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ticos, móveis, utilidades domésticas, celulares e TI, a Eletrolar Show 2019. 
Apresentará as inovações, tendências e lançamentos de produtos para o 
varejo nacional e latino-americano. Cerca de 10 mil produtos de 700 mar-
cas serão apresentados para 29 mil visitantes da indústria e do varejo, que 
representam mais de 30 mil pontos de venda de todo o território nacional. 
Também participam atacadistas, distribuidores, lojas de departamento, 
home centers, representantes do e-commerce, importadores e mercado 
corporativo. Mais informações: (www.eletrolarshow.com.br).

E - Carne Bovina
A Marfrig Global Foods é uma das companhias líderes em carne bovina no 
mundo. Com uma receita líquida de 41,4 bilhões de reais em 2018, capacidade 
diária de abate de bovinos de mais de 34 000 cabeças/dia e uma capacidade 
de produção de 232 000 toneladas de hambúrgueres por ano, anuncia que a 
aquisição da Iowa Premium foi aprovada pelo órgão regulador dos Estados 
Unidos. A aprovação concretiza os processos necessários formalizando a 
aquisição. A transação está totalmente alinhada com a estratégia da Natio-
nal Beef, aumentando sua capacidade de atender mercados que buscam 
carne de alta qualidade. Além disso, a operação demonstra a parceria de 
longo prazo entre Marfrig, Jefferies, USPB, TMK e NBPCo, bem como o 
comprometimento dos acionistas com a National Beef. 

F - Transporte de Contêineres
A MRS Logística e a Novelis América do Sul assinaram um contrato  
para transporte ferroviário de contêineres, com garantias de volume e 
atendimento, algo até então considerado inédito para o transporte via 
ferrovia. A previsão é de que sejam transportadas bobinas de alumínio 
laminado e produtos recicláveis do metal. O novo contrato faz parte do 
projeto de expansão da fábrica da Novelis, em Pindamonhangaba. Com 
um investimento de R$ 650 milhões, o projeto prevê um aumento anual 
da capacidade de produção de chapas de alumínio de 100 mil toneladas 
e a de reciclagem de 60 mil toneladas. Com a expansão, a fábrica passa 
a ter capacidade produtiva anual de 680 mil toneladas e de 450 mil 
toneladas para reciclagem do metal.

G - Azeite Nacional
A produção nacional de oliveiras e azeites será tema do VII Encontro da 
Cadeia Produtiva da Olivicultura no Brasil, que acontece nesta sexta-

A - Qualifi cação Profi ssional
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado oferece 
mais de 23 mil vagas em todo estado para os cursos de qualifi cação pro-
fi ssional gratuitos do Programa Novotec Expresso em 16 modalidades 
presenciais. O início das aulas é dia 1º de agosto. Podem participar alunos 
do Ensino Médio da Rede Estadual. O Novotec é realizado em parceria 
com o Centro Paula Souza, instituição referência em excelência educa-
cional no Brasil, e com a Secretaria Estadual da Educação. São mais de 
6 mil vagas para a Capital e Região Metropolitana. Mais informações e 
As inscrições ( que se encerram no dia próximo dia 16), no site (http://
www.novotec.sp.gov.br). 

B - Startups Connected
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Programa Startups 
Connected, da Câmara Brasil-Alemanha. É um programa de acelera-
ção que fomenta não só a conexão entre startups e grandes empresas, 
mas também a cocriação de novas soluções em conjunto das empresas 
âncoras. Conta com 9 desafi os dos mais variados segmentos propostos 
pela Volkswagen, Bayer, Siemens, BASF, GIZ,  Hospital Alemão Oswal-
do Cruz, Voith, Ministério Alemão de Meio Ambiente, Preservação da 
Natureza e Segurança Nuclear (BMU) e Lufthansa. Mais informações: 
(www.startupsconnected.com.br).

C - Cafeicultura Global
O Brasil é o maior país produtor de café do mundo e no momento o setor 
cafeeiro brasileiro enfrenta uma crise envolvendo o baixo preço da saca 
de café. Para buscar caminhos mais sustentáveis e soluções reais para 
a atividade cafeeira, Campinas sediará o maior evento da cafeicultura 
global, o  II Fórum Mundial de Produtores de Café, que será realizado 
nos dias 10 e 11 de julho, no Royal Palm Plaza Resort. É a primeira vez 
que o Brasil recebe um evento internacional desse porte no setor. O 
economista norte americano, Jeffrey D. Sachs, apresentará o estudo 
sobre "Análise Econômica e Política para Melhorar os Rendimentos dos 
Pequenos Produtores de Café". 

D - Eletroeletrônicos
Entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, no Transamerica Expo Center, 
acontece a maior feira da América Latina de eletroeletrônicos, eletrodomés-

-feira (14) e sábado (15), no SENAC Aclimação. Reunirá produtores, 
investidores, e público ligado à gastronomia e consumidores para discutir 
o potencial e os gargalos da produção paulista e brasileira. Também será 
oferecido curso de análise sensorial de azeites, em que será possível 
aprender os atributos gustativos para classifi car o azeite em extravir-
gem, virgem e lampante. O encontro faz parte da programação da feira 
ExpoAzeite, que este ano completa sua décima edição. Os interessados 
podem fazer inscrição pelo site (www.eventbrite.com.br/e/10o-expo-
-azeite-2019-tickets-60039150716).

H - Excelência BIM 
Há dez anos, o mercado de construção civil estuda e desenvolve projetos 
com a ferramenta Building Information Modeling (BIM). O SindusCon-SP 
foi o pioneiro no debate no cenário nacional sobre a implementação e 
divulgação da plataforma. Com isso, trouxe o tema para seus associa-
dos, profi ssionais do mercado e estudantes do setor e, como forma de 
reconhecer projetos relevantes, também criou o Prêmio Excelência BIM. 
O prêmio já reconheceu iniciativas de diversos portes e segmentos nas 
categorias Contratante, Academia, Projetista, Fornecedor e Construtor. 
Inscrições devem ser feitas por meio do site (www.premiobim.com.br) 
até o próximo dia 30. 

I - Aceleração de Negócios
Lançada pela Neo Química, a Neo Acelera é a primeira aceleradora de 
saúde do país com foco em inovação social e direcionada aos desafi os 
da atenção primária. Com apoio da Yunus Negócios Sociais, a iniciativa 
visa selecionar e acelerar negócios de impacto que contribuam para 
o avanço do empreendedorismo de saúde e gerem benefícios para as 
comunidades em que atuam. Selecionará até oito negócios que atuem 
com os desafi os do setor, segundo quatro critérios: potencial de impac-
to socioambiental; alcance ou previsão de sustentabilidade fi nanceira; 
qualifi cação de equipe de empreendedores responsável; e potencial 
de escalabilidade ou replicabilidade da solução. Interessados podem 
inscrever no site (www.neoacelera.com.br), até o próximo dia 16.  A 
participação é gratuita.

J - Profi ssionais de Tecnologia
A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – possui 25 va-
gas abertas para profi ssionais de tecnologia nas cidades de São Paulo, 
Campinas, Jaguariúna, Barueri, Mogi das Cruzes e Limeira, além de uma 
vaga para Analista de Recursos Humanos. A empresa busca candidatos 
com experiência anterior na posição escolhida e com disponibilidade 
para atuar no local da vaga. Para se candidatar, os interessados devem 
enviar currículo para (recrutamento@artit.com.br), colocando a vaga 
de interesse no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail. O 
processo de seleção será feito com uma triagem inicial pelo RH e, em 
seguida, agendamento de entrevistas com os candidatos. Mais informa-
ções: (http://www.artit.com.br/).
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A Tecnologia da 

Informação está se 

tornando cada vez mais 

infl uente nos negócios 

para empresas que 

atuam em todos os 

setores da economia

Além disso, os CIOs estão 
ampliando a presença 
na direção estratégica 

das organizações, arquite-
tando modelos operacionais 
digitais contínuos e monito-
rando a conquista de metas 
estratégicas. Os resultados 
fi nanceiros das empresas líde-
res comprovam que o modelo 
de negócio vencedor na era 
digital é, cada vez mais, uma 
frente totalmente integrada, 
com empresas conectadas to-
talmente focadas nos clientes. 

O desafi o, agora, é executar 
as próximas ações na velocida-
de e escala que o mercado exi-
ge. Pesquisa da IDC revela que, 
até 2022, 80% do crescimento 
de receita das empresas de-
penderá de ofertas e operações 
digitais, o que signifi ca que o 
futuro está relacionado à ma-
neira com que as organizações 
fornecem serviços de tecnolo-
gia, respondem a problemas e 
gerenciam expectativas. 

Outro dado relevante é 
que organizações centradas 
nos clientes são 38% mais 
propensas a reportar maior 
lucratividade se compradas 
com aquelas que não atuam as-
sim. Importante destacar que 
o futuro será hiperconectado. 
Assim, os diferenciais empre-
sariais estarão em garantir 
uma abordagem holística para 
a transformação digital, am-
pliando o poder da tecnologia 
em toda a cadeia de valor. 

Por outro lado, infraestrutu-

ra digital fragmentada e falta 
de alinhamento operacional 
impacta a capacidade das or-
ganizações fornecerem expe-
riências melhores aos clientes 
e impulsionarem os negócios. 
As organizações devem fazer 
essa transformação com as se-
guintes etapas: reconhecendo 
o poder da empresa conectada; 
compreendendo os produtos 
disponíveis no mercado; prio-
rizando uma mudança cultural 
sobre investimentos técnicos; 
pensando além da capacidade 
tradicional de modelos de TI; 
evoluindo na governança e na 
gestão de riscos; integrando o 
C-Level.

Para projetar soluções ali-
nhadas com a velocidade solici-
tada pelo mercado, é importan-
te considerar modelos com: es-
tratégia e arquitetura; entrega 
digital; parcerias de negócios 
e inovação; gestão de talentos. 
Além disso, recomenda-se a 
incorporação dos seguintes 
elementos-chave: fl exibilida-
de, escalabilidade e abordagem 
humana. O desempenho que 
as empresas entregam a seus 
clientes depende da ausência 
de atrito tecnológico, o que faz 
com que o futuro da TI esteja 
interligado com o conceito da 
empresa conectada. 

Empresas de todos os seto-
res precisam, cada vez mais, 
mitigar riscos operacionais 
e antecipar tendências de 
mercado para implementa-
rem transições estruturais. 
Somente assim as líderes do 
setor serão protagonistas na 
jornada de transformação 
digital,  ampliado vantagens 
competitivas e alavancando 
seus negócios.

(*) - É sócio-líder de Consultoria em 
Tecnologia da Informação da KPMG 

no Brasil (www.kpmg.com.br).

Claudio Soutto (*)

O montante de cereais, le-
guminosas e oleaginosas 
previsto agora é 1,4% 

maior do que o foi projetado em 
abril e deve superar a safra de 
2018 em 3,6%. O IBGE espera 
um crescimento de 2,7% na área 
colhida em 2019, que deve so-
mar 62,6 milhões de hectares. A 
área prevista divulgada supera 
a previsão de abril em 0,5%.

O arroz, o milho e a soja cor-
respondem a 92,4% de toda a 
safra nacional e ocupam 87,4% 
da área colhida. Enquanto as 
áreas do milho (+6,3%) e da 
(+2,1%) soja devem crescer 
em relação a 2018, a do arroz 
deve ter uma queda de 10,3%. 
Em relação à produção, o milho 
deve ter uma alta de 15,7%, 
contrastando com a queda de 
4,5% para a soja e de 11,2% para 
o arroz. Mais de um quarto da 
safra de cereais, leguminosas 
e oleaginosas do Brasil está 
concentrada no Mato Grosso 
(27,5%), seguido do Paraná 
(15,7%) e do Rio Grande do 
Sul (14,7%). 

Consequentemente, as re-
giões Centro-Oeste (45,2%) 

O arroz, o milho e a soja correspondem a 92,4% da safra e ocupam 87,4% da área colhida.

IGP-M acumula 
infl ação de 
6,44% em 12 
meses

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste dos contratos de alu-
guel, subiu 0,73% na primeira 
prévia de junho deste ano. 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a taxa é superior 
à registrada na primeira prévia 
de maio (0,58%). Com a prévia 
de junho, o IGP-M acumula 
infl ação de 6,44% em 12 meses.

A queda da taxa da prévia de 
maio para a prévia de junho foi 
puxada pelo varejo e pela cons-
trução. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
registrou defl ação (queda de 
preços) de 0,09% em junho, ante 
uma infl ação de 0,35% em maio.

O Índice Nacional de Custo da 
Construção também registrou 
defl ação (-0,07%) na prévia de 
junho, taxa inferior à infl ação de 
0,09% na prévia de junho. Por 
outro lado, o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, registrou alta na taxa 
de infl ação, ao passar de 0,74% 
na prévia de maio para 1,15% 
na prévia de junho (ABr).

O primeiro-ministro do 
Canadá, Justin Trudeau, in-
formou que o país vai proibir 
plásticos descartáveis, como 
sacolas plásticas e canudos, 
até 2021. A medida foi anun-
ciada na segunda-feira (10), 
como uma forma de combater 
a poluição ambiental dos ocea-
nos causada por plásticos des-
cartáveis. O primeiro-ministro 
lembrou que menos de 10% do 
plástico utilizado no Canadá é 
reciclado. 

Ele afi rmou que empresas 
que produzem produtos plás-
ticos, ou que vendem itens 
como embalagens plásticas, 
serão responsáveis pela co-
leta e reciclagem do resíduo. 
E que a decisão sobre quais 
itens serão proibidos será ba-
seada em evidência científi ca, 
replicando de forma similar 
as medidas tomadas pela 
União Europeia. A imprensa 

O país vai proibir plásticos descartáveis, como sacolas plásticas 

e canudos, até 2021.

A capacidade de estoque 
disponível no Brasil para a pro-
dução agrícola cresceu 0,3% 
no segundo semestre de 2018, 
divulgou ontem (11) o IBGE, na 
Pesquisa de Estoques. Ao todo, 
o país é capaz de armazenar 16,5 
milhões de toneladas, sendo 
a maior parte delas no Mato 
Grosso, com 39,8 milhões. Os 
silos são a principal forma de 
armazenamento de produtos 
agrícolas no país, com 48,3% da 
capacidade útil total de estoque. 
Os armazéns graneleiros e gra-
nelizados respondem por 37,6%.

Segundo o IBGE, também 

cresceu o número de estabe-
lecimentos responsáveis pelo 
armazenamento. O total chegou 
a 7.789 no segundo semestre do 
ano passado, uma alta de 0,7% 
em relação ao primeiro semestre. 
O estoque de produtos agrícolas 
caiu de 29,2 milhões no segundo 
semestre de 2017 para 24,2 mi-
lhões no segundo semestre de 
2018. A maior parte desse estoque 
é de milho, com 11,1 milhões de 
toneladas. Outras participações 
relevantes são a da soja, com 5,5 
milhões; do trigo, com 4,2 milhões; 
do arroz, com 2,2 milhões; e do 
café, com 1,3 milhão (ABr).
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IBGE eleva estimativa da 
safra de grãos para 2019
A estimativa para a safra de grãos de 2019 foi elevada em maio, divulgou ontem (11) o IBGE. A 
projeção é que serão colhidas 234,7 milhões de toneladas, 3,2 milhões a mais do que havia sido 
estimado em abril

e Sul (33,2%) detêm quase 
80% da produção nacional. 
Em relação ao ano passado, 
apenas o Sudeste deve ter 
queda na produção, de 3,3%. 
Norte (+4,3%), Centro-Oeste 
(+5,1%), Sul (+4,5%) e Nor-
deste (+0,3%) devem ter uma 
safra maior em 2019. Entre 
todos os grãos monitorados 

pelo IBGE, a aveia teve o maior 
crescimento na estimativa de 
safra em maio, com 18% a mais 
do que havia sido projetado em 
abril. Cevada (11,5%), trigo 
(10,1%) e sorgo (4%) também 
se destacam. 

O feijão teve a estimativa da 
terceira safra elevada em 2,1%, 
enquanto as estimativas da 

primeira (-2%) e da segunda 
(-0,4%) foram reduzidas em 
relação a abril. Também foram 
revisadas para baixo as safras 
do café canephora (-1,9%) e 
do café arábica (-2,6%). Em 
relação a 2018, o café deve ter 
uma produção 12,1% menor, 
e o feijão, uma queda de 0,7% 
(ABr).

Cresceu a capacidade de 
estoques agrícolas

Canadá vai proibir plásticos 
descartáveis até 2021

canadense informou que gar-
rafas plásticas provavelmente 
irão fi gurar entre os produtos 
proibidos.

Nações industrializadas vêm 
enfrentando o problema de 
como descartar montanhas de 

lixo plástico desde que a Chi-
na proibiu a importação dos 
resíduos, em janeiro do ano 
passado devido a preocupa-
ções ambientais. A China era a 
maior importadora de resíduos 
plástico do mundo (NHK/ABr). 


