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D - Maior Reputação
Em pesquisa realizada pela consultoria de marketing DOM Strategy 
Partners, a TV Globo foi eleita a empresa de comunicação de melhor 
reputação entre todas as outras que operam no Brasil. A emissora con-
quistou 7,51 pontos e foi classifi cada como “forte” na mensuração de 
valores adotada pela consultoria. O SBT e a Jovem Pan, com 7, 22 e 7,21 
pontos, apareceram em 2º e 3º lugares, respectivamente. O ranking é 
oriundo do estudo “Reputation Index”, um levantamento que mostra as 
marcas com melhor reputação do País em 22 subsetores da economia. 
A pesquisa mensura 37 atributos, entre credibilidade e imagem a partir 
de entrevistas realizadas com telespectadores, clientes, funcionários e 
acionistas. Saiba mais: (dom-ecc.com.br/).

E - Brechó de Luxo
O mercado de luxo no Brasil enfrenta uma crise que desencadeou a saída 
de 25% das marcas internacionais em operação no país nos últimos três 
anos. Em 2016 o setor de luxo encolheu 14,6% no território, e no ano 
seguinte, 2017, 8,5%. O Brechó Agora é Meu, primeira rede de brechós 
de luxo do país, enxerga nessa situação uma forma de crescer e expandir 
seus negócios, formatando a primeira loja em franquia. O franqueado 
recebe as peças em perfeito estado de conservação e prontas para uso. 
Com lojas em conceito boutique, a marca possui um rigoroso processo 
de curadoria das peças, que saem lavada e prontas para vestir.  Os 
interessados em empreender, possuem dois modelos de negócios, loja 
e a Brechó Bag. Mais informações: (www.brechoagoraemeu.com.br).

F - Serviço Inédito
O Maxilabor Diagnósticos, centro de referência em análises toxicoló-
gicas, que analisa as matrizes de cabelo, saliva, urina e ar expirado em 
suas instalações, dispõe de processo de franquias de serviços inédito 
na área da saúde: a coleta de exames toxicológicos. Entre os próximos 
dias 26 e 29, no Expo Center Norte, o laboratório estará na feira ABF 
Franchising Expo trazendo as inovações em análises toxicológicas. A 
franquia de exames toxicológicos é um segmento que vem ganhando 
relevância e a tendência é expandir cada vez mais. O intuito é alcançar 
as principais capitais brasileiras e cidades com população acima de 200 
mil habitantes. Outras informações: (www.maxilabor.com.br).

A - Nome do Planeta
A União Astronômica Internacional anunciou um concurso para nomear 
exoplanetas. O Brasil será o responsável por escolher um nome para 
o planeta que orbita a HD 23079 e também para essa estrela, que fi ca 
a 109 anos-luz de distância, na constelação do Retículo. Todos podem 
participar sugerindo nomes que serão submetidos a votação popular. 
Escolas, clubes de astronomia, associações ou indivíduos podem concor-
rer, sejam astrônomos ou não. Os nomes devem estar ligados à cultura 
indígena, à cultura afrobrasileira ou à literatura brasileira, de forma 
a garantir que o resultado fi nal represente o país. Mais informações: 
(https://nocbrasil2018.wixsite.com/nomeieexomundos).

B - Estágio de Férias
O Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica, está com 
cinco vagas abertas para estágio de férias em sua base, em Miracatu/SP. 
Uma oportunidade para os estudantes aprenderem na prática conceitos 
de conservação e conhecerem a gestão desenvolvida pela empresa Re-
servas Votorantim, um modelo de negócio da nova economia e referência 
na geração de valor compartilhado; benefícios sociais, ambientais e 
econômicos. É preciso ter 18 anos completos; cursando a partir do 6° 
Período ou 3° ano da faculdade; ter cursado ou estar matriculado nas 
disciplinas e cursos requeridos pela vaga, possuir pelo menos 126 horas 
de estágio curricular obrigatório a serem preenchidas. Saiba mais em 
(www.legadodasaguas.com.br).   

C - Congresso de Contabilidade
A 13ª edição do congresso promovido pela Associação Nacional de Progra-
mas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis acontece entre os próximos 
dias 15  18, no Campus Liberdade, patrocinado pela FECAP. Objetiva 
proporcionar a interação entre professores, alunos, pesquisadores e pro-
fi ssionais do ramo da Contabilidade. Tal contato busca relacionar estudos 
acadêmicos e produção científi ca às aplicações práticas em mercado. As 
atividades em discussão: “relativas à Controladoria e Contabilidade Ge-
rencial (CCG); Contabilidade para Usuários Externos (CUE); Mercados 
Financeiros, de Crédito e de Capitais (MFC); Educação e Pesquisa em 
Contabilidade (EPC) e Controladoria e Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público e ao Terceiro Setor (CPT)”. Outras informações e inscrições nol 
ink: (https://www.fecap.br/portal/noticias/detalhes.php?id=1129).

G - Conferência de Ovinocultura
O que fazer para que a produção ovina cresça em nível mundial? 
Como aumentar o consumo de carne, lã, pele e outros produtos desta 
atividade. Quais as tecnologias que estão disponíveis para melhorar a 
qualidade genética dos rebanhos e a produtividade. Como os países 
podem trabalhar para melhorar o intercâmbio de conhecimento e 
de negócios entre si. Estas e outras questões serão debatidas na 1ª. 
Conferência Global Anual de Ovinocultura, que acontece em Humbolt, 
na província de Saskatchewan, no meio oeste canadense, durante os 
dias 18 a 22 de julho. O evento vai contar com líderes de vários países 
produtores de ovinos. 

H - Previdência via Cartão
Com o objetivo de desburocratizar e facilitar o acesso a investimentos, 
a Ciclic, primeira empresa do país a oferecer planos de previdência pri-
vada 100% digitais, acaba de lançar uma nova facilidade: a contratação 
de seu plano de previdência privada via cartão de crédito. A aplicação 
na previdência privada é feita de forma 100% online, sem nenhuma 
burocracia ou etapa presencial, e sem custos adicionais, uma inovação 
no mercado trazida pela startup, que tem como acionistas a BB Seguros 
e a Principal Finance Group. É a primeira empresa atuante no merca-
do fi nanceiro a ofertar aplicações por meio do cartão de crédito. Uma 
vantagem é a utilização os pontos acumulados com as transações. Saiba 
mais: (www.ciclic.com.br).

I - Hambúrguer Vegetal 
A Black Beef acaba de anunciar uma parceria com a foodtech Fazenda 
Futuro, que irá fornecer o hambúrguer vegetal para o novo lanche da 
casa. Com gosto, cheiro e textura de carne, sem conter a proteína ani-
mal, a novidade chega para compor o cardápio da rede especializada 
em burgers artesanais no melhor estilo churrasco. Batizado de Futuro 
Black Beef, o novo hambúrguer leva parmesan cream e um molho de 
shitake com queijos, no pão tipo brioche, e será vendido por R$ 26. No 
entanto, a carne de plantas poderá ser adicionada a qualquer lanche do 
cardápio por um valor adicional. Mais informações: Informações: (http://
theblackbeef.com.br/). 

J - Programa de Estágio 
A Samsung Electronics Brasil está com inscrições abertas para o Pro-
grama de Estágio 2019. As vagas são para estudantes de graduação 
com formação prevista para julho e dezembro de 2020 nos cursos de 
Administração, Economia, Engenharias, Ciências Contábeis, Marketing, 
Comunicação Social e Relações Internacionais. As vagas são para jovens 
profi ssionais capazes de atuar em um ambiente dinâmico, inovador e 
multicultural. Idioma: inglês a partir do nível intermediário. Início do 
programa: 12 de agosto. Inscrições em: (https://www.99jobs.com/sam-
sung/jobs/46742?preview=true). 
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O volume de 

informações e 

documentos que uma 

empresa lida no dia a 

dia cresce a cada ano

Além dos arquivos roti-
neiros que envolvem as 
transações fi nanceiras, 

os profissionais dependem 
cada vez mais de relatórios e 
análises que auxiliam na toma-
da de decisão em diferentes 
departamentos. O problema 
é que essa quantidade cada 
vez maior exige uma gestão 
efi ciente para que o conteúdo 
esteja sempre à disposição de 
forma rápida e segura. Confi ra 
cinco passos para melhorar a 
gestão dos documentos com o 
apoio da tecnologia:

• Gerencie eletronica-

mente os arquivos - A efi ci-
ência na gestão de documentos 
no ambiente corporativo passa 
pelo processo de digitalização. 
Para isso, é essencial que a 
empresa adquira uma solução 
de gerenciamento eletrônico. 
Este recurso consegue arqui-
var qualquer material em um 
servidor diretamente de uma 
multifuncional, scanner ou de 
um arquivo já existente. Dessa 
forma, todos os documentos 
fi cam concentrados no mes-
mo lugar e com indexação de 
sistema de busca, facilitando a 
pesquisa futura por parte dos 
colaboradores.

• Acredite no poder da 

nuvem - Os arquivos digi-
talizados e indexados pelo 
sistema de gerenciamento 
eletrônico podem ser arma-
zenados em servidores físicos 
dentro da empresa. Contudo, 
a evolução da computação em 
nuvem traz mais efi ciência 
e facilidade para a empresa 
neste quesito. Afi nal, as solu-
ções em cloud permitem que 
todos os documentos estejam 
seguros por meio de níveis de 
segurança e podem ser aces-
sados por qualquer dispositivo 
conectado à Internet – ideal 
para companhias que têm 
colaboradores em várias cida-
des ou regiões e que precisam 

ter documentos em mãos de 
forma rápida.

Assinatura eletrônica 

pode reduzir os processos 

. Assinatura eletrônica 

pode reduzir os processos - 

É uma alternativa interessante 
para quem deseja otimizar a 
gestão documental. Isso por-
que ela permite que contra-
tos, documentos e quaisquer 
materiais que dependam de 
assinaturas possam utilizar 
esse recurso. Assim, com uma 
solução de gerenciamento de 
documentos, todos os pro-
cessos podem ser feitos no 
ambiente digital, acelerando 
o procedimento e reduzindo 
o desperdício de tempo e 
dinheiro.

• Estabeleça um fl uxo de 

trabalho em sua empresa 

- Com as aplicações e progra-
mas adequados, é possível es-
tabelecer um fl uxo de trabalho 
na organização que facilite a 
gestão documental e reduza o 
risco de arquivos duplicados 
ou errados nos processos da 
companhia. Estas soluções 
são capazes de agrupar os 
documentos digitalizados de 
acordo com o assunto ou tema 
correspondente, sem a ne-
cessidade de um profi ssional 
intervir manualmente. Assim, 
é possível criar diretórios 
específi cos para cada depar-
tamento, como marketing, 
fi nanceiro, etc.

• Coloque a inovação em 

primeiro lugar na estraté-

gia - Por fim, a boa gestão 
documental de uma organi-
zação começa em sua própria 
cultura. Com o avanço da 
tecnologia, soluções novas e 
mais eficientes surgem todos 
os anos. Isso exige que os em-
presários e líderes estejam 
atentos a estes lançamentos, 
identificando serviços que 
realmente tragam benefícios 
para o dia a dia da empresa 
e melhoram a produtividade 
de todos os colaboradores.

(*) É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)

A estimativa do mercado fi -
nanceiro para o crescimento 
da economia neste ano che-
gou a 1%, após 15 reduções 
consecutivas. É o que mostra 
o boletim Focus, resultado de 
pesquisa do Banco Central 
(BC) a instituições fi nancei-
ras, divulgado às segundas-
-feiras. A projeção para a 
expansão do PIB desta vez 
foi reduzida de 1,13% para 
1%. A previsão do mercado 
fi nanceiro para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,80 
no fi m de 2019 e de 2020.

A expectativa das institui-
ções financeiras é que a eco-
nomia tenha crescimento 
maior em 2020, entretanto, a 
previsão para o próximo ano 
foi reduzida de 2,50% para 
2,23%. A previsão para 2021 
e 2022 permanece em 2,50%. 
A estimativa de inflação, 
calculada pelo IPCA, caiu de 

A projeção do PIB desta vez foi reduzida de 1,13% para 1%.

O Indicador Antecedente 
de Emprego (Iaemp), 
da FGV, caiu 6,7 pontos 

em maio. O indicador, que busca 
antecipar tendências futuras do 
mercado de trabalho e é calcula-
do com base em entrevistas com 
empresários da indústria e dos 
serviços e com consumidores, 
chegou a 85,8 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos, 
o menor nível desde junho de 
2016 (82,2 pontos).

De acordo com o pesquisador 
Rodolpho Tobler, da FGV, essa, 
que é a quarta queda conse-
cutiva do Iaemp, é fruto de 
desapontamento com o ritmo 
de recuperação da atividade 
econômica e dos elevados 
níveis de incerteza. O outro 
índice, Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD), que 
mede a percepção dos consu-
midores sobre a situação atual 
do mercado de trabalho, subiu 
0,9 ponto, para 95,7, a maior 
pontuação desde dezembro do 
ano passado.

O dado confi rma a lentidão na recuperação do mercado de trabalho.

Ações de combate ao furto de energia
A Enel Distribuição São Paulo está intensifi cando 

as ações de combate ao furto de energia, por meio 
das inspeções de fraude. Em parceria com a Polícia 
Civil, a empresa realizou, nos cinco primeiros meses 
do ano, 111 ações para fl agrante, que resultaram em 
106 pessoas detidas. A maioria delas aconteceu na 
região Sul da capital, representando 55% do total de 

prisões, seguida pelas regiões Oeste (20%), Leste 
(14%), Norte (6%)  e ABC (5%). As classes comercial 
e residencial são a maior fatia dos locais com furto de 
energia, sendo 62% e 34%, respectivamente.

Em 2018, foram encontradas mais de 11.600 irregu-
laridades com dolo. As regiões Leste e Oeste da capital 
foram as mais representativas, com 33% e 24% das 
ocorrências, respectivamente. A maioria das irregu-

laridades foi em residências, sendo 88% dos casos.
Além de ser crime, com pena prevista de um a oito 

anos de reclusão, o furto de energia afeta diretamente a 
qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em 
risco a população, principalmente as pessoas que manipu-
lam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar 
curtos-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando 
interrupção no fornecimento de energia (RI/Enel).

Faturamento do 
varejo paulista 
atinge R$ 58,8 
bilhões em março 

As vendas do comércio varejista 
no Estado de São Paulo seguiram a 
trajetória ascendente e atingiram 
R$ 58,8 bilhões em março, alta de 
1,2% em relação ao mesmo perío-
do de 2018. Foi a maior cifra para 
o mês desde o começo da série 
histórica, em 2008. Nos últimos 
12 meses, a elevação foi de 4,7%, e 
no acumulado de 2019, o aumento 
foi de 4,2%, o que representa um 
montante de R$ 7 bilhões maior do 
que o obtido no período de janeiro 
a março de 2018. Os dados são da 
pesquisa realizada mensalmente 
FecomercioSP, com base em in-
formações da Sefaz-SP.

Das nove atividades pesquisadas, 
sete obtiveram alta em seu fatura-
mento real no comparativo anual, 
com destaque para os setores de 
materiais de construção (7,7%), 
farmácias e perfumarias (6,6%) 
e supermercados (0,9%). Juntos, 
contribuíram para o resultado geral 
com 1,3 ponto porcentual (p.p.). 
Por outro lado, os segmentos de 
concessionárias de veículos (-6%) e 
eletrodomésticos, eletrônicos e lojas 
de departamento (-1,6%) sofreram 
quedas nas vendas. Somados, impac-
taram negativamente com 0,8 ponto 
porcentual para o desempenho fi nal.

De acordo com assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, houve 
alta de 4% nas vendas do varejo, na 
média de fevereiro e março juntos, 
seguindo o crescimento visto nos 
meses anteriores. No entanto, no 
acumulado dos últimos 12 meses, 
já é perceptível a desaceleração nas 
vendas: de 5,2% em fevereiro para 
4,7% em março (AI/FecomercioSP).
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Indicadores do mercado de 
trabalho mostram piora em maio
Os dois indicadores da Fundação Getulio Vargas (FGV), que buscam registrar tendências do mercado 
de trabalho no país, tiveram piora na passagem de abril para maio

O ICD é medido em uma es-
cala de zero a 200 pontos, em 
que quanto maior a pontuação, 
pior é o resultado. De acordo 

com Tobler, apesar de ainda 
estar abaixo do nível do período 
eleitoral, o ICD teve seu terceiro 
resultado negativo e ainda está 

em um patamar elevado. Para 
ele, o dado confi rma a percep-
ção de lentidão na recuperação 
do mercado de trabalho (ABr).

Previsão de crescimento do 
PIB cai pela 15ª vez seguida

4,03% para 3,89% este ano, foi 
mantida em 4% para 2020 e 
em 3,75% para 2021 e 2022.

Na última sexta-feira (7), 
o IBGE informou que o IPCA 
desacelerou em maio, ao variar 
0,13%, 0,44 ponto percentual 
abaixo da taxa de abril (0,57%). 
Esse foi o menor resultado para 

maio desde 2006 (0,10%). A 
variação acumulada no ano 
fi cou em 2,22% e em 12 meses 
chegou a 4,66%. A meta de 
infl ação de 2019, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), é de 4,25%, com inter-
valo de tolerância entre 2,75% 
e 5,75% (ABr).


