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em dezembro de 2016 e iniciou o serviço regular de transporte entre 
o campus central e o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia 
Solar. O eBus foi o primeiro ônibus 100% elétrico todo desenvolvido no 
Brasil e movido a energia solar fotovoltaica. Realiza 5 viagens por dia, 
percorrendo em torno de 52 km por itinerário. Já foram mais de 100 mil 
km rodados, o equivalente a duas voltas e meia ao mundo. Foi criado 
um fundo poder manter o eBus rodando. Saiba mais em: (https://www.
catarse.me/onibuseletrico-ufsc-2019).

E - Jornalismo de Educação
Estão abertas as inscrições no 3º Congresso Internacional de Jornalismo 
de Educação. Organizado pela Jeduca, associação que reúne profi ssionais 
que cobrem o setor no Brasil, o evento abordará o papel da imprensa 
em um cenário de disputa com outras fontes - nem sempre confi áveis 
- de informação, tais como as redes sociais. Também estará em pauta 
a atuação dos repórteres de educação no atual ambiente político. O 
evento também irá contar com ofi cinas sobre LAI (Lei de Acesso à 
Informação) e Twitter. Acontece os dias 19 e 20 de agosto, das 9h às 
18h30, no Colégio Rio Branco. : Inscrições e mais informações: (www.
congresso.jeduca.org.br).

F - Mercado da Tatuagem 
O 1 º Simpósio MasterclassTattooweek reúne neste sábado (20) e domingo 
(21), no Hotel Holiday Inn, no Parque Anhembi, os melhores profi ssionais 
do setor de arte na pele, incluindo tatuadores, dermopigmentadores e 
piercers. São 10 workshops e 6 palestras. O evento traz especialistas 
que apresentam conceitos essenciais para o sucesso na profi ssão como 
biossegurança, direitos, gestão e fi nanças, imunização, primeiros socor-
ros e marketing. O mercado da tatuagem e da arte na pele, incluindo o 
piercing e a micropigmentação, vêm crescendo a passos largos apesar da 
crise econômica. Segundo o Sebrae, somente na tatuagem, o crescimento 
é de 25% ao ano. Mais informações: (tattooweek.com.br/masterclass/)

G - Insumos Agropecuários 
Entre os dias 12 e 14 de agosto, no Transamerica Expo Center, acontece 
a nona edição do Congresso ANDAV – Fórum & Exposição. 
Considerado o maior encontro da distribuição de insumos agropecuários 
do mundo, o evento recebe um público de 5 mil pessoas, entre profi s-

A - Simpósio de Aromaterapia 
Entre os dias 16 e 18 de agosto, acontece no Auditório do Centro 
Universitário Belas Artes, a 3ª Edição do Simpósio de Aromaterapia e 
Bem-Estar. O evento conta com a presença do Master Florian Birkmayer 
MD, que ministra um workshop sobre o “Tratamento de Traumas e 
Dependências Químicas com Aromaterapia”. Ainda conta com Cathy 
Skipper, com “Alquimia dos Hormônios e Menopausa” e Mark Theno com 
o tema “Utilização de patches na UTI Neo Natal”. O encontro objetiva 
mostrar caminhos naturais para quem busca o bem-estar físico, mental 
e emocional. Mais informações: (www.grupoessence.com.br). 

B - Criação de Negócios
Com uma abordagem inovadora, o curso tecnológico de dois anos em 
Processos Gerenciais - Empreendedorismo e Inovação, lançado pela FAAP, 
prepara o aluno para desenvolver um negócio. A grade acadêmica inclui 
conjuntura econômica, comportamento do consumidor, design thinking, 
ecossistema empreendedor, gestão, governança corporativa, indústria 
4.0, internacionalização, liderança, legislação trabalhista e tributária, 
marketing digital, pesquisa de mercado, negociação, entre outras. O aluno 
desenvolverá um projeto que se integrará ao do semestre subsequente, 
para que, ao fi nal do curso, esteja preparado para empreender (www.
faap.br/vestibular), tel. (11) 3662-7208. 

C - Encontro de Executivos
A “Gestão no século XXI: uma visão prática dentro e fora do mundo dos 
negócios” será o tema central do Encontro de Líderes, evento voltado 
para executivos de alto nível organizado pela Prime Leads Brasil (www.
primeleadsbrasil.com.br ), empresa focada no desenvolvimento de rela-
cionamento profi ssional por meio de metodologias pioneiras e progra-
mas individuais que visam a geração de oportunidade de negócios e de 
carreira. Acontece na próxima quinta-feira (25), em Jundiaí, e Rogério 
Osório, vice presidente da Schneider Electric, será o key note speaker 
da noite. Inscrições e mais informações: (www.campanhas.capsula.com.
br/encontro-de-lideres/). 

D - Ajude o eBus
Um ônibus elétrico alimentado por energia solar da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, também conhecido como eBus, foi inaugurado 

sionais, palestrantes, expositores, congressistas e visitantes. Exclusiva 
aos profi ssionais do setor, a área de exposição terá a participação de 
pelo menos 85 marcas nacionais e internacionais, que vão mostrar pro-
dutos e novas tecnologias em adubos, defensivos, fertilizantes, nutrição 
animal, sementes, agricultura de precisão, automação comercial, solu-
ções fi nanceiras e tecnológicas, entre outras. Mais informações: (www.
congressoandav.com.br).

H - Ruas e Estradas
O mercado de infraestrutura viária e rodoviária no Brasil tem procura-
do desenvolver produtos, equipamentos e tecnologia para melhorar a 
qualidade das ruas e estradas em todo território nacional, garantindo, 
assim, segurança para os motoristas e passageiros. Para apresentar essas 
soluções, empresas e instituições ligadas ao setor participam, entre os 
dias 27 e 29 de agosto, da Paving Expo & Conference South America 
2019, evento de conteúdo e debates da Paving Expo, que acontece 
no Expo Center Norte. Terá ainda uma exposição com a participação 
das principais empresas do setor de infraestrutura viária e rodoviária 
e atrações especiais como Parque de Equipamentos, o Museu de Má-
quinas, a Paving Live, a Ilha das Startups da Construção e o Banco de 
Talentos. Para visitar, basta realizar o credenciamento no site (www.
pavingexpo.com.br).

I - Refeições Completas
Após um primeiro trimestre muito positivo, com crescimento de 9%, o 
Giraffas fechou o mês de junho com faturamento acumulado de apro-
ximadamente R$ 350 milhões em 2019, valor 12% superior ao mesmo 
período em 2018. O bom momento também incentivou a rede a investir 
em um novo segmento, com a inclusão de produtos vegetarianos. Car-
rega 38 anos de experiência com mais de 400 unidades em 25 estados 
e mostra consistente plano de expansão. É a maior rede de refeições 
completas do mercado brasileiro e tem expectativa, para 2019, de um 
crescimento na casa dos 8%, com 40 novas unidades. Mais informações: 
(http://giraffas.com.br).

J - Direito Agrário 
O Grupo de Estudos Agronegócio da Faculdade de Direito da  Mackenzie 
e a Comissão de Direito Agrário do Instituto dos Advogados  realizam, nos 
dias 22 e 23 de agosto, o “III Congresso Nacional de Direito Agrário”, que 
terá como tema “Direito Agrário em Perspectiva Histórica e Projeções 
para o Futuro”. Serão debatidos temas de interesse como contratos 
agrários, recuperação judicial de produtores, crédito rural, exploração 
sustentável, regularização fundiária, entre outros. O evento, que será 
gratuito, conta com a parceria da SNA, União Brasileira dos Agraristas 
Universitários, SRB e Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado. 
Para inscrição, acesse (https://www.iabnacional.org.br/eventos/no-iab/
iii-congresso-nacional-de-direito-agrario).

em dezembro de 2016 e iniciou o serviço regular de transporte entre 
o campus central e o Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia 
Solar O eBus foi o primeiro ônibus 100% elétrico todo desenvolvido no

A - Simpósio de Aromaterapia 
Entre os dias 16 e 18 de agosto, acontece no Auditório do Centro 

Na Ásia, lojas de 

departamentos já estão 

identifi cando clientes 

pelo reconhecimento 

facial

Além do uso já muito 
disseminado de pre-
venção e segurança, o 

reconhecimento facial também 
tem sido adotado como uma 
ferramenta comum e útil para 
personalizar o atendimento de 
clientes frequentes que visitam 
as lojas. Dispositivos inteligen-
tes, como câmaras em gôndolas 
de supermercado ou até ócu-
los, ajudam a determinar pre-
ferências dos compradores por 
determinadas características 
dos produtos expostos. Tudo 
isso em tempo real.

No Brasil, essa realidade não 
está longe e algumas redes 
começam a testar sistemas 
de reconhecimento facial que 
permitem verifi car as reações 
dos clientes de forma que a 
loja ajuste a disposição de 
seus produtos ou vitrines para 
se tornarem mais atrativas e 
aumentarem as vendas. Res-
taurantes e outros estabeleci-
mentos também têm usado a 
tecnologia como um atrativo a 
mais para atender às expecta-
tivas do consumidor 4.0. 

Como, uma cadeia de restau-
rantes fast food na China em 
que softwares de reconheci-
mento digital estão embutidos 
nos menus e podem não só 
reconhecer os clientes, como 
seus pratos preferidos e, com 
isso, oferecer opções perso-
nalizadas. Nada de cartões 
fi delidade nem logins demo-
rados para ser atendido – o 
pagamento também é feito pelo 
reconhecimento facial.

Hoje, a detecção de emo-
ções pode tanto avaliar um 
sentimento despertado por 
uma determinada marca ou 
campanha publicitária e contri-
buir para um teste de produto, 
como para identifi car pessoas 
que dão sinais de agressividade 
em aeroportos e outros locais 
púbicos de forma a ajudar ser-
viços de segurança a detectar 
agressores potenciais.

A consultoria Marketsand-

Markets estima que o reco-
nhecimento facial nas lojas já 
movimenta mais de US$ 3,3 
bilhões no varejo e o valor 
investido deve se aproximar 
US$ 8 bilhões em 2022.

Na Ásia, que lidera a pesqui-
sa, desenvolvimento e uso da 
ferramenta no mundo, lojas 
de departamentos já estão 
identificando clientes pelo 
reconhecimento facial, recor-
rendo a seus próprios registros 
ou a qualquer outro canal social 
acoplado. Da mesma forma, o 
reconhecimento facial é em-
pregado para exibir anúncios 
segmentados em displays 
inteligentes que combinam 
com as preferências e hábitos 
daquele cliente. 

Mas ainda que seja a primeira 
vez que aquela pessoa entra 
na loja, é possível segmentar 
a publicidade dirigida a ela 
nos displays digitais com base 
em sua idade, gênero e outras 
características faciais. A iden-
tifi cação pelo reconhecimento 
facial consiste na análise de 
determinados pontos da face 
de uma pessoa. O mesmo 
processo serve para mapear as 
relações entre esses mesmos 
pontos de modo a detectar 
emoções. 

Juntamente com as chama-
das “microexpressões”, é pos-
sível ao software reconhecer 
emoções mais simples, como 
surpresa, alegria, raiva, triste-
za, desgosto e outras. Um dos 
primeiros usos dessa utilidade 
foi uma campanha publicitária 
do enxaguante bucal Listerine 
que produziu um aplicativo 
de alerta sonoro para pessoas 
cegas saberem que estavam 
sorrindo para elas.

A tecnologia do reconheci-
mento facial veio para fi car, 
ainda mais mediante à necessi-
dade de agradar o consumidor, 
que virou o centro do negócio 
mediante à transformação 
digital. A tecnologia permite 
às redes de varejo reconhe-
cerem os hábitos de consumo 
de seus clientes somente pela 
expressão, potencializando a 
experiência do consumidor.

(*) - É diretor-geral da VIA 
Technologies no Brasil.

Ubiratan Resende (*)

IGP-M acumula infl ação de 
6,53% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infl ação de 0,53% na 
segunda prévia de julho deste ano. A taxa 

é inferior à observada na segunda prévia de 
julho (0,75%). Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-M acumula infl ação de 
6,53% em 12 meses.

A queda da taxa de junho para julho foi 
provocada pelos preços no atacado. O Índice 

de Preços ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, registrou infl ação de 0,62% na 
segunda prévia de julho, ante o 1,15% da 
prévia de junho.

Por outro lado, as taxas do varejo e da cons-
trução civil tiveram alta. O Índice de Preços ao 

Consumidor, que mede o varejo, passou de uma 
defl ação (queda de preços) de 0,05% em junho 
para uma infl ação de 0,10% na prévia de julho. 
O Índice Nacional de Custo da Construção, que 
não tinha variado na prévia de junho, registrou 
taxa de 0,93% em julho (ABr).

Segundo levantamento da 
B3, que opera o Sistema 
Nacional de Gravames 

(SNG), os fi nanciamentos pos-
sibilitaram a compra de 2,87 
milhões de unidades, sendo 
que 1,06 milhão são veículos 
novos – aumento de 9,7%. Os 
usados totalizaram 1,81 milhão 
de unidades, uma alta de 8,7%.

Entre os fatores que expli-
cam o aumento das vendas 
está o mercado criado pelos 
aplicativos como Uber, 99 e 
Cabify. “Muita gente que fi ca 
desempregada enxerga no setor 
de transportes uma alternativa 
de renda e para isso precisa 
de um automóvel”, ressalta a 
coordenadora da graduação em 
Economia do Instituto de Ensi-
no e Pesquisa, Juliana Inhasz. 
Esse crescimento já vem sendo 
observado desde o ano passado, 
de acordo com o economista 
chefe da Associação Nacional 
das Instituições de Crédito, 
Financiamento e Investimento, 
Nicola Tingas. 

Ele destaca que esse cresci-
mento não signifi ca um aqueci-
mento do mercado de consumo, 
mas um investimento dos que 
pretendem trabalhar nesse 
sistema. Nesse sentido, de 
compras de veículos como fer-

Entre os fatores que explicam o aumento das vendas está o mercado criado

pelos aplicativos como Uber, 99 e Cabify.

O movimento de vendas do varejo da capital 
paulista cresceu em média 3,5% na primeira 
quinzena de julho, frente ao mesmo período 
de 2018, segundo o Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). 
A média resulta das altas de 2,9% do sistema 
a prazo e de 4,1% do sistema à vista. 

“São dados muito bons diante do atual mo-
mento da economia, mas circunstanciais porque 
motivados pelo dia útil a mais e pelo forte frio 
que atingiu a capital, aumentando a procura 
do consumidor por roupas da moda outono-in-
verno, além de cobertores e edredons. O ramo 
de bens duráveis também foi benefi ciado, pois 
as pessoas acabam comprando eletrodomésti-
cos como cafeteiras elétricas e aquecedores”, 
analisa Marcel Solimeo, economista da ACSP.

Para ele, a perspectiva para o restante do mês 
é positiva, contanto que a frente fria continue 
na cidade. “Mas temos visto uma volatilidade 
muito grande nos números ao longo do ano, 

Aumentou a venda de roupas e aquecedores.

A cidade de Bastos 
é a principal 
produtora de ovos 

Em 2018, o Brasil exportou 11,6 
mil toneladas ovos no valor de 
US$ 17,1 milhões. São Paulo é o 
maior produtor de ovos do Brasil, 
com 30,9% da produção, que pode 
alimentar mais de 60 milhões de 
pessoas por ano, levando em conta 
que o consumo per capta de ovos 
no País é de 212 ovos por ano. A 
Secretaria de Agricultura do Estado 
informa que a região de Tupã é a 
maior produtora de ovos no Estado 
com 55% da produção, em 2018. 

O município de Bastos é o maior 
produtor de ovos no Estado, repre-
sentando 36% do total paulista. O 
Valor da Produção Agropecuária 
(VPA) de ovos de galinha é de 60,8% 
do VPA, da Regional de Tupã. No 
Estado foram produzidas 41 milhões 
de caixas de 30 dúzias de ovos no ano 
de 2018, e só no município de Bastos 
foram produzidas 14,6 milhões de 
caixas de 30 dúzias de ovos em 2018 
(ao redor de 5 bilhões de unidades). 

O engenheiro agrônomo Eduardo 
Takaki, da Regional da Coordena-
doria de Desenvolvimento Rural 
Sustentável em Tupã, comenta que 
além de Bastos outros municípios 
da regional produzem ovos. “Em 
Bastos e municípios arredores 
existem fábricas de equipamentos 
avícolas, fábricas de manutenção 
de equipamentos, agroindústrias 
e prestadores de serviços diversos 
para avicultura” (Ascom/SAAESP).
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Aplicativos de transporte aumentam 
fi nanciamento de veículos

Os aplicativos de transporte estão impactando o mercado de crédito para veículos. Os fi nanciamentos 
para compra de carros, motos e caminhões cresceu 9,1% no primeiro semestre em comparação com o 
mesmo período de 2018

ramenta de trabalho, também 
vai o aumento das compras de 
caminhões, que representaram 
a maior expansão percentual 
no período. Nos primeiros seis 
meses de 2019 foram fi nan-
ciadas 128,8 mil unidades de 
veículos pesados, uma alta de 
23,47% em relação ao primeiro 
semestre de 2018.

Juliana Inhasz disse que há 
uma recuperação do mercado 
após quatro anos recessivos 

devido a melhora da renda e das 
condições de crédito, com juros 
mais baixos. “Apesar da alta ser 
signifi cativa, a gente está falan-
do de uma base muito ruim. Na 
verdade, é uma recomposição, 
a gente está tentando recupe-
rar um setor que tinha sofrido 
muito com a crise”. Entre os 
fatores que indicam condições 
mais favoráveis na economia 
está, segundo a professora, a 
queda no desemprego. 

“Tem uma melhora do mer-
cado, porque a taxa de desem-
prego tem caído, devagar, mas 
tem caído”. Apesar das boas 
notícias, a economista acredita 
que há um longo caminho pela 
frente antes da indústria au-
tomobilística voltar ao mesmo 
patamar que teve antes da crise. 
“Pelo menos 6 anos de trabalho 
para voltar ao que era em 2012, 
2013. Em um cenário otimista”, 
disse (ABr).

Frio aumenta em 3,5% vendas 
de roupas e eletrodomésticos

então ainda é cedo para cravar qualquer pro-
jeção”, comenta Solimeo. O Balanço de Vendas 
da ACSP mostra que no período acumulado de 
1/1/2019 a 15/7/2019 o varejo em SP cresceu 
em média apenas 1,7% (sobre igual período do 
ano passado), “refl exo de como o setor tem tido 
um desempenho apático em 2019” (AI/ACSP).


