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D - Dermatologia da Bayer
A Leo Pharma anuncia a aquisição da linha de dermatologia clínica – ou 
seja, de medicamentos que requerem prescrição médica – da Bayer. Com 
a negociação, a farmacêutica de origem dinamarquesa, já referência em 
tratamentos para psoríase, dermatite atópica e infecções bacterianas, 
amplia seu portfólio passando a oferecer tratamento para maior número 
de doenças de pele, incluindo agora acne, rosácea, dermatites infl amató-
rias, infecções fúngicas, entre outras condições. Com esse leque maior 
de opções terapêuticas, a Leo Pharma se reposiciona estrategicamente 
no mercado global, reafi rmando sua expertise em dermatologia clínica. 
este portfólio da Bayer é tão signifi cativo que, em 2017, gerou 280 
milhões de euros. Mais informações: (http://www.leo-pharma.com.br/). 

E - Leilão de Sucatas
A Autoridade Portuária de Santos realiza, no próximo dia 15, leilão 
público de sete lotes de sucata. Cada lote poderá ser arrematado indi-
vidualmente. Os bens e materiais serão vendidos nos estados em que se 
encontram a quem oferecer o melhor lance. O leilão terá início às 14h 
e será presencial, na Associação Comercial de Santos, e online. Serão 
ofertadas sucata de aparelhos de refrigeração; sucata de alumínio; sucata 
de cabos de cobre; sucata de dormentes; sucata de borrachas e esteiras 
transportadoras; aparelhos de informática e eletrônicos; e sucata mista 
ferrosa. A descrição dos lotes e outras informações estão no site (www.
portodesantos.com.br), na área “Relações com o Mercado”, “Leilões”.

F - Rentabilidade no Campo
Líder mundial na exportação de laticínios e referência em tecnologia 
aplicada à produção agropecuária, a Nova Zelândia está mais próxima 
do mercado brasileiro. Algumas das principais empresas neozelandesas 
do setor, presentes também no Brasil, apresentarão produtos e soluções 
no Agroleite 2019, que acontece entre os próximos dias 13 e 17, em 
Castro, no Paraná. Considerada o melhor país para se fazer negócios, é 
o maior exportador mundial não só de laticínios como também de carne 
ovina, além de importante provedor de lã, kiwi, maçãs e frutos do mar. 
A nação de 4,8 milhões de habitantes alimenta mais de 40 milhões de 
pessoas em 100 países, destinando ao mercado externo cerca de 80% 
dos alimentos que produz. Saiba mais em: (https://www.nzte.govt.nz). 

A - Primeira Infância 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estái selecionando boas práti-
cas aplicadas à Primeira Infância para possibilitar a disseminação de 
práticas inovadoras e efi cazes. Serão premiadas 12 boas práticas, em 
quatro categorias: Sistema de Justiça, Governo, Empresas e Sociedade 
Civil Organizada. Serão reconhecidas experiências de sucesso imple-
mentadas há pelo menos um ano e que contribuam com a promoção e 
a garantia dos direitos da primeira infância. Os vencedores receberão 
troféu e certifi cado, além de prêmio em dinheiro a ser aplicado na con-
tinuidade da prática, fomento e estímulo à criação e implementação de 
novos projetos por essas entidades. Informações: (http://www.cnj.jus.
br/formularios/primeira-infancia-boas-praticas).

B - Cachaça e Vinho 
Estão abertas as inscrições para o Cicavi (Congresso Internacional da 
Cachaça e do Vinho), que será realizado na capital paulista de 17 a 19 
de setembro, no Anhembi, durante duas importantes feiras realizadas 
simultaneamente sobre os setores: Cachaça Trade Fair e Wine Trade 
Fair. O Cicavi tem entre suas premissas promover a competitividade 
dessas bebidas nos mercados interno e externo e proporcionar maior 
sustentabilidade aos agentes envolvidos. Serão abordados temas que vão 
desde a qualidade e a variedade da matéria-prima, até estratégias de 
desenvolvimento, comercialização e turismo. Inscrições e informações: 
(www.winetradefair.com.br) e (www.cachacatradefair.com.br).

C - High Design 
A quarta edição da High Design no São Paulo Expo acontece entre os 
próximos dias 21 e 23, com as principais inovações, tendências e lan-
çamentos de 2019. A feira, exclusiva para profi ssionais de arquitetura, 
design de interiores, construtoras, lojistas, compradores e investidores, 
contará com exposições de marcas renomadas comprometidas com 
padrões internacionais de qualidade em produtos e excelência em 
serviços. Abordará 11 segmentos distribuídos em mobiliário autoral em 
escala industrial, móveis planejados, cozinhas e banheiros, escritórios, 
superfícies, iluminação e automação, produtos e soluções para arquite-
tura, obras de arte, fotografi as e móveis e objetos feitos em pequenos 
estudios de design. Saiba mais em: (highdesignexpo.com).

G - Trainee na Red Bull
Na próxima segunda-feira (5), as inscrições para o Graduate Program-
me 2020, programa de trainee da Red Bull, estarão abertas. Como 
pré-requisitos, a empresa busca jovens apaixonados pelo que fazem, 
em busca de inovação e que se integrem à missão da marca: dar asas 
à pessoas e ideias. Oferece a oportunidade dos trainees conhecerem 
diferentes áreas e adquirirem conhecimentos variados, que darão base 
para um projeto fi nal com escopo nacional quando cada um deles for 
direcionado à sua área de interesse. Os participantes também passam 
por um treinamento internacional com graduates de diferentes países 
nas sedes da empresa espalhadas pelo mundo. Para saber mais, acesse: 
(http://www.redbullgraduateprogramme.com/br/pt-BR).

H - Livre de Plástico
A cerveja Corona está com mais uma ação do seu projeto contra a poluição 
marinha pelo plástico: um desafi o para encontrar alternativas ao material. 
O projetose baseia em três pilares: evitar o uso de plásticos; interceptar e 
recolher esses materiais nas praias; e recriar as maneiras, os materiais e o 
pensamento por trás do plástico, pilar principal utilizando nessa nova ação 
da marca. Start ups, empresas e pessoas físicas acima de 18 anos poderão 
inscrever inovações que tragam soluções ao uso do plástico descartável. 
As inscrições para o Desafi o “Livre de Plástico” podem ser feitas até o 
próximo dia de 7,  pelo link: (http://bit.ly/coronaplasticfreechallenge). 

I - Principal Levantamento 
Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do levantamento “As 
PMEs que Mais Crescem no Brasil”, realizada pela consultoria Deloitte 
para divulgação na revista Exame. A pesquisa deste ano apontará as 
organizações que mais expandiram seus negócios ao longo dos últimos 
três anos completos (2016, 2017 e 2018). Para participar, as empresas 
que faturaram entre R$ 10 milhões e R$ 800 milhões em 2018 podem 
acessar o questionário, cadastrar seus dados e responder às perguntas até 
o próximo domingo (4). O regulamento está disponível no site (https://
www2.deloitte.com/br/pt/pages/strategy/articles/pmes-pesquisa.html). 

J - Projetos Ambientais
O Grupo Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi cação, 
assume o gerenciamento e a fi scalização da reforma de ampliação da 
sede administrativa do Mosaico de Unidades de Conservação da Esta-
ção Ecológica Juréia de Itatins, unidade de conservação e proteção da 
natureza localizada no litoral sul paulista. Reúne as equipes de gestão 
da instituição gerida pela Fundação para a Conservação e a Produção 
Florestal de São Paulo. Objetiva oferecer mais segurança e conforto 
para colaboradores e pesquisadores que atuam na reserva, utilizando 
recursos que têm como base a efi ciência energética e a sustentabilidade. 
Mais informações no site (www.bureauveritas.com.br).

D - Dermatologia da Bayer
A Leo Pharma anuncia a aquisição da linha de dermatologia clínica – ou 

A - Primeira Infância 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estái selecionando boas práti-

É o assunto da moda no 

ambiente corporativo, 

mas ainda assim 

muitos empresários 

desconhecem o seu real 

signifi cado

A transformação digital 
deixou de ser uma ten-
dência para se tornar 

uma estratégia essencial para 
empresas que desejam crescer 
nos próximos anos, mesmo 
aquelas que lidam especifi ca-
mente com o ambiente offl ine. 
A grande pergunta que ronda 
é: como fazer isso? 

Enquanto algumas corpora-
ções pensam que é sufi ciente 
encher o escritório de equipa-
mentos tecnológicos para sur-
far essa onda, o primeiro passo 
começa justamente com uma 
mudança nos procedimentos 
e tarefas já existentes no dia 
a dia do colaborador, como a 
gestão dos documentos.

É um assunto que realmente 
não pode mais ser ignorado pe-
los empreendedores. Pesquisa 
realizada pela CI&T, em parceria 
com o Opinion Box, mostra que 
80% dos executivos já percebem 
a transformação digital como um 
fator que impacta diretamente o 
seu mercado. Além disso, 84% 
deles consideram que estão 
prontos para essas mudanças e 
71% acreditam que trabalham 
em ambientes receptivos a este 
novo modelo. 

O levantamento ainda mos-
trou uma sinergia cada vez 
maior entre os profi ssionais e 
a proposta do conceito, uma 
vez que três quartos deles 
(75%) apontaram a mudança 
cultural como o principal meio 
para alavancar as ações de 
transformação digital. De for-
ma bem resumida, o conceito 
explica a necessidade cada 
vez maior das organizações 
de utilizarem soluções digitais 
para otimizarem processos e 
potencializarem seus negócios. 

Logo, envolve mais do que a 
“simples” utilização de recur-
sos e softwares que automa-
tizam tarefas. Para que essa 
mudança aconteça de fato, é 
preciso mudar a cultura orga-
nizacional e a própria visão dos 
colaboradores, já acostumados 
com velhos hábitos e rotinas. 
Para começar, contudo, não 
precisa fazer um longo e com-

plexo planejamento de ação. 
Basta adotar o gerenciamento 
eletrônico de documentos para 
otimizar o acesso aos dados e às 
informações consideradas im-
portantes e facilitar o compar-
tilhamento e a comunicação 
entre todos os departamentos.

Pense na seguinte situação: 
um colaborador precisa en-
contrar um determinado do-
cumento, mas não faz ideia de 
onde está guardado e nem como 
deve procurá-lo nos arquivos. 
É um exemplo corriqueiro em 
qualquer organização, mas es-
timativas do mercado mostram 
que uma pessoa chega a perder 
25% do seu dia apenas na 
busca por esses dados. Tempo 
e dinheiro desperdiçados em 
um momento em que a com-
petitividade entre as empresas 
acirra-se cada vez mais em 
todos os setores.

Com a gestão de documen-
tos na base da transformação 
digital, a empresa pode apostar 
em soluções simples, mas total-
mente efi cientes, que ajudam 
a potencializar o negócio ao 
mesmo tempo em que reduzem 
os custos – a velha máxima cor-
porativa de conseguir fazer mais, 
com menos. Há recursos, por 
exemplo, que conseguem arma-
zenar documentos na nuvem e, 
em caso de impressão, dispensa 
a necessidade de envio para um 
computador executar a tarefa.

Além disso, sistemas de digi-
talização facilitam a indexação 
dos documentos, facilitando 
ainda mais a procura nos sis-
temas de busca corporativos. 
O avanço da tecnologia nas 
últimas décadas fez com que 
as soluções digitais passassem 
de novidade para realidade em 
pouco tempo. Hoje, é inevitável 
encontrar corporações, até 
mesmo aquelas que não lidam 
com o ambiente online, que 
utilizem esses recursos para 
otimizar seus processos. 

Portanto, preparadas ou não, 
as organizações não têm mais 
como escaparem da profunda 
e indispensável transformação 
que já começou e vai alterar 
ainda mais os setores nos 
próximos anos.

(*) - 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 (*)

FGV acusa queda
no Indicador
de Incerteza
da Ecoomia

O Indicador de Incerteza da 
Economia teve queda de 10,7 
pontos de junho para julho, di-
vulgou ontem (31) a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Com o 
resultado, o índice chegou a 
108,4 pontos, atingindo o menor 
patamar de incerteza desde 
fevereiro de 2018. O indicador 
é composto por dois itens 
principais. O primeiro mede 
a frequência de notícias com 
menção à incerteza econômica 
nas mídias imprensa e online. 

O outro leva em consideração 
as previsões dos analistas eco-
nômicos ouvidos na pesquisa 
Focus, do Banco Central, que 
traça projeções para o câmbio, 
a taxa básica de juros e a infl a-
ção. O componente de mídia 
teve uma queda de 9,2 pontos, 
enquanto o da expectativa dos 
analistas caiu 12,1 pontos.

O superintendente de Esta-
tísticas Públicas do Instituto 
Brasileiro de Economia da FGV, 
Aloisio Campelo Jr, avalia que 
a redução de incerteza “parece 
estar relacionada” aos avanços 
na tramitação da reforma da Pre-
vidência, à divulgação de novos 
itens da agenda econômica do 
governo e ao aumento da pro-
babilidade de uma redução de 
juros nos Estados Unidos (ABr).

A taxa de desocupação no 
Brasil, no trimestre encerrado 
em junho de 2019, fi cou em 
12% e a subutilização foi de 
24,8%. Houve ligeira queda na 
comparação com o trimestre 
anterior, quando a desocupa-
ção estava em 12,7% e a subu-
tilização em 25%. No mesmo 
período do ano passado, as 
taxas eram de 12,4% e 25,5%, 
respectivamente.

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílio - Contínua (Pnad 
Contínua), divulgada ontem 
(31), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE). São 
12,8 milhões de pessoas sem 
trabalho no país e 28,4 milhões 
que trabalham menos horas do 
que poderiam.

O rendimento real habitual 

Atualmente, são 12,8 milhões de pessoas sem trabalho no país.

A superintendente de De-
finição de Blocos da 
Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), Juliana 
Vieira, disse que os objetivos 
principais desses leilões são 
ampliar o conhecimento das 
bacias sedimentares brasileiras, 
acelerar o conhecimento do pré-
-sal, atrair novos investimentos 
para o Brasil, ampliar reservas 
e produção nacionais, além de 
descentralizar os investimentos 
exploratórios no país.

A 16ª rodada tem 36 blocos 
em oferta, sendo 12 nas bacias 
de nova fronteira de Camamu-
-Almada, Pernambuco-Paraíba 
e Jacuípe, e 24 blocos em bacias 
de elevado potencial, mas em 
regiões ainda consideradas de 
fronteira exploratória do pré-sal. 
O setor Pernambuco-Paraíba tem 
cinco blocos em oferta em lâmina 
d’água ultraprofunda, a mais de 60 
km da costa. Os bônus mínimos 
para esses blocos variam de R$ 1,5 
milhão a R$ 2,4 milhões.

Na bacia de Jacuípe, são três 
blocos ofertados, com bônus mí-
nimo variando de R$ 1,7 milhão 

As ofertas visam aumentar o conhecimento e acelerar o desenvolvimento do pré-sal.

Aumentou o número 
de novas empresas 

O número de novas empresas cresceu 
16,1% no 1º semestre de 2019 em relação 
ao mesmo período do ano anterior, segundo 
levantamento da Boa Vista, com abrangência 

nacional. Já comparando com o trimestre 
passado, o indicador recuou 1,5%. No acu-
mulado em quatro trimestres houve avanço 
de 16,8%. Na classifi cação por forma jurídica, 
a variação interanual mostrou crescimento 
tanto nas aberturas para MEIs (21,4%) 
quanto nos demais tipos de empresas (0,6%). 
Já em termos de composição, as MEIs repre-

sentaram 79% dos casos no 1º semestre. No 
ano anterior a participação dessas empresas 
era um pouco menor, de 75,7%.

Quando analisada a composição das novas 
empresas por setores, o levantamento mos-
trou que o setor de Serviços atingiu 61,5% 
de representatividade no semestre, estando 
maior que os 57,6% observados no mesmo 

período 2018. O Comércio se manteve estável 
na participação, permanecendo em 29,8%. 
Já a indústria recuou para 7,8% (-0,1 pontos 
percentuais - p.p.). Todas as regiões regis-
traram aumento das aberturas em 2019. As 
Regiões Norte (18,6%) e Sudeste (17,0%) 
foram as que registraram maior crescimento 
(Boa Vista/SCPC).
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Com os leilões, ANP quer atrair 
novos investimentos para o Brasil
A 16ª rodada tem 36 blocos em oferta, sendo 12 nas bacias de nova fronteira de Camamu-Almada, 
Pernambuco-Paraíba e Jacuípe, e 24 blocos em bacias de elevado potencial, mas em regiões ainda 
consideradas de fronteira exploratória do pré-sal

a R$ 2,6 milhões. Já a bacia de 
Camamu-Almada, também em 
águas ultraprofundas, tem qua-
tro blocos em oferta, vizinhos 
aos blocos arrematados na 6ª 
rodada de petróleo e operados 
pela Petrobras, com bônus de 
R$ 2,3 milhões a R$ 3,3 milhões. 
O último setor em oferta na 16ª 
rodada prevê a oferta de 11 

blocos na Bacia de Santos. A 
superitende da ANP destacou 
os blocos 883, 1008 e 1500 pela 
estrutura de grande relevância 
encontrada nessas áreas.

“O segundo semestre vai ser 
intenso”, disse a superinten-
dente da ANP. O cronograma da 
Agência prevê a realização da 17ª 
rodada de blocos exploratórios 

de petróleo e da 7ª rodada de 
partilha da produção do pré-sal 
em 2020, com as 18ª e 8ª rodada, 
respectivamente de concessões 
de petróleo e gás e partilha de 
produção do pré-sal, em 2021. 

Considerando o programa 
exploratório mínimo, as duas 
rodadas preveem investimentos 
de R$ 2 bilhões (ABr).

Desemprego no Brasil recua 
0,7%, revela pesquisa do IBGE

apresentou queda de 1,3%, 
caindo de R$ 2.321 no primeiro 
trimestre do ano para R$ 2.290 
na última medição.

O número de desalentados 

- pessoas que desistiram de 
procurar trabalho - se manteve 
recorde no percentual da força 
de trabalho, com 4,4%, que 
soma 4,9 milhões (ABr).


