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locais da Grande São Paulo. As inscrições estão abertas para artistas e 
grupos de diferentes modalidades (teatro, cinema, música, fotografi a, 
artes plásticas, etc), ONGs, coletivos e movimentos sociais, entidades 
e escolas, cujos projetos tenham como conteúdo principal um ou mais 
temas relacionados à sustentabilidade, tais como, consumo consciente, 
água, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania 
e inclusão social, entre outros. As inscrições fi cam abertas até o próximo 
dia 9, no site: (www.viradasustentavel.org.br).

E - Comida de Rua  
O Smorgasburg, conhecido como o Woodstock da gastronomia e que 
hoje ocorre em Nova Iorque, Los Angeles, Tokyo, Osaka e Saitama, já 
tem data para a primeira edição no Brasil. Nos próximos dias 8 e 9, das 
11h30 às 20h, a maior feira de comida de rua do mundo chega a São 
Paulo e reúne, no Obelisco do Ibirapuera e com entrada gratuita, 100 
expositores. Serão 17 horas de comida, bebida, diversão e expectativa 
de público de 50 mil visitantes. Além de food trucks, barracas, bike 
foods, chefs e restaurantes renomados, o evento conta com operações 
experimentais, marcadas por receitas inovadoras e exclusivas. Mais 
informações: (www.agencialema.com).

F - Quadro de Estagiários 
A Dow está em busca de jovens talentos para seu quadro de estagiá-
rios na unidade de São Paulo, além de Hortolândia, Jundiaí, Jacareí, 
Aratu (BA), Breu Branco (PA) e Santos Dumont (MG). A empresa visa 
estudantes de diversos cursos que estejam terminando a graduação. 
O diferencial para a conquista de uma vaga está naqueles com perfi l 
proativo e resiliente, dispostos a buscarem soluções inovadoras para 
questões que vão de cuidados pessoais, construção civil à produção de 
embalagens mais sustentáveis. Mais informações e inscrições (https://
eureca.me/#!/op/estagio-dow-2019).  

G - Encontro de Provedores
Entrre os próximos dias 5 e 7, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o Encontro Nacional de Provedores, promovido pela Associação 
Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (ABRINT). 

A - Adoção de Cães
O Shopping Pátio Paulista promove, nos próximos dias 1º e 2, sábado 
das 12h às 18h e domingo das 14h às 17h, a terceira edição da Feira 
de Adoção de Cães. O evento gratuito, que acontece no Piso Maestro 
Cardim, contará com a parceria da ONG Adote Um Amicão. A promoção 
da feira visa conscientizar a população sobre a posse e adoção respon-
sável. Diversos animais, fi lhotes e adultos, vítimas de maus-tratos e 
abandono resgatados pela entidade, estarão à espera de um novo lar e 
donos dispostos a tratá-los com muito amor e carinho.  

B - Têxtil e Moda
O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai Cetiqt) sedia 
entre os próximos dias de 3 e 6, o 7º Congresso Científi co Têxtil e Moda, no 
Rio de Janeiro, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, 
Confecção e Moda (ABTT). Uma oportunidade de intercâmbio de conheci-
mentos, discussão de resultados de pesquisas e validações e transferência 
de tecnologias relacionados à cadeia produtiva têxtil e de moda e disciplinas 
ou temas afi ns. Além das apresentações de trabalhos de pesquisa científi ca 
e tecnológica, relacionados com os temas tecnologia, moda e gestão, haverá 
visitas técnicas relativas ao segmento têxtil e palestras. Informações: (http://
www.contexmod.com.br). Inscrições: (https://bit.ly/2JDKicy).

C - Personalidade em Irmãos
O Instituto de Psicologia da USP busca voluntários para participar de um 
estudo pioneiro que investiga o bem-estar e a personalidade em irmãos. O 
púbico-alvo são irmãos – não podem ser gêmeos. Os interessados devem 
preencher as informações solicitadas em formulário e depois será enviado 
um link para um questionário on-line. O Painel USP de Gêmeos faz parte 
do Centro de Pesquisa Aplicada, que objetiva promover pesquisas sobre 
o bem-estar psicológico, abordando aspectos como emoções positivas, 
intervenções comportamentais, e a base neural de processos sociais e 
afetivos. Mais informações: e-mail (paineluspgemeos@usp.br).

D - Virada Sustentável 2019
Estão abertas as inscrições para o Edital da 9ª edição da Virada Susten-
tável 2019, que acontecerá entre os dias 22 e 25 de agosto, em diferentes 

Contará com mais de 200 expositores e um número de participantes que 
deve superar a edoição de 2018 (aproximadamente 6 mil).Também, com 
a presença de Leonardo Euler, presidente da Anatel; Ricardo Rivera, 
diretor do departamento de TICs do BNDES; e Wardner Maia, presi-
dente do LACNIC (Registro de Endereços da Internet para a América 
Latina e o Caribe), entre mais de 70 palestrantes. Comfi ra a agenda em: 
(eventonacional.abrint.com.br/programacao).

H - Aterro Zero 
A General Mills Brasil – dona das marcas Yoki, Kitano, Häagen-Dazs, Mais 
Vita, Carolina e Betty Crocker – implantou na unidade de Pouso Alegre 
(MG) o programa Aterro Zero, iniciativa que destina 100% dos resíduos 
sólidos para reciclagem e reutilização, eliminando o uso de aterros sa-
nitários. O projeto foi criado para diminuir a emissão de gases de efeito 
estufa e a ocupação dos aterros sanitários, além de atuar na redução de 
contaminantes, como o chorume. Desde sua implementação em 2016, 
o Aterro Zero fez com que a planta industrial deixasse de descartar 
750 toneladas de resíduos sólidos em aterros sanitários. A iniciativa faz 
parte de uma das metas globais da empresa que pretende implementar 
o projeto em 30% de suas unidades, até 2020, e em 100%, até 2025.

I - Jornada Empreendedora 
Renovar ideias, gerar oportunidades, discutir possibilidades, apresentar 
novas tendências e ampliar o networking são algumas das diretrizes do 
Jornada Empreendedora USA, um dos maiores eventos do setor. Terá 
como mote ajudar a internacionalizar marcas e empresas que desejam 
migrar os negócios para a terra do Tio Sam, gerando novos negócios 
locais, explorando oportunidades de consultorias com os mais reno-
mados profi ssionais do setor e absorvendo amplo conteúdo junto aos 
considerados mestres do empreendedorismo. O evento ocorre entre 3 
e 5 de julho, em Orlando, e possibilita absorver amplos conhecimentos 
com experts em empreendedorismo e investimentos, americanos e 
brasileiros. Mais informações: (www.jornadausa.com).

J - Virada Feminina 
Neste dom,ingo (2), acontece na sede da FIESP, na Av. Paulista 1313, a 
partir das 9h, a terceira edição da Virada Feminina. O evento conta com 
programação repleta de atividades para o público feminino, abordando 
empreendedorismo, saúde, educação, cidadania, sustentabilidade, jus-
tiça, inclusão social, diversidade e combate a violência contra a mulher. 
Serão horas que se multiplicarão por anos, com ressonância no setor 
privado, setor público, sociedade civil organizada e cidadãos. É o mo-
mento das mulheres usarem a sua voz para discutir formas de evoluir e 
crescer cada vez mais, buscando melhorias para o dia a dia. Inscrições e 
mais informações: (https://www.fi esp.com.br/agenda/virada-feminina/).
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O avanço da inteligência 

artifi cial traz uma série 

de novos desafi os ao 

ambiente corporativo

Funções burocráticas e 
rotineiras agora pas-
sam a ser exercidas por 

robôs, enquanto profi ssionais 
têm de se adaptar cada vez 
mais em tarefas ligadas à 
geração de valor dentro das 
empresas. Nesse processo, os 
cargos de liderança também 
são afetados: gestores têm 
que usar essas ferramentas 
para pensarem de maneira 
estratégica e criativa e sendo 
responsáveis pela tomada de 
decisão usando informações 
valiosas.

Cruzar dados para obter 
insights signifi cativos já é uma 
realidade. O uso de inteligência 
artifi cial e machine learning 
e cloud em grande parte das 
organizações já ajuda a fazer 
previsões dentro de diferentes 
setores e preparar empre-
sas para cenários futuros. 
Com análise de dados efi caz, 
gestores podem identificar 
problemas e trabalhar de 
forma incisiva para melhorar 
a comunicação interna, garan-
tindo maior colaboração entre 
as equipes visando melhores 
resultados.

É necessário estar atento 
às novas oportunidades que a 
inteligência artifi cial traz para 
o ambiente de trabalho. Uma 
pesquisa conduzida pelo Bos-
ton Consulting Group mostra 
que 85% de 3 mil executivos 
entrevistados acreditam que 
investir na IA pode levar suas 
empresas a um nível mais 
alto, trazendo maior compe-
titividade.

Mesmo sendo uma tarefa 
complexa, líderes de hoje têm 
mais tempo para desenvolver 
capacidades analíticas e inter-
pretativas ligadas aos dados 
do que há pouco tempo atrás. 

A dedicação para desenvolver 
projetos, estratégias e ideias de 
inovação continua a mesma, 
com a diferença de que há mais 
informações para embasar no-
vos projetos e previsibilidade 
em relação às ações a serem 
seguidas em curto, médio e 
longo prazo.

Esse tipo de sistema inteli-
gente pode auxiliar na identi-
fi cação de forças e fraquezas 
e antecipar cenários futuros, 
mostrando-se um ótimo inves-
timento para as empresas que 
buscam se destacar e inovar. 
Todos os dados coletados dão 
uma base maior para os líderes 
tomarem decisões com maior 
assertividade.

Mas, é necessário ter cautela. 
O benefício de ter uma grande 
quantidade de dados a analisar 
pode ser confundido com uma 
maldição caso os líderes te-
nham de lidar com informações 
que não são necessárias no seu 
dia a dia. Para não acabar nessa 
“burocracia”, é fundamental 
ter fi ltros adequados a fi m de 
que cada análise seja designada 
ao seu departamento – e os 
líderes recebam somente as in-
formações de que necessitam.

Sem dúvida, este é um ca-
minho sem volta, que deve 
se desenvolver cada vez mais 
nos próximos anos. Líderes de 
todas as áreas – recrutamento, 
design, comunicação e gestão 
executiva, por exemplo – de-
vem estar atentos para aprovei-
tar as oportunidades que esse 
momento oferece e desenvol-
verem suas capacidades a fi m 
de se tornarem cada vez mais 
analíticos e familiarizados com 
os insights que os dados são 
capazes de oferecer. 

Uma coisa é certa: mesmo 
com todas as informações 
disponíveis, o fator humano é 
essencial para levar organiza-
ções para frente e criar novos 
segmentos ao longo do tempo.          

(*) - É head da Minsait no Brasil
(www.minsait.com).

Wander Cunha (*)

De acordo com o diretor 
jurídico da Huawei, Song 
Liuping, citado pelo 

“Wall Street Journal”, “essa lei 
estabelece diretamente que 
a empresa é culpada e impõe 
elevado número de constran-
gimentos, com o objetivo evi-
dente de afastar a Huawei” do 
mercado norte-americano.

Com isso, a empresa reitera 
seu pedido ao governo para 
“interromper a campanha de 
sanção do Estado contra a 
Huawei” e alega que os Esta-
dos Unidos “condenariam” a 
gigante chinesa sem provas e 
sem lhe dar a oportunidade 
de se defender. A ação diz res-
peito à proibição estabelecida 
pela Lei de Autorização de 
Defesa Nacional, uma medida 
que proíbe agências federais 

A proibição ocorre em meio a uma guerra comercial 

protagonizada pelos EUA e China.

O Índice de Confi ança do 
Empresário do Comércio 
(Icec), da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), 
alcançou 122,4 pontos per-
centuais em maio, acima 
da zona de satisfação (100 
pontos), porém teve queda 
de 0,8% na comparação com 
abril e um avanço de 7,6%, 
ante maio do ano passado. 
Ainda assim, todos os com-
ponentes do Icec revelam 
uma situação mais favorável 
do que há um ano. 

“Os dados apresentados 
demonstram uma melhoria 
quando comparados com 
mesmo período do ano ante-
rior. Acreditamos que, com 
as reformas essenciais como 
a da Previdência, poderemos 
mudar esse quadro e diminuir 
a cautela dos empresários”, 
aponta José Roberto Tadros, 
presidente da CNC. Diante 
desse cenário, a entidade 
reduziu de +5,4% para +4,9% 
sua previsão para as vendas 

A CNC reduziu de +5,4% para +4,9% sua previsão para as 

vendas este ano.

O Índice de Confi ança de Servi-
ços, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), recuou 3,1 pontos 
de abril para maio. Essa foi a quarta 
queda consecutiva do indicador, 
que acumula perdas de 9,2 pontos. 
Com isso, o índice chegou a 89 pon-
tos, em uma escala de zero a 200.

A queda da confi ança do empre-
sário foi observada em 12 das 13 
atividades pesquisadas pela FGV. 
O Índice de Expectativas, que re-
gistra a confi ança dos empresários 

no futuro, recuou 5,1 pontos, para 
92 pontos. O Índice da Situação 
Atual, que mede a confi ança no 
momento presente, também caiu, 
mas de forma mais moderada (0,9 
ponto), recuando para 86,3 pontos.

Segundo o pesquisador da FGV, 
Rodolpho Tobler, os empresários 
de serviços estão desconfortáveis 
com a situação do setor e se tornam 
cada vez menos otimista com a evo-
lução dos negócios nos próximos 
meses (ABr).

Não haverá 
renegociação de 
acordo do Brexit

A União Europeia (UE) não 
renegociará o acordo do Brexit 
defi nido com a primeira-ministra 
britânica, Theresa May, disse o 
presidente da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, enquanto 
crescem os temores de que o 
sucessor de May possa iniciar um 
confronto com o bloco. 

O Brexit está completamente 
indefi nido depois que May anun-
ciou sua renúncia, provocando uma 
disputa de liderança no Partido 
Conservador, que poderá levar ao 
poder um novo primeiro-ministro 
que busque uma ruptura mais 
decisiva com a UE.

Um dos candidatos, o secretário 
de Relações Exteriores, Jeremy 
Hunt, disse que buscar um Brexit 
sem acordo seria um “suicídio polí-
tico”, uma reprimenda ao favorito, 
Boris Johnson, que disse na semana 
passada que o Reino Unido deveria 
deixar a UE com ou sem acordo até 
o fi m de outubro. 

Hunt, que votou para permane-
cer na UE no referendo de 2016 
mas agora aceita o Brexit, disse 
que tentaria buscar um novo acordo 
que tiraria o Reino Unido da união 
alfandegária com a Europa, “res-
peitando preocupações legítimas” 
sobre a fronteira com a Irlanda. A 
UE, no entanto, afi rmou que não ha-
verá renegociação (Reuters/ABr).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), 
que mede a infl ação de produtos na porta de 
saída das fábricas brasileiras, registrou alta 
de preços de 1,27% em abril. A infl ação é, 
no entanto, inferior às taxas registradas em 
março (1,59%) e em abril do ano passado 
(1,58%). De acordo com dados divulgados 
ontem (29) pelo IBGE, o IPP acumula taxas 
de 2,57% no ano e de 8,61% em 12 meses. 

Em abril, 22 das 24 atividades industriais 
pesquisadas registraram infl ação em seus 
produtos, com destaque para refi no de 
petróleo e produtos de álcool (3,18%), 
indústrias extrativas (3,02%) e metalurgia 
(2,29%). Por outro lado, as quedas de preços 
dos produtos têxteis (-0,21%) e da madeira 
(-0,71%) evitaram uma infl ação maior do 
IPP em abril.

Entre as quatro grandes categorias de 
uso, a maior taxa de infl ação foi observada 
nos bens de consumo semi e não duráveis 
(1,81%), seguidos pelos bens intermediários, 
isto é, os insumos industrializados usados no 
setor produtivo (1,06%). Os bens de consu-
mo duráveis registraram alta de preços de 
1,02% e os bens de capital - as máquinas e 
equipamentos -, uma taxa de 0,79% (ABr).
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Huawei recorre à justiça 
dos EUA contra boicote

Em uma nova ofensiva contra os Estados Unidos, a fabricante chinesa de telecomunicação Huawei 
apresentou ontem (29) uma moção a um tribunal do Texas, pedindo a anulação da lei que limita a 
compra dos seus equipamentos pelos governos estatais

de usarem equipamentos de 
telecomunicações feitos por 
companhias consideradas como 
risco à segurança cibernética. 

Com a inserção na “lista 
negra” do Departamento de 
Comércio dos EUA, a Huawei 
enfrentará difi culdade ao com-
prar componentes e materiais 
tecnológicos de empresas 
norte-americanas sem autori-
zação prévia do governo. Con-
sequentemente, como a chinesa 
depende dos componentes 
para fabricar seus produtos, 
irá se prejudicar no mercado. A 
proibição ocorre em meio a uma 
guerra comercial protagonizada 
pelos EUA e China, na qual 
ambos os países já impuseram 
tarifas adicionais avaliadas em 
bilhões de dólares em produtos 
das duas nações (ANSA).

Otimismo do empresário do 
comércio recuou em maio

este ano. A projeção vem gra-
dativamente diminuindo desde 
os 6,0% calculados em janeiro.

Este mês, 52,7% dos varejis-
tas consideram as condições 
atuais da economia melhor do 
que há um ano – percentual me-
nor do que o registrado há três 
meses (59,9%). Ainda assim, 
esse percentual se mostra maior 
do que o registrado em maio de 

2018 (42,7%). Já o subíndice 
que mede as perspectivas de 
melhora da atividade econô-
mica para os próximos meses 
registrou a terceira queda 
mensal consecutiva (-2,1%). 
Mesmo assim, 92,2% dos 
entrevistados ainda mantêm 
o otimismo que, mesmo em 
alta, passa por um processo de 
redução gradativo (GC/CNC). Caiu a confi ança do empresário de serviços

Preços sobem 1,27% na saída das fábricas


