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Denim Meeting 2019, com o tema “Mãos na Massa, potencializando a 
indústria denim nacional”, o principal encontro de protagonistas da 
cadeia têxtil no Brasil focado no mercado jeanswear. O evento leva 
inovação, informação e inspiração aos confeccionistas da região em uma 
programação com diversas Palestras, Ofi cina e Talk Shows. Destaque 
para a Ilha do Denim, apresentando os lançamentos dos patrocinadores, 
e para o  Espaço InspiraDenim. O evento acontece na Universidade 
Unicesumar e as inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. 
Mais informações: (www.denimmeeting.com.br).  

E - Transporte com Fibra
A  Anatel anunciou seu plano de instalar redes de transporte com fi bra 
por quase todo o território brasileiro nos próximos anos. A necessidade 
de expansão das redes exige elevados investimentos e movimenta toda 
a cadeia de produtos do setor de telecomunicações. Como se preparar 
para essas demandas? Novas tecnologias, projetos, boas práticas de 
instalação e cuidados na operação dos sistemas serão apresentados 
durante a Feira e Congresso Netcom 2019, de 27 a 29 de agosto, no 
Expo Center Norte. Especialistas vão promover a interação e troca de 
conhecimento entre os profi ssionais, além de apresentar as novidades 
recém-chegadas ao mercado. Informações: (www.arandaeventos.com.
br/eventos2019/netcom/congresso/index.html#programacao).

F - Robô Interativo
A Tinbot Robótica anuncia a nova geração do primeiro robô brasileiro 
interativo que reúne Inteligência Artifi cial, Cognição e IoT (Internet of 
Things), acelerada pelo Grupo DB1. De fácil programação, sua missão 
é oferecer experiência diferenciada para as pessoas e ajudar empresas 
a construir uma imagem por meio de uma interface simpática, amigável 
e divertida. De pequeno porte, conta com fala natural em português, 
reconhecimento facial, de voz, gestos e expressões, além de ser integrá-
vel a outros sistemas por meio de APIs. É uma plataforma que integra 
Software e Hardware, possibilitando interatividade e personalidade 
humanizada. Mais informações: (www.tinbot.com.br).

G - Prêmio Design
O Museu da Casa Brasileira prorrogou as inscrições para o 33º Prêmio 

A - Conteúdo e Novidades
Crescimento de 54% ao ano, ingressos quase esgotados, mais de 10 patro-
cinadores e atrações inéditas no Brasil. Esse é o perfi l do Front In Sampa, 
o mais conceituado evento de Front-End do Brasil, que chega em sua 8ª 
edição no próximo dia 13 (sábado), no Centro de Convenções Rebouças. 
Terá oito horas de palestras, com a presença de nove especialistas que 
são referência na área, abordando temas específi cos para quem quer se 
sobressair no mercado da tecnologia. O local terá uma feira de recrutamento 
para startups de TI, buscando talentos em desenvolvimento de software. 
Mais informações pelo site: (www.frontinsampa.com.br).  

B - Mobilidade Urbana
Os municípios estão aderindo cada vez mais às opções de mobilidade 
sustentável. Empresas como a importadora e distribuidora de veículos 
elétricos Scooter&Cia, saem na frente com soluções de transportes leves, 
compactos e econômicos, que contribuem para um meio ambiente mais 
equilibrado e saudável. Com showroom na cidade de Osasco, o portfólio 
da empresa tem como carro chefe as charmosas Scooters. São modelos 
com design clássico e robusto combinados com a paleta diversa de cores 
e estampas exclusivas. Em breve, o lançamento de novos produtos como, 
patinetes elétricos e bicicletas elétricas dobráveis e a implementação de 
revendas em todo o país. Outras informações: (www.scooterecia.com.br).

C - Tributos nas Pequenas 
Empresários, empreendedores, administradores e outros interessados 
podem se inscrever no curso da ABIMAQ: ‘Planejamento Tributário nas 
Pequenas Empresas’. O conteúdo demonstra as opções tributárias para as 
empresas e sugere os aspectos que possam gerar economia de tributos. O 
evento acontece no próximo dia 10, em sua sede (Av. Jabaquara, 2925), 
das 9h às 18h. O ministrante é Braulino José dos Santos, professor uni-
versitário que coordena cursos de Ciências Contábeis em SP e DF, além 
de ser instrutor de cursos livres de atualizações em entidades de classe. 
Mais informações no tel. (11) 5582-6321 e (www.abimaq.org.br/cursos).

D - Mercado Jeanswear
No dia 7 de agosto, a cidade de Maringá recebe a edição regional do 

Design MCB. Os interessados em concorrer nas categorias Produtos 
(Construção, Eletroeletrônicos, Iluminação, Mobiliário, Têxteis, Trans-
portes, Utensílios); e/ou Trabalhos Escritos (Publicados e Não Publica-
dos) tem até o próximo dia 11 para se inscrever. O participante poderá 
concorrer em quantas categorias desejar, com diferentes trabalhos, e a 
autoria dos projetos pode ser individual ou em grupo de até 15 pessoas. 
A premiação objetiva valorizar a atuação dos profi ssionais do design junto 
à indústria, incorporando ações no campo de atuação desse segmento, 
além de revelar diversos talentos por todo o país e consagrar profi ssionais 
e empresas. Inscrições e mais informações: (www.mcb.org.br). 

H - Galinhas em Gaiolas
A Rede Zaffari & Bourbon de Supermercados, o maior varejista do Rio 
Grande do Sul, um dos principais grupos supermercadistas do Brasil, 
anunciou seu compromisso de eliminar a venda de ovos de galinhas sub-
metidas a confi namento em gaiolas para seus supermercados. O grupo 
já estava em negociação com ONGs que atuam na causa, e o anúncio 
se deu após o lançamento de uma campanha da ‘Mercy For Animals’, 
uma das maiores organizações focada na proteção e defesa de animais 
considerados de consumo. A rede, que conta com 37 lojas físicas dis-
tribuídas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, anunciou em seu site 
que 100% dos ovos comercializados pela empresa serão provenientes 
de sistemas livres de gaiolas a partir de 2028.  

I - Educação e Empregabilidade
A proposta do Artemisia Lab Educação e Empregabilidade é apoiar uma 
nova geração de startups com soluções inovadoras que tenham potencial 
para impactar milhões de brasileiros – especialmente as pessoas mais vul-
neráveis e de menor renda. Gratuito e com o apoio da Potencia Ventures, o 
programa vai selecionar até 20 negócios em estágio inicial para uma jornada 
de seis semanas, compostas por workshops presenciais e encontros online, 
baseados na metodologia exclusiva de aceleração da Artemisia, que já foi 
testada com mais de 170 startups. As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas pelo site (www.artemisia.org.br/labeducacaoeempregabilidade).

J - Indústria Alimentícia
A 3M do Brasil lança kits alergênicos lateral fl ow, para tornar o controle de 
qualidade das indústrias de alimentos ainda mais confi ável e prático, que 
possibilitarão testes seguros para identifi car a presença de proteínas que 
podem causar alergia, como soja, leite ou glúten. São 13 kits disponíveis, 
que identifi cam proteínas específi cas, de forma qualitativa: amêndoa, leite, 
castanha de caju, coco, peixe, glúten, amendoim, noz pecan, pistache, soja, 
nozes, avelã e clara de ovo. Cada kit permite realizar 25 análises, e eles vêm 
com tubos de diluição, solução extratante e os dispositivos lateral fl ow. O 
processo de preparação utiliza apenas um tubo de diluição e uma única 
solução extratante, que já vem pronta para uso (www.3m.com.br/foodsafety).
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A criminalidade afeta 

a vida de todos, direta 

ou indiretamente. Dos 

que choram seus entes 

queridos até àqueles que 

se acham distante das 

periferias ou zonas de 

altas taxas de violência

Mesmo atrás das gra-
des de condomínios e 
com todos os sistemas 

de segurança e tecnologias 
existentes, ela vai te atingir. 
Neste ano, o Atlas da Violência, 
estudo realizado e divulgado 
este mês pelo Ipea e pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança 
Pública, revelou que o preço 
dos produtos e dos serviços 
pode aumentar em até 30% por 
causa dos gastos relacionados 
à segurança. 

O roubo de cargas é o cam-
peão nestes gastos. A pesquisa 
aponta que 13% das empresas 
transportadoras faliram por 
não aguentarem os custos 
elevados para manter um 
bem seguro dentro de seus 
caminhões em estradas com 
pouco policiamento e à mercê 
de quadrilhas que prosperam a 
cada dia. Este ‘custo violência’ 
infl ui também diretamente no 
valor de fretes.

Além dos impostos já embu-
tidos que encarecem nossos 
bens de consumo, os valores 
absurdos gastos com segu-
rança privada por parte das 
empresas, tratam de deixá-
-los ainda mais caros. Como 
sempre, na ponta fi nal está 
o consumidor, que mais uma 
vez paga a conta (sem falar 
de impostos e outros tributos) 
de um Estado que não conse-
gue evitar assaltos, roubos e 
mortes. 

É essencial entendermos 
o grau de complexidade da 
segurança pública no país, 
ninguém está a salvo dos refl e-
xos e consequências. Por este 
motivo, a sociedade precisa 
ser a chave da cobrança por 
mais inteligência na condução 
deste setor. Não basta somente 
investimentos, pois eles são 
feitos. O gasto com segurança 
pública cresce ano a ano. É 

necessário um planejamento 
estratégico na hora de investir. 

O crime organizado e suas 
tecnologias se mostram anos 
luz a frente das nossas polícias. 
A burocracia do Estado barra 
ações integradas entre a união. 
Sistemas de alinhamento de 
dados, estrutura em inteli-
gência policial e um sistema 
judiciário rápido e, também, 
integrado entre as federações 
está na base da resolução do 
problema. O Brasil é um país 
continental e não pode fi car 
nas mãos de políticas isoladas. 
O crime organizado age como 
um todo, sem limitar fronteira 
de estados.

Enquanto o Governo ‘bate a 
cabeça’ e não consegue aprovar 
com rapidez os pacotes anticri-
mes propostos, a população se-
gue sentido as ‘dores do parto’. 
O tiro que atinge um inocente, 
em um roubo seguido de morte, 
ou um caminhão que teve a 
carga roubada em uma rodovia 
sem sinalização, iluminação ou 
policiamento, ecoam na vida de 
todos os brasileiros. É a teoria 
do efeito borboleta, onde uma 
brisa em um continente pode 
proporcionar um furacão em 
outro. 

Então, antes de mudar de 
canal ou passar sem ler as notí-
cias de violência que assolam o 
país, pense que o preço do seu 
computador ou da sua TV, por 
exemplo, fi cam bem mais caros 
por descasos com os crimes 
que nos cercam. Não deixe 
barato também para nossos go-
vernantes. Envie essa notícia 
para o vereador, deputado ou 
senador que você votou. Cobre 
e fi scalize. Somente assim este 
‘efeito borboleta’ pode virar 
de lado. 

Uma cobrança por e-mail 
pode apressar uma lei, que, no 
fi m deste ciclo, deve desarmar 
um criminoso. Desta forma, já 
estão nas nossas mãos a prin-
cipal arma contra a criminali-
dade. Use-a sem moderação.

 
(*) - Especialista em segurança e 

diretor da CAME do Brasil, possui 
mestrado em administração de 
empresas, MBA em fi nanças e
pós-graduações nas áreas de 

marketing e negócios.

Marco Antônio Barbosa (*)

É o que demonstram os 
dados divulgados pelo 
IBGE agregados pela 

Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee). 

O resultado foi motivado 
pelas quedas de 8,1% na pro-
dução de bens eletrônicos. A 
área elétrica teve crescimento 
de 2,4%. 

Na avaliação do presidente 
da Abinee, Humberto Barbato, 
mais uma vez os números acen-
dem um sinal de alerta sobre o 
desempenho do setor produ-
tivo. “A essa altura do ano, já 
esperávamos um ambiente mais 
seguro e com maior previsibili-
dade para reverter o quadro de 

Os números acendem um sinal de alerta sobre

o desempenho do setor produtivo.

Confi ança do 
empresário caiu de 
maio para junho

O Índice de Confi ança do Empre-
sário do Comércio (Icec), medido 
pela Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), recuou 1,7% na passagem 
de maio para junho e chegou a 
118,3 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. Na comparação 
com junho do ano passado, o indi-
cador avançou 8,5%. Na passagem 
de maio para junho, a queda foi 
puxada principalmente pela piora 
das avaliações sobre as condições 
atuais, que recuaram 5,1%. 

A avaliação sobre o momento 
atual da economia caiu 8,5%.

Tanto as expectativas do 
empresariado em relação ao 
futuro quanto as intenções de 
investimento recuaram de forma 
mais moderada, em 0,5%. Na 
comparação com junho do ano 
passado, as avaliações sobre 
as condições atuais cresceram 
12,8%. As expectativas subiram 
7,2% e as intenções de investi-
mento, 6,9% (ABr). 

O Índice de Preços ao Consumidor 
– Classe 1 (IPC-C1), que calcula a va-
riação de preços da cesta de compras 
de famílias com renda até 2,5 salários 
mínimos, registrou inflação de 0,07% 
em junho. A taxa ficou abaixo do 0,26% 
de maio. Segundo a FGV, o indicador 
acumula taxas de 2,72% no ano e de 
3,85% nos últimos 12 meses. Apesar da 
queda de maio para junho, o IPC-C1 de 
junho ficou acima do Índice de Preços 
ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que 
mede a inflação para todas as faixas de 
renda. 

O IPC-BR teve deflação (queda de pre-
ços) de 0,02% em junho. Em 12 meses, 

A Flybondi, companhia aé-
rea da Argentina, que adota o 
modelo low cost (baixo custo), 
começa a operar no Brasil a 
partir de outubro. 

Segundo a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), a em-
presa iniciará suas atividades 
com três voos semanais entre 
as cidades de Buenos Aires e 
e do Rio de Janeiro.

A autorização para a Fly-
bondi iniciar suas operações 
internacionais no Brasil foi 
concedida pela Anac, duran-
te a 11ª Reunião da Diretoria 
Colegiada da Agência, no 
começo desta semana. A 
medida é a última etapa para 
que uma empresa estran-
geira inicie voos regulares 
no Brasil e permite que a 
companhia faça o registro 

A companhia aérea da Argentina adota o modelo

low cost (baixo custo).
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Produção da indústria 
eletroeletrônica em queda
A produção industrial do setor eletroeletrônico recuou 2,9% nos primeiros cinco meses deste ano, em 
relação a igual período de 2018

retração e falta de confi ança na 
indústria”, afi rmou. 

No mês de maio de 2019, a 
produção industrial do setor 
elétrico e eletrônico cresceu 
10,7% em relação a maio do 
ano passado, com alta de 16,4% 
na área elétrica e de 5% na 
eletrônica. Entretanto, este 
resultado está infl uenciado por 
uma base de comparação forte-
mente prejudicada pela greve 
dos caminhoneiros em maio de 
2018. Na comparação com abril 
de 2019, a produção do setor 
eletroeletrônico, com ajuste 
sazonal, cresceu 1,4%, sendo 
0,4% por parte da indústria 
eletrônica e 3% pela indústria 
elétrica (AI/Abinee).

Aérea argentina Flybondi 
começa operar em outubro

das rotas e inicie a venda das 
passagens aéreas.

De acordo com a Anac, a Fly-
bondi será a terceira empresa 

aérea low cost a voar no país, 
após o início das operações 
da chilena Sky Airline e da 
europeia Norwegian (ABr).

Queda na infl ação para famílias com renda mais baixa
o IPC-BR acumula inflação de 3,73%. 
Em junho, quatro das oito classes de 
despesas que compõem o IPC-C1 tiveram 
queda da taxa de maio para junho: ha-
bitação (de 0,79% em maio para -0,24% 
em junho), transportes (de 0,28% para 
-0,38%), saúde e cuidados pessoais (de 
0,75% para 0,31%) e despesas diversas 
(de 0,08% para -0,23%).

Por outro lado, tiveram alta de maio 
para junho os grupos educação, leitura 
e recreação (de 0,03% para 0,78%), 
alimentação (de -0,26% para -0,16%), 
vestuário (de 0,13% para 0,60%) e 
comunicação (de -0,12% para 0,07%) 
(ABr).
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