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Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida. O tema está voltado para os 
‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’. Com isso, pretende explorar 
o compromisso deliberado pela ONU na criação do Plano da Agenda 2030. 
São necessidades apresentadas mundialmente que envolvem também o 
setor privado. Os participantes discutirão ainda estratégias de enfreta-
mento dos custos na área da saúde, os dilemas da saúde do trabalhador 
brasileiro, a economia e a saúde no cenário corporativo, e o futuro da 
informação. Mais informações e inscrições: (congresso.abqv.org.br/).

E - Gift Cards
O Social Bank, fi ntech que permite que as pessoas realizem qualquer 
tipo de transação entre si a partir de uma conta de pagamento digital, 
acaba de anunciar a compra da Vale Presente, maior operação de gift 
cards personalizados da América Latina, que pertencia à HUB Fintech. 
A incorporação impulsionará o número de transações realizadas pela 
Vale Presente, que tem como meta dobrar de tamanho até o 2º semestre 
de 2020, alcançando movimentação de R$ 600 milhões e conquistando 
10 mil novos clientes empresas. Além de oferecer mais robustez nos 
processos da Vale Presente, o Social Bank também planeja ampliar seu 
potencial de aplicação de inovações tecnológicas e usá-las na construção 
de soluções de negócios. Saiba mais em: (www.socialbank.com.br). 

F - Varejo e Indústria 4.0
O Grupo Malwee anunciou um pacote de investimentos da ordem de R$ 
100 milhões para o triênio 2019-2021. Desse total, R$ 10 milhões serão 
destinados exclusivamente a projetos de sustentabilidade. O restante 
está dividido nas frentes de modernização e indústria 4.0, tecnologia da 
informação, varejo e inovação. Considerada uma das maiores empresas 
de moda do Brasil, o Grupo Malwee possui quatro plantas fabris, 5,5 mil 
funcionários e presença em mais de 25 mil lojas em todo o país. Com 
oito marcas no portfólio, entre elas a marca Malwee – líder de vendas 
da companhia - a empresa é reconhecida pelo compromisso social e 
ambiental, fi gurando entre as 10 marcas de moda mais transparentes 
do mundo. Outras informações: (www.grupomalwee.com.br). 

G - Empreendedoras Maduras
No dia 8 de junho, das 9,30h às 19h, na Rua Tomás Carvalhal, 681 (Pa-
raíso), acontece o Primeiro Fórum sobre Empreendedoras Maduras, 

A - Turismo Etílico
Entre os dias 6 e 9 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte, acontece 
a Expocachaça, maior e mais importante feira da cachaça do país. Será 
possível visitar os cerca de 200 expositores da feira e conhecer cachaças 
fabricadas por produtores de 21 Estados. A expectativa é a de receber 
60 mil visitantes e movimentar R$ 55 milhões em negócios durante e 
pós-evento. A Cachaça Cortarelli, fabricada na cidade de Cristais Pau-
listas, interior de São Paulo, é um dos expositores. Ela é originada de 
canavial orgânico, produzida em alambique de cobre e armazenada por 
três anos em tonéis de umburana, ipê, jequitibá, bálsamo e carvalho. 
Saiba mais em  (www.expocachaca.com.br).

B - Encontro com Escritores
No dia 11 de junho, das 19h às 21h, na Universidade do Livro (Praça 
da Sé 108, 7º andar), acontece a série ‘Encontro com os Escritores, 
recebendo as premiadas autoras Ana Maria Machado e Ruth Rocha para 
um bate-papo com seus leitores sobre suas vidas e obras, com mediação 
da editora Lenice Bueno. O evento homenageia os 50 anos da revista 
Recreio, importante publicação infantil descontinuada em 2018 e conta 
com sessão de autógrafos das autoras. A série consiste em um ciclo de 
conversas com autores renomados nos mais diversos segmentos, de ro-
mancistas e poetas a quadrinistas, biógrafos e divulgadores científi cos. É 
preciso inscrever-se previamente pelo site (http://editoraunesp.com.br).

C - Novos Talentos
Na contramão do mercado, startups e fi ntechs estão, cada vez mais, em 
busca de novos talentos. Apenas, na Creditas, principal plataforma online de 
crédito com garantia do Brasil, são mais de 20 vagas abertas apenas no mês 
de maio. A fi ntech, que começou o ano com 500 funcionários, já está com 
quase 700 tripulantes (como são chamados os colaboradores), e pretende 
chegar a 1.000 até o fi nal de 2019. Há vagas para todas as senioridades e em 
diversas áreas: Produto, Tecnologia, Analytics, Risco Imobiliário, Business, 
Comercial, Crédito, Formalização, Marketing, Operações, Recursos Humanos 
e até Summer MBA. Inscrições: (https://jobs.kenoby.com/creditas).

D - Qualidade de Vida
Entre os dias 23 a 25 de junho, no Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, 
acontece o maior evento do setor de saúde ocupacional do país: 18ª 

realizado pelo Grupo Mulheres do Brasil. O objetivo é inspirar, capacitar 
e promover as empreendedoras 50+ que já estão empreendendo ou 
querem empreender. O evento abordará temas como Marketing Digi-
tal, Plano Estratégico, Vendas, Novas Tecnologias, Branding Pessoal e 
Gestão Financeiras. Workshops, mentorias, palestras e painéis, serão 
conduzidos por líderes como: Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza; 
Ana Fontes, da Rede Mulher; Adriana Carvalho, da ONU Mulheres; 
Mórris Litvak, da Maturijobs; Chieko Aoki, da rede Blue Tree Hotels; 
Bete Marin, da consultoria Hype 60+, entre outros. Mais informações: 
(www.grupomulheresdobrasil.com.br).

H - 100 Aviões
A TAP assinala um marco histórico nos seus 74 anos de vida. A Compa-
nhia tem pela primeira vez 100 aviões na sua frota, depois da chegada 
de mais um A330neo, o CS-TUI, batizado com o nome de D. Afonso 
Henriques. Os novos aviões permitiram abrir novas rotas e diversifi car 
as fontes de receita da empresa. Para celebrar o acontecimento, o Pro-
grama TAP Miles&Go lançou a ação “100 aviões, 100 viagens a leilão”, 
onde os seus clientes poderão licitar as suas milhas e ganhar viagens 
para destinos TAP, e estadias oferecidas pelo Pestana Hotels Group. 
Para obter mais informações ou participar dos leilões basta acessar 
(https://www.fl ytap.com/pt-br/miles-and-go/promocoes/miles-and-go-
-bid-plane-100?accordionid=1).

I - Artes na Educação 
Com a missão de reconhecer a potência do ensino das Artes na Edu-
cação Básica, o Prêmio Arte na Escola Cidadã tem valorizado projetos 
transformadores, capazes de despertar novos olhares e inspirar alunos, 
cidadãos e comunidades. É realizado pelo Instituto Arte na Escola por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Banco Bradesco. 
Podem participar professores que desenvolveram projetos em Artes 
Visuais, Dança, Música e/ou Teatro, realizados nos anos de 2017, 2018 
e/ou concluídos até este mês, em escolas de ensino regular, públicas 
ou particulares, de todo o território nacional. inscrições até o dia 2 de 
junho em: (www.artenaescola.org.br/premio).

J - Encontro de Ferramentaria
A Villares Metals é patrocinadora da Enafer 2019 – 12° Encontro Nacional 
de Ferramentaria, que acontece nos próximos dias 30 e 31,  no Senai 
Mário Amato, em São Bernardo do Campo. O evento tem o objetivo 
de fomentar discussões entre empresários e órgãos governamentais 
sobre temas comuns ao setor ferramenteiro nacional. Serão abordados 
temas como ações de sustentabilidade do setor ferramenteiro nacional 
e mundial, problemas para a evolução tecnológica e gerencial do setor e 
implicações diretas no desenvolvimento da cadeia produtiva, formatos de 
capacitação técnica e administrativa, além da situação atual do programa 
Rota 20/30 e adoção do conceito Indústria 4.0 nas ferramentarias. Mais 
informações e inscrições: (https://www.enafer.com.br/).
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Empresas dos mais 

diversos segmentos e ramos 

de atividade estão sempre 

em busca de alternativas 

de investimento em 

inovações digitais

Nesse contexto, a reali-
dade aumentada é uma 
opção amplamente dis-

cutida e considerada. Apesar 
disso, segundo estudo realizado 
pela Harvard Business School, 
a realidade aumentada entrará 
para o rol dos maiores investi-
mentos em inovação a partir de 
2020, chegando à ordem de US$ 
60 bilhões. 

A solução, que é construída a 
partir de um conjunto de tecno-
logias que fazem a visualização 
de dados digitais sobre o mundo 
real, promovendo a interação 
entre ambientes virtuais e o 
mundo físico, ainda está em 
desenvolvimento e, por que não 
dizer, amadurecimento.

Para aqueles que ainda ima-
ginam não conhecer ou nunca 
ouviram falar de realidade au-
mentada, um exemplo clássico 
dessa tecnologia foi o jogo Poké-
mon Go, lançado em 2016. Além 
de apelar para a nostalgia do 
público, o game usava a realida-
de aumentada e a geolocalização 
para mostrar os monstrinhos no 
mapa por meio da câmera dos 
smartphones de seus usuários. 

Para se ter uma ideia do quão 
promissora essa tecnologia pode 
ser, em apenas uma semana de 
seu lançamento, o Pokémon Go 
valorizou as ações da Nintendo 
em US$ 7,5 bilhões, atingindo 
100 milhões de downloads en-
tre Android e iOS em apenas 
5 meses.

Mas, no contexto da Indústria 
4.0 e Manufatura Inteligente, 
precisamos esclarecer que a 
realidade aumentada (ou ex-
pandida ou ampliada) é muito 
diferente da realidade virtual, 
que permite simulações de 
equipamentos e ações em am-
bientes fabris. 

Apesar de constituir uma com-
binação perfeita para alavancar 
soluções digitais em grandes in-
dústrias, a realidade aumentada 
sozinha afetará o modo como as 
corporações podem funcionar - 
de universidades a empresas de 
ponta - possibilitando a mudança 
na maneira com que as empresas 
atendem seus consumidores, 
criam e projetam produtos, 
corrigem erros mecânicos, trei-
nam empregados e até mesmo 
alteram a cadeia de valor de um 
processo produtivo.

Diante disso, não é necessário 
ir muito longe para imaginar 
por que a realidade aumentada 
está tão em alta em diversos 
segmentos, incluindo marketing, 
publicidade, manufatura e até 
indústria do varejo (usando QR 
Codes, por exemplo). 

Os impactos causados por 
essa tecnologia incrementam 
drasticamente a produção ao 
permitirem a alteração na rela-
ção entre homens e máquinas, 
a visualização interativa das ins-
talações industriais, a obtenção 
de informações e o fornecimento 
de soluções para problemas sem 
que haja interrupções na pro-
dução, além de outras infi nitas 
possibilidades que a indústria 
4.0 e suas inovações trazem ao 
nosso dia a dia. 

Entretanto, para que o apri-
moramento do processo da 
tomada de decisão ocorra em 
todos os níveis da indústria, é 
importante que não haja restri-
ções de mobilidade na tecnologia 
utilizada.

Com esse requisito, ela poderá 
ser aplicada desde os níveis ge-
renciais até os de chão de fábrica, 
sem restrições e trazendo bene-
fícios não só para quem as opera, 
mas para todos os usuários que 
sejam capazes de controlar seus 
elementos, tais como sistemas, 
sensores, comunicação, suporte 
entre outros. 

(*) - É Client Service Executive da 
Indústria de Manufatura e Logística 

da Cognizant no Brasil
(www.cognizant.com.br).

Roberta Tozelli (*)

O resultado representa 
uma queda de 3,9 
pontos em relação ao 

mês de abril. Essa foi a quarta 
retração consecutiva no indi-
cador, que havia atingido 65,1 
pontos em janeiro.

Ressalta-se, porém, que, 
mesmo com o esfriamento 
nos ânimos dos empresários, 
o indicador segue acima da 
linha dos 50 pontos pelo 
décimo mês consecutivo, 
mostrando que permanece 
a confiança do empresário, 
mas em patamar inferior ao 
observado no início do ano. O 
ICEI varia de 0 a 100 pontos. 
Na área elétrica, a redução foi 
mais significativa, atingindo 
5 pontos, passando de 55,1 
para 50,1 pontos. No caso da 
eletrônica, o ICEI diminuiu 
2,6 pontos, recuando de 59,6 
para 57,0 pontos.

O resultado do indicador representa um alerta às autoridades.

Adesão facilita a 
internacionalização de 
empresas brasileiras

A integração do Brasil ao 
sistema internacional de regis-
tro de marcas, instituído pelo 
Protocolo de Madri, facilita a 
internacionalização de empre-
sas brasileiras, sobretudo as 
de pequeno e médio portes. 
Por meio do sistema, é possível 
solicitar o registro da mesma 
marca em diferentes países 
simultaneamente, reduzindo 
prazos de análise e custos, que 
podem ser até 75% menores. 

A proteção de marcas é 
fundamental para estimular a 
participação de empresas no 
comércio exterior e atrair inves-
timentos ao país. O Congresso 
Nacional fi nalizou espera de 
quase 20 anos para internalizar 
o acordo internacional e forma-
lizar a adesão do país ao sistema 
de Madri, já utilizado por 120 
países, que representam 80% 
do comércio mundial, entre 
eles parceiros importantes do 
Brasil, como Estados Unidos, 
Japão e China.

“Damos um importante passo 
para a ampliação da integração 
do Brasil ao sistema mundial de 
propriedade intelectual e tam-
bém ao comércio internacional. 
Houve um esforço conjunto da 
indústria, de parlamentares e 
do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) para 
adequar o Brasil às exigências 
do acordo”, afi rma Carlos Abija-
odi, diretor de Desenvolvimen-
to Industrial da Confederação 
Nacional da Indústria (SJ/CNI).

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial do país, re-
gistrou 0,35% em maio deste 
ano. O resultado é inferior ao 
de abril (0,72%), mas superior 
ao de maio de 2018 (0,14%). 
Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística, essa 
é a maior variação do IPCA-15 
para um mês de maio desde 
2016 (0,86%).

O IPCA-15 acumula 2,27% 
no ano e 4,93% em 12 meses, 
acima dos 4,71% observados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores, informou o IBGE. 
Os principais responsáveis 
pela inflação de 0,35% da 
prévia de maio foram os trans-
portes, com taxa de 0,65%, 
saúde e cuidados pessoais, 
com alta de preços de 1,01% 
no período.

A infl ação da saúde e cuida-
dos pessoais foi infl uenciada 
por altas de 2,03% no preço 

Gasolina e etanol fi guram entre os principais itens que 

infl uenciaram a prévia da infl ação.

O governo brasileiro comemorou 
a decisão da Turquia de encerrar a 
investigação de salvaguardas sobre 
produtos de aço brasileiro, sem a 
imposição de medidas defi nitivas. 
“O governo brasileiro tomou conhe-
cimento, com satisfação, da decisão 
do governo da Turquia de encerrar a 
investigação de salvaguardas sobre 
produtos de aço, sem a imposição 
de medidas defi nitivas”, disseram, 
em nota, os ministérios das Relações 
Exteriores e da Economia.

Segundos os ministérios, “o 
governo brasileiro acompanhou 
todas as etapas da investigação 

conduzida pela Turquia, sempre 
buscando demonstrar não haver 
justifi cativas para a aplicação de 
medidas de salvaguardas à luz dos 
acordos da OMC”.

“Trata-se de resultado impor-
tante para a relação econômico-
-comercial entre Brasil e Turquia, 
uma vez que a decisão envolve 
setor de grande relevância para 
ambos os países. Em 2016 e 2017, 
por exemplo, as exportações bra-
sileiras de produtos de aço para 
aquele país alcançaram a média de 
400 mil toneladas/ano”, disseram 
os ministérios (ABr).
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Caiu a confi ança da 
indústria eletroeletrônica
O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico atingiu 53,4 pontos em 
maio de 2019, de acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), agregados pela Abinee

Para o presidente execu-
tivo da Abinee, Humberto 
Barbato, o resultado do indi-
cador representa um alerta 
às autoridades. “A situação 
do mercado é muito difícil, 
faltam encomendas e os negó-

cios estão rareando”, afi rmou. 
“Precisamos de maior rapidez 
na adoção de medidas que 
possam reverter este quadro 
de paralisia, pois, do contrá-
rio, o próximo índice já será 
negativo”. Barbato considera 

também que o momento atual, 
marcado pela guerra comer-
cial entre Estados Unidos e 
China, pode ser propício para 
ampliar oportunidades de 
exportação para o mercado 
norte-americano (AI/Abinee).

Prévia da infl ação ofi cial é 
de 0,35% em maio

dos remédios, de 0,8% nos 
planos de saúde e de 2,61% nos 
artigos de higiene pessoal. Já 
entre os transportes, os princi-
pais itens que infl uenciaram a 
infl ação foram gasolina (3,29%) 
e etanol (4%), além dos ônibus 
urbanos (0,54%).

Os alimentos e os gastos com 
educação não tiveram variação 

de preços, enquanto comuni-
cação e artigos de residência 
anotaram defl ação (queda de 
preços), de 0,04% e de 0,36%, 
respectivamente.

Os demais grupos de despesa 
tiveram as seguintes taxas de 
infl ação: habitação (0,55%), 
vestuário (0,38%) e despesas 
pessoais (0,16%) (ABr).

Turquia encerra investigação sobre aço

Escritório comercial em Dubai
O Governador João Doria e o Secretário de Re-

lações Internacionais, Julio Serson, anunciaram na 
sexta-feira (24), o cronograma de implantação do 
escritório comercial de São Paulo em Dubai. Será 
o segundo escritório internacional a ser aberto e 
entrará em funcionamento a partir de fevereiro de 
2020, seis meses após a abertura da unidade em 
Xangai, com inauguração marcada para 9 de agosto, 

durante viagem para a China. “O Oriente Médio, assim 
como a China, vêm crescendo muito em relação ao 
movimento de importação de produtos brasileiros 
e, particularmente, no caso de São Paulo”, disse o 
Governador. Essa será uma parceria promissora para 
estreitar a relação comercial com os Emirados Árabes 
Unidos. Assim como o escritório em Xangai, todos os 
custos para a abertura em Dubai fi carão por conta do 
Governo dos Emirados Árabes Unidos e empresas 
parceiras (AI/SRI).


