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o debate sobre o atual momento e perspectivas de implantação do siste-
ma de rastreabilidade de medicamentos no País. A entidade realiza no 
próximo dia 19, das 9h às 16h, no Auditório do Hospital Santa Catarina, 
o workshop ‘Rastreabilidade de medicamentos: desafi os e impactos para 
a cadeia da saúde’. Mesmo com avanços importantes, a rastreabilidade 
ainda encontra desafi os a serem superados, como o de implementar 
processos complexos e defi nir normas e padrões. Gratuitas, inscrições 
no link (https://www.sympla.com.br/). Mais informações (11) 3178-7444 
(eventos@anahp.com.br). 

E - Vivências Práticas
O Instituto Mauá de Tecnologia promove, pelo oitavo ano consecutivo, o 
Mauá Hands On, evento que tem como principal objetivo proporcionar 
vivências práticas que possam auxiliar os estudantes do Ensino Médio 
na escolha do curso de graduação que pretendem fazer. O encontro 
acontece no próximo dia 21, no campus de São Caetano do Sul. Uma 
oportunidade para que os futuros vestibulandos possam esclarecer 
dúvidas sobre as áreas de Engenharia, Administração e Design, além de 
poderem conhecer a excelente infraestrutura e de participar de diver-
sas atividades práticas. Os estudantes poderão assistir a uma palestra 
exclusiva de Iberê Thenório, criador do canal do YouTube, Manual do 
Mundo, além de 11 ofi cinas. As inscrições gratuitas no site: (https://
maua.br/graduacao/atividades-eventos/maua-handson). 

F - Comércio Exterior
No 2º semestre de 2019, o NAF (Núcleo de Apoio Fiscal) desenvolve mais 
uma vertente para prestar atendimento gratuito à comunidade. Trata-se do 
NAF Comex, que promove auxílio sobre questões de Comércio Exterior. 
Para inaugurar o novo braço do NAF e apresentar os sistemas Radar e 
Siscomex, estará presente na FECAP, no próximo dia 17, às 19h, Rosana 
Foglia, Auditora da Alfândega da Receita. A palestra objetiva apresentar 
conceitos e exemplos práticos das obrigações fi scais acessórias relacionadas 
ao Comércio Exterior. A atividade terá apoio do Programa de Qualifi ca-
ção para Exportação – uma iniciativa da Apex-Brasil, em parceria com a 
FECAP e a São Paulo Negócios. Inscrições e mais informações: (https://
www.fecap.br/portal//eventos/detalhes.php?id=3502).

G - Venture Capital 
A Solum Participações está lançando seu primeiro fundo dedicado 

A - Transportes e Transplantes
Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a aviação comercial 
brasileira transportou gratuitamente, de janeiro a junho, 3.871 itens para 
transplantes (órgãos, tecidos, equipes médicas e insumos). Os dados 
são da Central Nacional de Transplantes (CNT), do Ministério da Saúde. 
Aproximadamente 2,1 mil voos das empresas brasileiras transportaram 
pelo menos um item a bordo. Demais transportes, como voos operados 
pela FAB, empresas aéreas estrangeiras, trajetos terrestres e serviço 
postal somam 1.125 itens movimentados. Ao todo, foram transportados 
4.996 itens para transplantes no 1º semestre de 2019. 

B - Prevenção à Cegueira
Referência nacional em cirurgias e atendimentos ambulatoriais há mais 
de trinta anos, o Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas da 
Unicamp acaba de receber o reconhecimento máximo em suas ações 
de prevenção à cegueira. O Serviço foi contemplado com o Prêmio 
António Champalimaud de Visão 2019, concedido pela fundação de 
mesmo nome. A cerimônia de premiação aconteceu na quarta-feira 
(4), em Lisboa. O HC divide o valor de um milhão de euros com outras 
duas instituições brasileiras, o Instituto Altino Ventura, no Recife e o 
Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (Ipepo). É 
a primeira vez que o prêmio é oferecido, em 13 anos de existência, à 
instituições da América Latina.

C - Petrobras e as Startups
Com o objetivo de estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
que atendam às necessidades de negócios de petróleo, gás e energia, 
a Petrobras lançou edital com chamada de projetos de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação, voltada para startups e pequenas empresas 
inovadoras. Prevê o fi nanciamento de até 10 projetos, em seis diferentes 
áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando 
R$ 10 milhões nessa etapa. O edital funciona por meio de “desafi os” 
propostos pela Petrobras para a criação de produtos, veículos ou sof-
twares, em áreas como robótica, inteligência artifi cial, armazenamento 
de energia, captação e utilização de CO², entre outros. Inscrições até o 
próximo dia 22, no site do Sebrae. 

D - Rastreabilidade de Medicamentos 
A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) abre espaço para 

a investidores qualifi cados, com foco em participações de PMEs. A 
expectativa é chegar a R$ 150 milhões sob gestão até o fi nal do ano. 
O time de gestão não possui restrição setorial, focando em negócios 
que não nasceram tecnológicos ou que não atuam, necessariamente, 
na nova economia. O objetivo da gestora é encontrar oportunidades 
em: mercados pulverizados, no qual nenhum participante tenha mais 
do que 30% de market share; nichos defasados, se comparados à 
mercados desenvolvidos; e negócios que tenham a tecnologia como 
meio e não como fi m. Outras informações: (www.solumparticipacoes.
com.br).

H - Empresas Químicas
O Sinproquim acaba de lançar versão digital do Guia da Indústria de 
Produtos Químicos. A nova versão reúne dados de mais de 650 empresas 
químicas sediadas no Estado de São Paulo que respondem pela produção 
de mais de mil produtos químicos utilizados nos mais diversos setores 
da cadeia produtiva. Visa facilitar consultas por parte de compradores 
e investidores, bem como de estudiosos e autoridades do governo in-
teressados em obter informações sobre linha de produtos, capacidade 
instalada, matérias-primas utilizadas e dados cadastrais de empresas 
químicas. A nova versão ampliará ainda mais o potencial de negócios 
para a indústria química. O Guia pode ser acessado no link: (http://guia.
sinproquim.org.br/).

I - Área de Implantodontia
Já estão abertas as inscrições para o S.I.N. Innovation Awards, premia-
ção nacional que irá contemplar com R$ 80 mil dentistas e estudantes 
de Odontologia, que se destacarem por suas pesquisas científi cas na 
área de Implantodontia. Surge com o intuito de incentivar a inovação 
para a comunidade de implantodontistas de todo o Brasil. A iniciativa 
é hoje o maior prêmio nacional na área de implantodontia. No total, 
serão seis os ganhadores do prêmio divididos em três categorias. Os 
dois primeiros classifi cados de cada categoria serão contemplados com 
prêmios e vale-compras. Os trabalhos serão avaliados por profi ssionais 
no Brasil e Exterior. Inscrições e mais informações em: (https://www.
sinimplantsystem.com.br/innovationawards/). 

J -  Trainee Global 
A Alpargatas está selecionando 20 jovens talentos para fazer parte de 
um programa de trainee global. Estão aptos a participar do processo 
seletivo jovens talentos com formação entre 2016 e 2019 em qualquer 
curso nas áreas de Exatas ou Humanas, com inglês fl uente e experiência 
de trabalho prévia. As vagas serão para o Brasil, Europa, Estados Unidos 
e Hong Kong. Vivência internacional, vivência em empresas juniores, 
fl uência em outros idiomas e atuação em startups são experiências que 
poderão ser consideradas diferenciais na hora da contratação. As ins-
crições podem ser feitas até o próximo dia 12, no site: (www.alpargatas.
grupociadetalentos.com.br).
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Venture capital: uma saída 
para a crise do Brasil

A inovação fl oresce em 

cenários de recessão 

econômica onde o 

empreendedorismo 

representa uma 

alternativa para 

reinventar modelos de 

negócios tradicionais

No caso do Brasil isso 
não é diferente. A crise 
política e fi nanceira que 

enfrentamos impulsionou o 
surgimento de soluções para 
reduzir custos, aumentar efi -
ciência e, consequentemente, 
a produtividade das empresas. 
Com doses de tecnologia, 
inovação e criatividade, as 
startups se aproveitam dos 
gaps do mercado para crescer 
ofertando serviços para proble-
mas que até então não tinham 
sido resolvidos. 

Se por um lado a crise assola 
grande parte dos empresários, 
por outro o mercado de ven-
ture capital, ou seja, investi-
mentos com capital de risco, 
segue aquecido e despertando 
cada vez mais o interesse 
de investidores brasileiros e 
estrangeiros. Isso porque o 
Brasil é um celeiro de startups 
promissoras e algumas delas 
já alcançaram o tão sonhado 
valuation (valor de mercado) 
de R$ 1 bilhão. 

Chamadas de unicórnios, as 
startups que escalaram seus 
modelos de negócios são uma 
verdadeira inspiração para 
todos que estejam trilhando 
o caminho do empreende-
dorismo. A entrada de novos 
investidores e o surgimento de 
venture capitals são a prova de 
que esse mercado pode ajudar 
o País a superar a crise. 

Isso porque, em economias 
mais maduras como nos Es-
tados Unidos, no passado foi 
possível observar o quanto o 
capital de risco gerou um efeito 
multiplicador muito maior que 
qualquer outra categoria de 

investimento ou políticas pú-
blicas de fomento. Vale lembrar 
que apostar em novos modelos 
de negócios signifi ca apoiar as 
soluções que essas empresas 
propõem para problemas que 
assolam diversos setores da 
sociedade como é o caso das 
fi ntechs, edutechs, etc. 

O Brasil está começando a 
entender o potencial desses 
investimentos ao passo que 
a régua para os investidores 
também aumenta. É neces-
sário que empreendedores 
aprimorem sua capacidade 
de escalar seus negócios e 
que as venture capitals sejam 
transparentes em sua relação 
com os investidores. 

Há 15 anos não era comum 
que fundos de investimento 
divulgassem seus números 
e informações de maneira 
aberta. Hoje a comunicação se 
tornou mais dinâmica e franca. 
Além da confi ança no fundo, 
os investidores podem ter 
acesso às informações sobre 
as empresas escolhidas para 
os aportes. 

Em suma, considero o ven-
ture capital uma classe de 
ativos onde o maior desafi o 
é conseguir alocar os recur-
sos de maneira inteligente e 
visionária. Por isso a impor-
tância dos fundos e empresas 
especializadas nesta categoria 
para aumentar as chances de 
rentabilidade no futuro. 

Acredito que o amadureci-
mento do mercado depende da 
conscientização sobre o papel 
do investidor e da democrati-
zação do acesso ao capital, já 
que muitos empreendedores 
não conseguem atrair inves-
timentos qualificados que 
os permitam alavancar seus 
negócios para crescerem de 
maneira sustentável. 

E nesta relação entre foun-
ders e investidores todos po-
dem ganhar, inclusive o País. 

(*) - É CEO da Bossa Nova 
Investimentos.

Pierre Schurmann (*)

Caiu a infl ação para 
famílias com renda 
mais baixa

O Índice de Preços ao Con-
sumidor – Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta 
de consumo para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos, 
registrou infl ação de 0,11% em 
agosto. Segundo a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), a taxa 
fi cou abaixo do IPC-C1 de julho 
(0,43%).

O indicador acumula taxas de 
infl ação de 3,28% no ano e de 
4,11% no período de 12 meses.

Em agosto, o IPC-C1 fi cou 
abaixo do registrado pelo Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
– Brasil (IPC-BR), que mede a 
variação da cesta de compras 
para todas as faixas de renda e 
que registrou taxa de infl ação 
de 0,17% no mês. No acumulado 
de 12 meses, no entanto, o IPC-
-C1 fi cou acima do IPC-BR, que 
teve taxa de 3,97%.

Seis das oito classes de des-
pesas componentes do IPC-C1 
registraram queda de suas taxas 
de variação: alimentação (de 
0,20% em julho para -0,46% 
em agosto), habitação (de 
1,32% para 0,95%), saúde e 
cuidados pessoais (de 0,28% 
para 0,01%), despesas diversas 
(de 0,40% para -0,07%), edu-
cação, leitura e recreação (de 
0,16% para 0,04%) e vestuário 
(de -0,28% para -0,44%). Por 
outro lado, dois grupos tiveram 
aumento da taxa: transportes 
(de -0,24% para 0,05%) e comu-
nicação (de 0,04% para 0,68%).

O Índice de Confi ança do Empresário do Comér-
cio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), atingiu 114,9 pontos no mês de 
agosto, com recuo de -1,0% em relação a julho. Foi o 
quinto mês consecutivo de queda, mas, ainda assim, 
na comparação com o mesmo período do ano anterior, 
foi registrada uma alta de +10,8%. Todos os subíndices 
apresentaram queda mensal, sendo o referente às 
condições atuais da economia o principal destaque 
negativo, com 88,1 pontos, único abaixo da zona de 

satisfação de 100 pontos e maior variação negativa 
do mês, -1,5%.

“A economia ainda apresenta um ritmo fraco de 
crescimento e os consumidores seguem cautelosos”, 
avalia o presidente da CNC, José Roberto Tadros. “Isso 
afeta a confi ança dos empresários, principalmente em 
relação ao quadro atual. Mas as expectativas seguem 
em níveis elevados, mostrando que o comércio vê uma 
melhora no cenário de mais longo prazo”, acrescenta 
(AI/CNC).

As bases de dados listaram as identidades

dos utilizadores do Facebook.

Esta é a mais recente 
violação da proteção de 
dados do grupo norte-

-americano, revelou o site 
TechCrunch. Um servidor vul-
nerável armazenou 419 milhões 
de registros de utilizadores da 
maior rede social do mundo 
em vários bancos de dados, 
incluindo 133 milhões de contas 
nos Estados Unidos, mais de 50 
milhões no Vietnã e 18 milhões 
na Grã-Bretanha, segundo o site 
norte-americano.

As bases de dados listaram 
as identidades dos utilizadores 
do Facebook - uma combinação 
única de números para cada 
conta -, bem como os números 
de telefone associados aos per-
fi s, o sexo dos utilizadores de 
determinadas contas e a locali-
zação geográfi ca. O servidor não 
estava protegido por qualquer 
senha, o que signifi cava que 
qualquer pessoa poderia ter 
acesso aos bancos de dados. 

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Donald Trump, 
manifestou a disposição de 
melhorar as relações com o 
Irã, indicando que está aberto 
a negociações com o presi-
dente Hassan Rouhani. Ao ser 
perguntado, na Casa Branca, a 
respeito da possibilidade de se 
encontrar com o líder iraniano 
durante a Assembleia-Geral 
das Nações Unidas neste mês, 
Trump respondeu que “tudo 
é possível”.

Mencionando a alta taxa de 
infl ação no Irã, o presidente 
norte-americano disse: “Eles 
querem resolver o problema 
deles. Nós podemos solucio-
ná-lo em 24 horas”. Donald 
Trump declarou ainda que 
várias nações, incluindo o 
Japão, se ofereceram para 
mediar a situação, mas que 
ele mesmo vai negociar 
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Contatos de mais de 400 milhões de 
contas do Facebook são expostos

Os números de telefone ligados a mais de 400 milhões de contas do Facebook, que tinham sido 
armazenados de forma irregular, foram expostos online

ge Analytica, em março de 2018, 
que revelou a utilização política 
de dados de milhões de utiliza-
dores do Facebook sem o seu 
conhecimento, o grupo removeu 
a possibilidade de fazer buscas 
na plataforma por números de 
telefone. No fi m de agosto, o 
Facebook lançou testes para um 
novo recurso que permite aos 
utilizadores controlar os seus 
dados recuperados pela empresa 
americana fora da rede social.

Esse anúncio surgiu menos 
de uma semana depois de novas 
revelações sobre as práticas 
irregulares do Facebook, que 
reconheceu ter transcrito a 
audição de sons de alguns 
utilizadores, informação que 
negou durante muito tempo. 
No fi m de julho, o Facebook 
foi multado em 5 bilhões pela 
autoridade reguladora dos EUA 
para as comunicações, por não 
proteger os dados pessoais dos 
seus utilizadores (RTP/ABr).

Segundo o site TechCrunch, a 
informação fi cou online até o 
fi m de quarta-feira (4).

O Facebook confi rmou par-
cialmente as informações do 
TechCrunch, mas minimizou 
o incidente. O grupo afi rmou 
que muitos dos contatos eram 

cópias e que os dados eram an-
tigos. “Este conjunto de dados 
foi removido e não vimos sinais 
de que as contas do Facebook 
tenham sido comprometidas”, 
disse um porta-voz à agência 
France Presse.

Após o escândalo da Cambrid-

Trump diz que está aberto 
a negociações com o Irã

diretamente com o governo 
iraniano.

A declaração ocorreu depois 
de Teerã ter anunciado que vai 
adotar, em breve, novas medi-
das visando a suspender parte 
dos compromissos assumidos 

em seu acordo nuclear de 
2015 com potências mundiais. 
A alegação é que não há pers-
pectivas de conversações com 
a Europa para a concretização 
de um acordo em futuro pró-
ximo (NHK/ABr).

Confi ança do comércio teve queda em agosto

O Brasil tem a oportunidade de 
suprir a demanda de carne suína 
na China, com o rebanho asiático 
afetado pela peste suína africana. 
Essa foi a avaliação do diretor de 
Inteligência de Mercado na INTL 
FCStone, Renato Rasmussen, em 
palestra ontem (5), no 7º Fórum 
de Agricultura da América do 
Sul, em Curitiba. Lembrou que a 
doença é mortal para os animais, 
altamente contagiosa, causada 
por vírus e ainda sem tratamento. 

Segundo estimativas apre-
sentadas por ele, após produzir 

cerca de 54 milhões de toneladas 
em 2018, a China deverá ter sua 
produção anual de carne de 
porco reduzida em pelo menos 
30%, em 2019. E a demanda 
chinesa é alta, porque 73% da 
alimentação do país é baseada 
em carne suína. De acordo com 
ele, a oportunidade para o Brasil 
está na dificuldade de outros 
mercados de suprir a grande 
demanda chinesa. 

“Os países vizinhos [da China] 
estão sendo fortemente impacta-
dos pela doença” (ABr). 

Brasil pode suprir demanda
de carne suína na China


