimização do fl uxo de caixa, 
capital empregado e custo do 
capital. Mas como? A adoção 
rápida de tecnologias disponí-
veis, por exemplo, pode trazer 
benefícios como redução de 

custo e otimização do capital 
empregado já no curto prazo. 

Trata-se de um investimento 
capaz de mudar o patamar do 
valor do ativo fl orestal. Gestão 
e efi ciência estão diretamente 
ligadas à otimização dos recur-
sos existentes. Soluções 4.0 
têm impacto disruptivo nesse 
processo. Para se ter uma ideia 
das diferentes possibilidades 
de uso da tecnologia, hoje são 
utilizados de forma padrão na 
indústria as planilhas em Excel 
e Sistemas Simples de Gestão 
Florestal (sistemas robustos 
de armazenamento, proces-
samento e monitoramento de 
dados).

Em gestões mais sofisti-
cadas, falamos no uso de BI 
– Business Intelligence (su-
porte inteligente para análise 
dados e tomadas de decisão) 
e em BPM – Business Pro-
cess Management (sistemas 
com capacidade de análise e 
sistematização de processos 
organizacionais);  já quando 
consideramos uma Gestão de 
Vanguarda, chegamos ao RPA 
– Robotics Process Automation 
(sistema com capacidade de 
automatização de decisões 
rotineiras)  e Inteligência 
Artifi cial (sistemas com capa-
cidade de tomadas de decisão 
complexas).

As novas tecnologias dispo-
níveis aceleram e barateiam a 
etapa de medição da análise do 
desempenho operacional do 
manejo fl orestal, permitindo, 
inclusive, a coleta contínua 
de dados, por meio de plata-
formas robustas de análise, 
com emprego sistemático do 
conhecimento técnico, me-
todologia e ferramentas de 
análise (inteligência artifi cial). 

Ganha-se tempo, que é o 
insumo mais caro em uma 
operação fl orestal.

 
(*) - Graduado pela Universidade 

Federal de Viçosa, com 
especialização em Princípios de 

Gestão na Columbia University, New 
York, é presidente do Conselho do 

Grupo Innovatech.

João Comério (*)

A última edição da Carta de 
Conjuntura do Setor de Seguros 
aponta crescimento de 9% durante 
o primeiro trimestre de 2019, com-
provando a solidez do mercado de 
seguros e a tendência de melhora 
dos indicadores econômicos. O 
documento, produzido pelo Sin-
dsegSP e pelo Sincor-SP, acredita 
que o cenário de crescimento real 
verifi cado em 2018 deve se repetir 
este ano.

Uma tendência que vem se 
confirmando a cada edição da 

Carta de Conjuntura é o avanço 
dos seguros de pessoas, que, mais 
uma vez, ultrapassou o de ramos 
elementares. Durante o período, 
a receita de pessoas cresceu 13%, 
enquanto a de ramos elementares 
(sem DPVAT) evoluiu 7%. “A so-
ciedade ainda está na expectativa 
quanto ao sucesso e à aprovação 
das primeiras reformas. Caso isso 
seja obtido, as coisas devem co-
meçar a avançar em um ritmo de 
desenvolvimento mais acelerado”, 
aponta o estudo (AI/Sincor-SP).

Pela 12ª vez seguida, caiu a 
projeção para a expansão 
do PIB. Desta vez, a es-

timativa foi reduzida de 1,45% 
para 1,24% este ano. Para 
2020, a projeção foi mantida em 
2,50%, assim como para 2021 e 
2022. Os números são do bole-
tim Focus, publicação semanal 
divulgado às segundas-feiras, 
pelo Banco Central (BC).

A estimativa de infl ação, cal-
culada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), subiu de 4,04% para 
4,07 este ano. Para 2020, a 
previsão segue em 4%. Para 
2021 e 2022, também não houve 
alteração: 3,75%. A meta de 
infl ação deste ano, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25%, com inter-
valo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%.

Desta vez, a estimativa foi reduzida de 1,45%

para 1,24% este ano.

Avanço de novas 
tecnologias afetará 
ocupações na indústria

A cada dia, as novas tecnologias 
estão mais presentes no dia a dia 
das pessoas. Apesar de todos os 
benefícios, os avanços podem 
impactar na oferta de trabalho, 
principalmente nas indústrias. 
Estudo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) alerta 
para o fato de que o emprego de 
baixa qualifi cação, ainda predomi-
nante no país, pode estar sujeito, 
no futuro próximo, aos efeitos 
adversos das novas tecnologias.

A pesquisa, feita com base em 
dados de 2003 e 2017, conclui que 
o trabalho que envolve força física 
– como classifi cação e separação 
de objetos, controle de estoques 
e operação de máquinas - tende a 
perder importância e ser substituí-
do pela automação, sobretudo nos 
países em que os salários sejam 
relativamente mais elevados. 

Em termos educacionais, o estu-
do do Ipea mostra que houve uma 
expansão de 19,3% nos anos de 
estudo dos trabalhadores formais 
civis no Brasil entre 2003 e 2017. A 
qualidade das ocupações disponí-
veis, no entanto, não acompanhou 
esse crescimento. “A população 
está cada vez mais escolarizada, 
mas isso não tem se traduzido em 
empregos que exijam melhores ha-
bilidades”, ressalta Aguinaldo No-
gueira Maciente, coordenador de 
Estudos e Pesquisas em Trabalho 
e Desenvolvimento Rural do Ipea 
e um dos autores da publicação. 

A pesquisa revela, ainda, que as 
habilidades que terão maior impor-
tância no futuro são as cognitivas, 
como as que envolvem o racio-
cínio e o domínio de linguagens; 
interpessoais, como o cuidado e o 
contato humano; gerenciais e ha-
bilidades ligadas às ciências, tanto 
as da natureza quanto as sociais ou 
aplicadas (AI/Ipea).

A Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) divulgou hoje (20) 
projeção em que prevê que R$ 
1,4 trilhão em investimentos 
poderão ser materializados caso 
a reforma da Previdência seja 
aprovada no Congresso Nacio-
nal. O estudo foi apresentado 
diante do presidente Jair Bolso-
naro, que foi homenageado com 
a Medalha do Mérito Industrial.

Segundo a Firjan, R$ 655 
bilhões em investimentos 
públicos e R$ 729 bilhões 
em investimentos privados 
poderiam ocorrer com a mu-
dança na situação das contas 
públicas e da confi ança do 
setor privado. O presidente da 
Firjan, Eduardo Eugênio Gou-
veia Vieira, disse que, além da 
melhora do défi cit público, a 
reforma vai promover a reto-
mada da confi ança e estimular 
a atividade econômica,  além 
de uma potencial de redução 
dos juros e da infl ação.

“O Brasil defi ne pelos pró-
ximos dois ou três meses 
seu destino nas próximas 
duas ou três décadas”, disse 
o presidente da federação, 
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Mercado fi nanceiro reduz projeção 
de crescimento pela 12ª vez

O mercado fi nanceiro continua a reduzir a estimativa de crescimento da economia este ano
Para controlar a infl ação, o BC 

usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic. 
Para o mercado fi nanceiro, a 
Selic deve permanecer no seu 
mínimo histórico de 6,50% ao 
ano até o fi m de 2019. Para o 
fi m de 2020, a projeção passou 
de 7,50% para 7,25% ao ano. 
Para o fi m de 2020, a previsão 
foi mantida em 8% ao ano e em 
2021, a expectativa caiu de 8% 
para 7,50% ao ano.

A previsão do mercado fi nan-
ceiro para a cotação do dólar 
subiu de R$ 3,75 para R$ 3,80 
no fi m de 2019 e permanece 
em R$ 3,80 no fi m de 2020. 
Na última sexta-feira (17), o 
dólar comercial encerrou o dia 
vendido a R$ 4,102, com alta de 
R$ 0,065 (+1,62%), chegando 
ao maior valor desde 19 de 
setembro (R$ 4,124) (ABr).

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.

Firjan: reforma vai estimular
R$ 1,4 trilhão em investimentos
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Segundo a Firjan, R$ 655 bilhões em investimentos públicos e 

R$ 729 bilhões em investimentos privados poderiam ocorrer. 

que estimou que poderiam ser 
destinados R$ 770 bilhões para 
a habitação, R$ 221 bilhões 
para o saneamento, R$ 95 bi-
lhões para segurança, R$ 130 
bilhões na saúde, R$ 33 bilhões 
na educação e R$ 135 bilhões 
para a fi nalização de obras que 
se encontram paralisadas.

Para o prefeito do Rio, Mar-
celo Crivella, o país vive um 
momento extraordinário por-
que o Brasil precisa evoluir em 
relação a suas práticas políticas. 
“Esse copo transbordou”, afi r-

mou, observando que antes 
havia um dogma de que só era 
possível ter governabilidade 
com distribuição de vanta-
gens. Já o governador Wilson 
Witzel destacou expectativas 
de investimentos nas áreas 
petrolífera, turística e energé-
tica. Disse que se reuniu com 
parlamentares da bancada do 
Rio no Congresso em favor 
da reforma da Previdência. 
“Que nós avancemos para 
que o Brasil possa avançar”, 
fi nalizou (ABr).

Setor de seguros avança 9% no 
primeiro trimestre


