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aumentar a quantidade de materiais reaproveitáveis e a diminuição do 
volume dos resíduos enviados aos aterros sanitários. Por meio do site é 
possível saber os horários das coletas por bairros e regiões da cidade, 
baixar materiais gráfi cos e tutoriais de como separar corretamente os 
resíduos, além de ter acesso a um amplo conteúdo sobre o tema, que 
contempla: vídeos, reportagens, materiais para impressão e notícias da 
cidade, do Brasil e do mundo. O Movimento é uma parceria entre Loga 
e EcoUrbis, concessionárias de limpeza urbana, com o apoio da Amlurb, 
responsável pela regulação dos contratos de limpeza.

E - Brechó de Luxo
O mercado de seminovos ganha mais força diante da alta do dólar e 
do encarecimento dos produtos de luxo, deixando consumidores do 
segmento ávidos por preços mais acessíveis, que os permitam continuar 
adquirindo peças de suas marcas favoritas. O brechó de luxo da atriz 
Luana Piovani (www.canseivendi.com.br), é a prova de que o segmento 
está a todo vapor: o negócio acaba de receber um aporte de R$ 3 mi-
lhões de um fundo de investimentos e tem projeção de alcançar 250% 
de crescimento este ano. Com mais de 4 mil produtos seminovos de 
120 marcas diferentes, o marketplace investe não apenas na expansão 
e democratização, mas também na experiência dos usuários. 

F - Economia Portuguesa
Portugal está se tornando um dos destinos preferidos dos brasileiros, não 
apenas para visitar nas férias, mas para estudar, viver e investir. Com o 
objetivo de divulgar o ambiente inovador e a capacidade criativa da eco-
nomia portuguesa e dar a conhecer as oportunidades de negócio locais, 
o evento Portugal Inova promove uma programação exclusiva gratuita de 
palestras na próxima terça-feira (11), no Unibes Cultural. Portugal é o 
país onde a tecnologia e a inovação se têm aliado para criar uma enorme 
oferta de produtos, e de serviços que ganham prêmios de qualidade e de 
excelência pelo mundo. Saiba mais em (http://www.portugalinova.com/).

G - Camarotes Empresariais
Estabelecer uma conexão entre a marca, a equipe e o consumidor, 
nunca foi tão importante para as companhias. A Tô Indo Viagens possui 

A - Estágio Compartilhado
A Aliança pelos Jovens, iniciativa idealizada pela Nestlé com o objetivo 
de aumentar a empregabilidade dos jovens, está com inscrições abertas 
até amanhã (7), para o primeiro Programa de Estágio Compartilhado. Em 
vez de circular por diferentes áreas da mesma empresa, os jovens terão 
a oportunidade de atuar em várias empresas. A mecânica é simples: em 
duplas, passarão por três empresas, por um período de oito meses em cada 
uma, completando um ciclo de 24 meses. Inscrições: (http://portal.ciee.
org.br/processos-seletivos-speciais/alianca-pelo-jovem-mai19/) e são elegí-
veis estudantes de curso superior com graduação até dezembro de 2021. 

B - Reprodução Assistida
A falta de informação pode fazer o desejo de ser pai ou mãe parecer um 
sonho distante. Atenta a isso e para esclarecer as maiores dúvidas e mi-
tos sobre fertilização in vitro é que no próximo dia 8, no RoofTop5 (Rua 
Coropé, 88, Pinheiros), a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana 
reúne para uma conversa franca e direta “tentantes”, alguns dos médicos 
especialistas e embriologistas mais reconhecidos do país. O objetivo do 
evento ‘Filho: Fertilidade em Foco’ é mostrar que família é algo que pode 
ser alcançado com informações corretas e que laço familiar é um direito de 
todo ser humano. A entrada “custa” 1 quilo de alimento não perecível e as 
inscrições podem ser feitas via site (www.fi lhofertilidadeemfoco.com.br). 

C - Setor de Tecnologia
A OLX, maior site e aplicativo de compra e venda online do país, procura 
profi ssionais para mais de 70 vagas em aberto, sendo 30 delas para a área 
de tecnologia, que se encontra em expansão na empresa. Vale destacar 
que todas as vagas são abertas também para pessoas com defi ciência 
(PCD). A OLX estimula uma cultura de consumo consciente, conectando 
pessoas para que elas possam comprar e vender de forma fácil e rápida.  A 
empresa é líder no mercado de compra e venda online no Brasil, incluindo 
uma sólida atuação em Autos e Imóveis. As oportunidades podem ser 
acessadas  pelo link: (go.olxbr.com/carreiras).

D - Recicla Sampa
Lançada em fevereiro, a plataforma (www.reciclasampa.com.br) busca  

camarotes corporativos para a locação durante a comemoração cerve-
jeira mais aguardada do ano. A Oktoberfest acontece entre os dias 9 
e 27 de outubro, em Blumenau. Ao longo dos 19 dias de festa, estarão 
disponíveis para reservas três camarotes empresariais por noite, com 
capacidade de 40 até 100 pessoas. Em 2018, clientes de 27 instituições 
diferentes puderam usufruir desses ambientes. Além de Santa Catarina, 
companhias do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília e Minas Gerais utilizaram a estratégia. Mais informações: (www.
toindoviagens.com.br). 

H - Captação de Investimentos 
A captação online de recursos para startups, realizada por meio de pla-
taformas digitais cresceu em 2018, atraindo a atenção de mais empresas. 
Respondendo a essa demanda, a EqSeed, plataforma líder do mercado, 
realiza um Workshop Tour voltado a empresas que desejam captar até 
R$ 5 milhões para escalar seus negócios. Será no próximo dia 27, às 19h, 
no Cubo (Vila Olímpia). Os empreendedores participantes terão a opor-
tunidade de conhecer o sócio-fundador da fi ntech, Brian Begnoche, que 
apresentará o potencial da plataforma para as startups. Ele vai detalhar 
como as empresas podem acessar uma base de investidores qualifi cados 
para captar recursos rapidamente. Mais informações: (www.eqseed.com).  

I - Impressão 3D 
A Inside 3D Printing Conference & Expo, maior conferência e exibição de 
impressão em 3D na América Latina, terá três temas de destaque: Saúde, 
Indústria e Educação. O evento será realizado no Centro de Convenções Frei 
Caneca, nos próximos dias 10 e 11, a partir das 8h30. O objetivo é aproximar 
o público das principais novidades do setor e, além de palestras e debates, 
expositores vão apresentar seus lançamentos e fazer demonstrações da 
capacidade tecnológica de seus produtos aos visitantes. Especialistas são 
unânimes em dizer que a impressão 3D vai revolucionar diversas áreas e 
mudará a forma como as pessoas vão consumir. Informações e inscrições 
pelo site: (http://inside3dprintingbrasil.com.br/).

J - Gestão de Pessoas
De 13 a 15 de agosto, no São Paulo Expo, acontece a 45ª edição do Con-
gresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, o CONARH, um dos maiores 
eventos do setor no mundo. No mesmo período, será realizada também 
a Expo ABRH, principal feira de negócios da área na América Latina. Os 
visitantes poderão assistir a mais de 100 palestras e conferir as novidades 
de mais de 150 expositores. Presença de um público qualifi cado e ávido 
por conhecer as novidades e tendências de RH, querendo conhecer as 
inovações e tecnologias das principais empresas do segmento. As ins-
crições podem ser feitas pelo site do CONARH (http://www.conarh.com.
br). Estudantes e pessoas com mais de 60 anos pagam meia entrada. 
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Os chatbots representam 

uma grande evolução na 

relação entre pessoas, 

marcas e tecnologia

Essa tecnologia já está 
presente em setores 
da economia como call 

centers, instituições fi nancei-
ras, redes sociais e fi ntechs, 
de modo a integrar processos 
de automação, machine lear-
ning e inteligência artifi cial. 
A constante utilização dessa 
ferramenta faz com que o 
processo de atendimento seja 
personalizado, com respostas 
direcionadas a diversas áreas 
e fi nalidades.

Atualmente, várias empresas 
utilizam bots em mensagens 
(SMS/aplicativos de men-
sageria) e voz. Estamos em 
uma época de consolidação, 
em que os mais rápidos e me-
lhores fi carão na frente, e os 
demais deixarão a cena. Em 
um exemplo maior, temos as 
assistentes de voz como Siri, 
Alexa e Cortana – esta última, 
aliás, está deixando a cena para 
começar a integrar as demais. 

Os bots seguirão o mesmo 
caminho, por isso o desenvol-
vimento da inteligência é tão 
importante, com mais integra-
ção. Ao pensarmos no futuro, 
a aplicabilidade dos bots fi ca 
focada no atendimento ao 
cliente, seu grande potencial 
e diferencial. O futuro dos 
chatbots integrado com outras 
inteligências em nosso cotidia-
no está cada vez mais próxima 
da realidade. 

Por exemplo, um técnico 
pode tocar a campainha de sua 
casa para consertar a geladeira, 
e você nem sabia que havia um 
problema, ou um cliente pode 
receber proposta de um banco 
para um novo serviço e fechar o 
negócio. O fato é atribuído por 
conta de a média de interação 
crescer mais de 200% quando 
os bots são integrados a ofertas 
de produtos e atendimento ao 
consumidor.

Os setores da economia que 
já utilizam os bots incluem 
call center, instituições fi-
nanceiras, gerenciamento de 
redes sociais e fi ntechs. Nes-

ses casos, o uso de chatbots 
potencializa o atendimento, 
fazendo com que os colabo-
radores se concentrem mais 
em problemas complexos, 
que dependem da capacidade 
humana para ser resolvidos. 

Por exemplo, os bots podem 
ser usados para checar o saldo 
em sua conta no fi m do mês, 
mas, ainda assim, os clientes 
gostariam de ser atendidos 
por um humano para lidar 
com situações como cartões 
clonados. No primeiro caso, 
o pedido do cliente pode ser 
facilmente resolvido pelo 
robô. No segundo, a empatia 
e a aproximação com um 
atendente pode transmitir se-
gurança maior para um cliente 
que se descobriu vítima de 
fraude.

A grande questão do mo-
mento é como os bots conse-
guem acessar as informações 
e por onde. Existem diver-
gências entre diversas áreas, 
e um tema cada vez mais 
importante é a segurança dos 
dados. Com isso, cada em-
presa deve medir seus riscos 
e ver até onde permitirá que 
os dados sejam acessados em 
suas data bases. 

Isso demanda não só pro-
tocolos mais robustos como 
também segurança e cone-
xões rápidas, dentro e fora 
dos data centers, ainda mais 
em tempos em que os cida-
dãos se preocupam cada vez 
mais com sua privacidade e 
com os dados aos quais as 
corporações têm acesso. No 
âmbito nacional, o Brasil é um 
early adopter dos chatbots. 
Assim, todos os mercados 
olham para nós com atenção 
para aprender com o que está 
sendo feito. 

O mercado de tecnologia 
brasileiro, na área de banking, 
é um dos mais avançados do 
mundo, por exemplo. Quando 
falamos de ideias e desenvolvi-
mento, o mercado americano 
sempre é um benchmark, mas 
em termos de adoção o Brasil 
é modelo. 

(*) - É head das Américas da Infobip, 
empresa croata que opera uma das 

maiores plataformas omnichannel
do mundo.

Yuri Fiaschi (*)

O chanceler Ernesto Araújo 
disse que o governo está ele-
vando as relações com a China 
a um patamar ainda maior do 
que no passado. “Desejamos 
criar oportunidades novas 
para os exportadores brasi-
leiros e novas oportunidades 
para investimentos”. Disse 
que não existe nenhuma “con-
tradição” em manter relações 
simultâneas e de alto nível do 
Brasil com a China e com os 
Estados Unidos, outro país 
que, segundo ele, mantém 
tradicionalmente um exce-
lente fl uxo de comércio e de 
investimentos com o Brasil.

“Não há contradição. Em 
ambos os casos podemos ter 
relações muito profícuas, não 
há nenhuma animosidade, não 
há problema algum”, disse. 
Lembrando que a China é o 
maior parceiro comercial do 
Brasil, Araújo disse que o go-
verno incentiva o crescimento 
do diálogo bilateral de forma 

Chanceler Ernesto Araújo.

O saldo de entrada e saída de 
dólares do país fi cou positivo em 
maio. As entradas superaram 
as saídas em US$ 346 milhões, 
informou ontem (5), o Banco 
Central (BC).

Em maio, o fl uxo fi nanceiro 
- investimentos em títulos, re-
messas de lucros e dividendos 
ao exterior e investimentos 
estrangeiros diretos, entre ou-
tras operações - registrou saldo 

negativo de US$ 1,149 bilhão 
e o comercial (operações de 
câmbio relacionadas a exporta-
ções e importações) teve saldo 
positivo de US$ 1,495 bilhão.

De janeiro a maio, o saldo 
fi cou positivo em US$ 3,164 
bilhões. O fluxo financeiro 
registrou saldo negativo de 
US$ 6,893 bilhões e o comercial 
fi cou positivo em US$ 10,057 
bilhões (ABr).

O estudo - realizado pela 
ONG CDP - sugere que 
muitas empresas ainda 

subestimam os perigos relacio-
nados ao fenômeno, enquanto 
os cientistas alertam que o clima 
da Terra se encaminha para 
limites catastrófi cos caso não 
haja reduções nas emissões de 
carbono na atmosfera.

“A maioria das empresas 
ainda tem muito a caminhar 
em termos de avaliar adequa-
damente os riscos relacionados 
ao clima”, afi rmou Nicolette 
Bartlett, diretora para Mudan-
ças Climáticas da CDP e autora 
do relatório. Ao forçar as em-
presas a enfrentar os riscos às 
suas operações, os defensores 
de mais transparência esperam 
fazer avançar investimentos 
sufi cientes na indústria para 
reduzir as emissões, a tempo 
de cumprir as metas climáticas.

O CDP analisou dados de 

Alteração no clima pode afetar empresas.

Recuperação 
judicial da 
Odebrecht 
preocupa 
bancos

O presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, disse 
ontem (5), em Brasília, que 
eventual pedido de recupera-
ção judicial do grupo Odebrecht 
preocupa instituições fi nan-
ceiras, embora elas tenham 
reservas sufi cientes para cobrir 
prejuízos. O grupo Odebrecht 
deve cerca de R$ 9 bilhões ao 
BB.

Questionado sobre o pedido 
de Guedes para “despedalar” 
os bancos públicos, Novaes 
disse que isso está sendo feito. 
“Estamos agora na operação [de 
venda de participações] do IRB 
[Instituto de Resseguros do Bra-
sil]  e da Neoenergia [empresa 
de energia integrada]”, disse.

Também o presidente do BN-
DES, Joaquim Levy,  disse que 
o banco continua engajado na 
tarefa de devolver recursos ao 
Tesouro Nacional e em investir 
em projetos de infraestrutura, 
como na área de gás e sanea-
mento.

Afi rmou que o banco devol-
verá “tudo o que puder” ao 
Tesouro. “Está cheio de coisa 
para a gente fazer. É ótimo que 
Congresso está acelerando a 
votação do [marco legal do] 
saneamento, [o que] vai trazer 
capital privado e melhorar a 
vida de milhões de brasileiros”, 
fi nalizou (ABr).
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Clima gera prejuízo de
US$ 1 trilhão para grandes empresas
Mais de 200 das maiores empresas do mundo deverão perder 1 trilhão de dólares por causa das 
mudanças climáticas, grande parte disso apenas nos próximos cinco anos, informa um relatório 
divulgado em Berlim

215 das maiores indústrias do 
mundo, como Apple, Microsoft, 
Nestlé, Unilever, China Mobile, 
Infosys, UBS, Sony e BHP. Essas 
empresas já teriam tido prejuí-

zos de 970 bilhões de dólares 
em custos adicionais devido 
a fatores como o aumento das 
temperaturas, clima caótico 
e o preço colocado sobre as 

emissões de gases causadores 
do efeito estufa. Cerca de 50% 
desses custos são considerados 
prováveis ou praticamente 
certos (Deutsche Welle/ABr).

Brasil deseja criar novas 
oportunidades com a China

a abrir “novas avenidas tanto 
no comércio quanto nos inves-
timentos”. O fl uxo do comércio 
bilateral alcançou, em 2018,  
US$ 98,9 bilhões de dólares. 

As exportações brasileiras 
alcançaram US$ 64,2 bilhões, 
enquanto as importações atin-
giram US$ 34,7 bilhões. Dados 
do Banco Central assinalam 

que, até 2018, a China tinha 
um estoque de investimentos 
US$ 69 bilhões no Brasil. Os 
investimentos abrangem 155 
projetos, especialmente nos 
setores de energia (geração 
e transmissão, além de óleo e 
gás), infraestrutura (portuária 
e ferroviária), fi nanceiro, de 
serviços e de inovação (ABr). Entrada de dólares no país supera saída

Agentes da CGU, Polícia Federal e MPF parti-
cipam ontem (5) da Operação Kitsune em Mato 
Grosso. O objetivo é desarticular um esquema 
criminoso de fraudes e desvio de recursos pú-
blicos no âmbito do Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI) Kaiapó (MT). Até o momento, 
os desvios ocasionaram prejuízo de aproxima-
damente R$ 2,5 milhões de um montante de 
 R$ 5 milhões em despesas fi scalizadas.

As investigações apontaram fraude na aquisi-
ção de refeições para os indígenas; pagamentos 
sem cobertura contratual; superfaturamento nas 
quantidades e adulteração nos controles das 
refeições servidas; condições precárias de arma-
zenamento dos alimentos; cozinhas inadequadas 
e falta de refeitório para atender os pacientes 
acomodados nas CASAIs dos municípios de Colí-
der (MT) e de Peixoto de Azevedo (MT) (ABr).

Desvio de verbas da saúde indígena


