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D - Inovação em Saúde
Ficar por dentro do que existe de mais inovador em saúde nos dias de 
hoje, por meio de palestras e cases das principais referências nacionais 
e internacionais, é o que promete o III Encontro Internacional de Em-
preendedorismo e Inovação em Saúde, realizado pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein, no dia 10 de setembro, das 8h às 20h. Voltado para 
empreendedores, investidores, líderes e profi ssionais de instituições de 
saúde, setores público e privado, é considerado o mais importante de 
empreendedorismo e inovação em saúde no Brasil. A iniciativa objetiva 
fortalecer a interação entre lideranças do setor de saúde e tecnologia, 
investidores, hospitais de referência, órgãos públicos e empreendedores, 
em escala global. Informações: (http://encontroempreendedorismo.
inovaeinstein.com.br/ingressos/).   

E - Horta Escolar
A Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de 
despesas corporativas, patrocina o Projeto Horta Escolar, da ONG 
Conexão, que promove o plantio e colheita de hortas para incentivo da 
alimentação saudável nas crianças de escolas públicas. O projeto, que 
está em 14 escolas da rede pública municipal da cidade de Itapevi, é 
resultado do Programa Conexão Escola, que surgiu junto com os Obje-
tivos da ONU, que possui metas para promoção de saúde e bem-estar 
no mundo. Desde 2014, o Projeto Horta Escolar já impactou mais de 6 
mil alunos e plantou 14 mil mudas. 

F - Mercado de Impressão
O mundo está cada vez mais digital, mas a impressão em papel está longe 
de acabar. No primeiro trimestre, foram vendidas 633.371 máquinas - 
entre impressoras (51.665) e multifuncionais (581.706) -, apenas 1,5% a 
menos do que no mesmo período do ano passado, e 34,4% a mais do que 
no quarto trimestre de 2018, o mais fraco daquele ano. Os dados são da 
IDC Brasil, líder em inteligência de mercado, serviços de consultoria e 
conferências com as indústrias de TI e Telecomunicações e fazem parte 
do estudo IDC Quarterly Hardcopy Tracker Q1/2019 que acaba de ser 
divulgado. Mais informações, visite (www.idc.com).

A - Cursos Online e Gratuitos 
O Arduino é uma placa de circuito com funcionamento semelhante ao 
de um pequeno computador, ou seja, uma plataforma de prototipagem 
eletrônica com hardware e software fl exíveis e fáceis de usar. O equipa-
mento pode ser usado para controlar robôs, luzes e outros dispositivos 
eletrônicos. A plataforma “Code IoT”, iniciativa da Samsung em parceria 
com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, oferece gratui-
tamente o curso “Eletrônica: conceitos e componentes básicos” – que 
mostra o funcionamento de um circuito elétrico – além de outros temas 
para os interessados em tecnologia objetivando incluí-la como discipli-
na em sala de aula. As inscrições estão abertas e podem ser feitas em: 
(http://www.codeiot.org.br/).

B - Produtos para Casa
A  Associação Brasileira das Empresas de Utilidades e Presentes fi rmou 
com a Apex-Brasil um convênio para a internacionalização das em-
presas associadas fabricantes do segmento Casa. O programa setorial 
visa incentivar e apoiar as empresas através do aporte continuado de 
inteligência comercial e competitiva internacional. Cria alternativas de 
promoção comercial e propõe a participação no mercado internacional 
de produtos de decoração, mesa posta, utilidades domésticas e linha 
têxtil decorativa. As empresas receberão orientações para as escolhas dos 
mercados internacionais em que irão atuar ou que pretendem expandir 
suas atuações. Mais informações em: (www.abup.com.br).

C - Wine Show 
A International Wine Show, evento de degustação de vinhos do mundo, 
realiza sua sexta edição no próximo dia 20 (sábado), das 15h00 às 21h00, 
no 4º andar do Centro de Convenções Frei Caneca. São cerca de 300 
rótulos, nacionais e importados, dos principais países produtores de 
vinho. Tintos, brancos, rosés e espumantes poderão ser degustados e 
comprados com descontos especiais no evento. O evento conta com 50 
stands de importadoras e vinícolas selecionadas. Será servido um Buffet 
com mesa de antepastos, queijos variados e pães. Também acontece 
a palestra de Tasting Taças Riedel, que irá mostrar a diferença que 
o tipo de taça faz ao vinho, seja pelo formato ou pelo material (www.
emporiofreicaneca.com.br).

G - Amargos Puros  
O Brasil está no pódio de uma das competições mais importantes de chocolate 
do ano. O International Chocolate Awards Americas 2019 divulgou acaba de 
divulgar os melhores chocolates das Américas do Norte, Central e Latina. 
Dentre centenas de competidores, a Nugali, de Pomerode/SC, foi a única 
marca brasileira premiada na categoria amargos puros, considerada a mais 
importante do segmento. Os produtos Amargo 70% da Linha Premium e 
Cacau em Flor 70% receberam a medalha de bronze. Já são dez medalhas 
da marca nos últimos quatro anos. A premiação aconteceu na cidade de 
Hoboken, em New Jersey. Saiba mais em: (https://www.nugali.com.br/).

H - Pós para Estrangeiros 
O Programa Alianzas para la Educación y la Capacitación, uma iniciativa 
da OEA em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, 
oferecerá 513 bolsas de mestrado e doutorado para estrangeiros estu-
darem no Brasil. A previsão é que as atividades comecem no segundo 
semestre de 2020. O candidato deve ser residente de qualquer um dos 
estados membros da OEA e não pode ter recebido qualquer auxílio da 
organização ou do governo brasileiro anteriormente. Os selecionados 
receberão bolsas no valor de US$ 1.200, além de subsídio para algumas 
despesas pessoais. Os benefícios estarão disponíveis por até 24 meses para 
mestrado e 48 meses para doutorado (www.oas.org/es/becas/brasil.asp). 

I - Atividades Robóticas
O Instituto Mauá de Tecnologia sediará a palestra Atividades Robóticas 
na Educação Japonesa no próximo dia dia 17, 9h às 11h30. O professor 
do Instituto de Tecnologia Nishinippon, Yasunori Takemura, e o professor 
Yoshifumi Matunaga, do Colégio Técnico de Oita, falarão sobre como as 
atividades relacionadas a robôs são aplicadas na educação japonesa e o 
nível dessa tecnologia e suas tendências no Japão. O evento é destinado aos 
estudantes universitários relacionados à luta de sumô de robôs e tecnolo-
gia de robôs, profi ssionais de instituições de ciência e tecnologia e alguns 
grupos da sociedade nipo-brasileira. Mais informações: https://maua.br/
graduacao/atividades-eventos/atividades-roboticas-educacao-japonesa).

J - Desafi os Reais 
Estão abertas as inscrições para a  terceira edição do Vallourec Open Brasil, 
programa que seleciona startups aptas a desenvolver projetos em conjunto 
com as empresas Vallourec no Brasil. Podem participar startups de base 
tecnológica do Brasil, e as interessadas deverão preencher o formulário no 
site (www.vallourecopenbrasil.com.br) até o dia 1º de agosto. O processo 
de seleção terá quatro etapas com a possibilidade de uma fase extra, em 
caso de empates técnicos entre startups. As selecionadas na primeira fase 
serão anunciadas no dia 12 de agosto. A edição de 2019 tem como tema a 
automação de atividades operacionais com foco em ganho de produtividade.
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Raras vezes os donos de 
negócios refl etem sobre 
o estágio evolutivo em 

que se encontram as suas pró-
prias organizações. Existem 
muitas teorias a respeito, mas 
em geral os teóricos dividem a 
evolução das empresas em três 
fases, ou seja: a primeira que 
é a do pioneirismo, a segunda 
fase que é da racionalização e 
uma terceira fase que é a do 
amadurecimento. Mas o que 
significa ser uma empresa 
madura? 

Quero iniciar pela  fase do 
pioneirismo. Os processos ad-
ministrativos ainda não estão 
bem introduzidos, impera a 
gestão informal, cada um faz 
um pouco de tudo e a estrutura 
organizacional ainda carece de 
uma boa defi nição. Aos poucos, 
a empresa vai crescendo e se 
desenvolvendo. 

Para estruturar este cresci-
mento ela é obrigada a se or-
ganizar. Consultorias externas 
são chamadas para implantar 
sistemas de informações ade-
quados, sistemas de custos, 
estrutura organizacional mais 
formal e, neste estágio, a em-
presa pode crescer muito e se 
tornar grande. 

Em geral, a gestão ainda é  
muito centralizada e depende 
muito de seus sócios majoritá-
rios. Na falta repentina deles 
muitas empresas são levadas a 
fechar suas portas pois a fase 
seguinte sequer foi pensada.

Esta terceira fase, a do 
amadurecimento, deve levar 
em consideração  diversos as-
pectos em nível de governança 
corporativa. 

Uma empresa madura é 
aquela que,  entre outros, já 
tem a sua governança bem 
desenvolvida e implantada. 
Não se chega a uma fase ma-
dura de uma hora para outra. 
Ao contrário. É um processo 
que leva bastante tempo para 
amadurecer. Por exemplo, a 
formação de Conselhos. 

Numa empresa familiar pro-
vavelmente é preciso  pensar 
na formação de um Conselho 
familiar e na profi ssionalização 
da família empresária. Uma se-
gunda etapa deste processo se-
ria a formação de um Conselho 
Consultivo com a participação 
de conselheiros externos ou 
independentes. Em paralelo, 
seria importante pensar no 
relacionamento entre a família, 
empresa e a propriedade.

Para isso existem os protoco-
los familiares. Estes irão esta-
belecer uma série de regras a 
partir de compromissos morais 
formados entre os sócios da 
empresa em relação a assuntos 
como a  entrada de herdeiros 
na gestão dos negócios; dis-
tribuição de lucros entre os 
familiares: remuneração de 
familiares; venda de partici-
pação societária em âmbito 
da família e assim por diante. 

Protocolos bem montados 
são um excelente alicerce para 
a longevidade e perpetuação 
dos negócios familiares, pois 
evitam e eclosão de confl itos 
por divergências de opiniões. 
Neste caso os assuntos já estão 
discutidos e defi nidos. Ainda 
cabe destacar a importância 
do “compliance” ou a conformi-
dade. A conduta moral e ética 
deve  permear as nossas orga-
nizações, mais do que nunca. 

Não importa o tamanho do 
negócio. Todos deveriam se 
preocupar com esta questão. 
Para tanto, toda a equipe de 
funcionários deveria estar 
ciente e consciente de como 
a empresa na qual trabalham 
lida com os problemas morais 
e éticos. Por fi m, a questão 
de sustentabilidade, ou seja, 
a proteção social e ambiental 
também deveria fazer parte 
das preocupações e ações de 
uma empresa madura. 

A responsabilidade e a con-
tribuição social das organiza-
ções se torna cada vez mais 
necessária  nos dias atuais.  

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

É o que revela pesquisa rea-
lizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). Entre os consumidores 
que utilizaram cartão de crédito 
nos últimos 12 meses, a maioria 
(76%) foi de instituições de 
fi nanceiras tradicionais e 36% 
de lojas varejistas. No entanto, 
21% dos entrevistados já ado-
tam cartões de crédito ligados 
a fi ntechs ou bancos digitais 
como meio de pagamento no 
dia a dia. Número que cresce 
entre os mais jovens, chegando 
a representar 32% dos casos.

Os principais atrativos para a 
escolha do serviço são isenção 
de anuidade e juros, bem como 
taxas mais baixas em relação aos 
bancos tradicionais (54%). Além 

O avanço das fi ntechs refl ete as transformações que serviços 

fi nanceiros vêm enfrentando.

Infl ação de 
produtos na saída 
das fábricas fi ca 
em 1,43%

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), que mede a variação 
de preços dos produtos na porta 
de saída das fábricas, registrou 
infl ação de 1,43% em maio. 
A taxa é superior ao 1,22% 
observado em abril, mas fi cou 
abaixo dos 2,55% de maio do 
ano passado. De acordo com 
dados divulgados ontem (3) 
pelo IBGE, o IPP acumula taxas 
de infl ação de 3,99% no ano e 
de 7,36% em 12 meses.

Dezoito das 24 atividades 
industriais pesquisadas pelo 
IBGE tiveram infl ação em seus 
produtos em maio. A taxa de 
inflação do mês foi puxada 
principalmente pelos setores 
de alimentos (1,75%), refi no de 
petróleo e produtos de álcool 
(3,28%), indústrias extrativas 
(6,5%) e outros produtos quí-
micos (1,27%). Por outro lado, 
seis atividades tiveram defl ação 
(queda de preços) e evitaram 
uma taxa mais de infl ação alta 
do IPP, com destaque para o 
setor de couros (-2,22%).

Entre as quatro grandes cate-
gorias econômicas, a maior taxa 
de infl ação foi observada nos 
bens intermediários, isto é, os 
insumos industrializados usa-
dos no setor produtivo (1,81%). 
As demais taxas foram: bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (1,27%), bens de 
consumo semi e não duráveis 
(1,08%) e bens de consumo 
duráveis (0,14%)(ABr).

O Ministério da Educação 
anunciou ontem (3), em Bra-
sília, que o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) vai se 
tornar digital. A proposta é de 
uma implementação progres-
siva. Em 2020, a versão digital 
será aplicada em fase piloto. A 
previsão do governo é abando-
nar as versões impressas em 
2026. Nada irá mudar para 
os participantes inscritos em 
2019. As primeiras aplicações 
digitais serão opcionais. O es-
tudante vai escolher o modelo 
no momento da inscrição.

Segundo o MEC, no primeiro 
ano de teste, o modelo digital 
será aplicado para 50 mil pes-
soas em 15 capitais do país. 
A expectativa é que a versão 
digital abra outras possibili-
dades como a de realização 
do exame em várias datas ao 
longo do ano, por agendamen-
to. Em 2020, portanto, o Enem 
terá três aplicações: a digital, 
a regular e a reaplicação. Este 
último caso é voltado para 
candidatos prejudicados por 

Nada muda para os participantes inscritos em 2019.

A Caixa Econômica Federal vai 
disponibilizar uma linha de crédito 
de até R$ 3,5 bilhões para as Santas 
Casas de Misericórdia e outros hos-
pitais filantrópicos. As verbas pode-
rão ser utilizadas para qualificar os 
atendimentos e para restruturação de 
dívidas bancárias dessas entidades. A 

iniciativa foi apresentada em cerimô-
nia da Frente Parlamentar das Santas 
Casas, na Câmara, na terça-feira (2).

Os financiamentos são operados 
não somente pela Caixa, mas também 
pelo Banco do Brasil e pelo BNDES. 
O anúncio marcou o lançamento da 
linha da Caixa, definindo diretrizes e 

regras para sua aplicação. Os finan-
ciamentos poderão ser contratados 
com juros de até 11,66% ao ano. As 
operações poderão ter prazo de até 
cinco anos para pagamento. No caso 
da restruturação de dívidas bancárias, 
o prazo de quitação será de 10 anos.

Para solicitar o empréstimo, as en-

tidades fi lantrópicas devem ter con-
trato com o SUS, garantida a atuação 
de forma complementar às unidades 
públicas daquele local por no mínimo 
12 meses sem interrupção. Também 
será exigido certifi cado de entidade 
benefi cente em assistência social na 
saúde (ABr). 
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Entre dez usuários de cartão, dois 
são adeptos de bancos digitais

Os bancos digitais, aqueles que prestam seus serviços pela internet e não necessitam de uma estrutura 
física da agência, vêm ganhando cada vez mais espaço no país, sobretudo em meio ao enorme 
potencial do mercado de crédito

disso, 49% apontam a vantagem 
de resolver tudo pelo celular, sem 
a burocracia do atendimento pre-
sencial em uma agência. Outros 
41% destacam a aprovação de 
crédito mais rapidamente e de 
forma menos burocrática.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, o avanço das fi ntechs 
refl ete as transformações que o 
segmento de serviços fi nanceiros 
vem enfrentando atualmente. 
“O consumidor se tornou mais 
exigente à medida que passou a 
ter controle sobre como e quan-
do terá acesso a determinados 
produtos. Cenário que levou à 
popularização dos bancos 100% 
digitais, os quais têm como apelo 
a oferta de serviços com mais 
eficiência e melhores taxas” 
(CNDL/SPC Brasil).

Enem terá aplicação digital 
em 2020 em fase piloto

algum problema logístico ou 
de infraestrutura durante a 
realização da prova digital. Eles 
terão direito à reaplicação, que 
ocorrerá em papel.

Para o governo, o Enem Di-
gital vai permitir a utilização 
de novos tipos de questões 
com vídeos, infográfi cos e até 
a lógica dos games. Também 
será possível aplicar o Enem em 

mais municípios. “Até 2026, a 
prova vai ser muito parecida 
com o que é hoje, mas toda ela 
vai ser feita no computador, 
como foram as transformações 
lá fora. Até 2026, todo mundo 
vai fazer a prova pelo compu-
tador, e vai poder fazer isso em 
várias datas ao longo do ano”, 
disse o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub (ABr).

Caixa disponibilizará até R$ 3,5 bi para hospitais fi lantrópicos


