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D - Segurança Humana
A Embaixada do Japão no Brasil, por meio do Programa de Assistência 
a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do governo do Japão, 
fez  uma doação de mais de US$ 42.926 mil (R$ 164.836,87 mil) à ONG 
Visão Mundial Brasil, para a execução do Projeto de Aquisição de Equipa-
mentos Assistenciais para os Refugiados Venezuelanos em Boa Vista. São 
parceiros da ação a organização Fé e Alegria, o Serviço Jesuíta a Migrantes 
e Refugiados - ambas organizações que já vêm atuando no território - e 
órgãos públicos. A representação japonesa doará recursos para aquisição 
de um mini ônibus para locomoção dos imigrantes e transporte de mate-
riais, além de móveis e equipamentos que irão auxiliar nestas atividades. 

E - Escritórios de Arquitetura 
Entre os próximos dias 20 e 22, em Armação de Búzios, no Estado do  
Rio, acontece a a 47ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura (AsBEA). O objetivo é discutir as inovações 
tecnológicas para os profi ssionais de arquitetura, através do tema “Ex-
plorando o futuro dos espaços” e da análise sobre como a nova geração 
ocupa os imóveis. O evento abrange a exploração do lugar virtual e seus 
desdobramentos. Como são os arquitetos que escolhem os melhores 
materiais para suas obras, devem estar atentos às novidades do mercado. 
Inscrições e mais informações em: (http://convencao.asbea.org.br/).

F - Feira dos Cegonheiros
Consolidada como a segunda maior feira de exposição do setor automo-
tivo, a Expo de Transportes do ABCD chega na maioridade. As principais 
montadoras de caminhões e empresas de serviços para cegonheiros 
fazem seus lançamentos e promoções no evento que lota o Pavilhão 
Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, entre os próximos dias 20 e 
22. Realizada pelo Sindicato Nacional dos Cegonheiros  apresenta 30 
expositores, com lançamentos em caminhões, autopeças e implementos 
rodoviários. A expectativa da entidade é de que a feira gere negócios 
na casa de R$ 135 milhões. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais 
informações: (www.sinaceg.com.br)

G - Educação a Distância 
Com a evolução da tecnologia, a Educação a Distância vem ganhando 

A - Contra o Câncer 
Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior 
demanda dessa especialidade em São Paulo, o IBCC Oncologia realiza, 
no próximo dia 29, a 58ª edição da ‘Corrida e Caminhada contra o Câncer 
de Mama’.  A expectativa é que 7 mil pessoas participem do evento, que 
acontecerá no Campo de Marte, a partir das 7h e terá os percursos de 
corrida de 5km e 10 km, e caminhada de 3km para mulheres e homens. 
As inscrições podem ser feitas no site (www.corridaibcc.com.br). A 
corrida é uma forma de engajamento na luta contra a doença mostrando 
a prevenção e detecção precoce como fator de superação. 

B - Viagem para Animais
A GOL passa a oferecer mais facilidades para viajar com animais de 
estimação. Em parceria com a Cobasi, a empresa lança uma nova caixa 
de transporte exclusiva para garantir a segurança e o conforto de cães 
e gatos, já desenvolvido nas dimensões ofi ciais para facilitar o embar-
que na cabine das aeronaves. Confeccionado em tecido de lona, alça 
reforçada e redes nas duas portas e em cima, para maior ventilação, 
além de fi rmeza no piso com suporte rígido e maciez com espuma. A 
empresa é Pet Friendly e permite, com o serviço Pet na Cabine, que cães 
e gatos de até 10kg embarquem em suas aeronaves para voos nacionais 
e internacionais. Outras informações: (https://www.voegol.com.br/pt/
servicos/transporte-de-animais-no-aviao).

C - Comércio B2B 
Na próxima quinta-feira (19), das 8h às 18h, no Theatro Net (Shopping 
Vila Olímpia), acontece a 2ª edição do ME B2B Summit, que objetiva   
fomentar o conhecimento para compradores e vendedores, bem como 
criar uma vivência única de networking. Durante as palestras serão abor-
dadas as tendências do mercado B2B, além de apresentar as expectativas 
para o futuro. O tema é “Uma jornada além do digital”, com palestras 
que vão propor uma verdadeira transformação digital no mercado e no 
mindset dos negócios corporativos. Entre os palestrantes, Walter Lon-
go, Arthur Igreja, Poliana Abreu, Daniel Baunds, Alex Leite, Priscilla 
Miguel e Luis Rasquilha. Inscrições e outras informações: (http://www.
meb2bsummit.com.br/).

cada vez mais espaço na atual sociedade. Visando garantir a integração 
e apresentar as novidades e inovações do setor aos profi ssionais, pes-
quisadores e acadêmicos da área de Educação, a Associação Brasileira 
de Educação a Distância promove, entre os dias 20 e 24 de outubro, em 
Poços de Caldas, o Congresso Internacional de Educação a Distância. O 
evento traz como tema “Abordagens híbridas no Ensino-Aprendizagem 
na EaD”. Além dos trabalhos científi cos e exposição, o evento reúne 
75 mesas redondas com mais de 500 nomes de especialistas e que vão 
abordar diversos temas bastante atuais envolvendo a EaD  (http://www.
abed.org.br/site/pt/).

H - Empresas na Gestão 4.0
No próximo dia 19 (quinta-feira), às 19h, no Teatro FECAP/Campus 
Liberdade, será realizada, em parceria com o Projeto Social Vamos Subir, 
a palestra sobre “A Gestão 4.0 por trás das empresas inovadoras”, com 
a presença de Bruno Nardon, fundador da Rappi Brasil, Dafi ti e Kanui, 
startups expoentes no mercado. O evento é uma oportunidade para 
interessados em inovação e sobre as novas ideias para o mercado de 
trabalho. Com entrada gratuita, será arrecadado 1kg de alimento não 
perecível para doação. O Vamos Subir é um projeto social que nasceu 
para ajudar e inspirar jovens a crescerem mais rápido em suas carreiras 
por meio da mudança de pensamento, comportamento e atitude. 

I - Mulheres do Agro
Estão abertas, até o próximo dia 18, as inscrições para a segunda edição 
do Prêmio Mulheres do Agro, que valoriza práticas de gestão inovadora 
de produtoras rurais e pecuaristas brasileiras. A iniciativa foi idealizada 
pela multinacional alemã Bayer no ano passado, em parceria com a As-
sociação Brasileira do Agronegócio, e neste ano, conta também com o 
patrocínio da Elanco Saúde Animal e apoio do Transamérica. O objetivo 
é reconhecer a contribuição da mulher nas atividades agropecuárias e 
apoiá-las na luta em prol da igualdade de gêneros. Para se inscrever, 
basta acessar (www.premiomulheresdoagro.com.br).

J - Inovação e Sustentabilidade
Nos dias 6 e 7 de novembro, acontece, no Parque do Ibirapuera, a 
Sustainable Brands São Paulo. Criado em 2007 e considerado o maior 
evento mundial voltado para inovação em sustentabilidade, a conferência 
recebe em cada edição, nacional e internacional, milhares de participan-
tes em dois dias de diálogos, workshops e palestras com especialistas. 
Serão explorados temas muito conectados com os desafi os atuais das 
empresas e dos profi ssionais interessados em sustentabilidade hoje e 
no futuro: ‘Como as marcas podem ajudar a proteger a Amazônia’; A 
economia circular transforma negócios, produtos e o conceito de lixo. 
Diálogos de transição para negócios hoje insustentáveis. Informações: 
(https://sustainablebrands.com/events).
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A digitalização não 
representa o fi m

das impressoras no 
ambiente corporativo

O que poucos esperavam 

é que este equipamento 

se reinventasse e 

passasse a ser uma 

plataforma essencial 

O avanço do cloud com-
puting e demais tec-
nologias que facilitam 

a automação de processos foi 
visto pelas empresas como 
uma oportunidade para não só 
desburocratizar suas estrutu-
ras, mas também para reduzir 
despesas e aumentar a produ-
tividade do negócio. Isso levou 
empresários e profi ssionais de 
TI a descartarem soluções de 
impressão, afi rmando, inclusi-
ve, que essa prática estava com 
os dias contados no ambiente 
corporativo. 

As estatísticas do mercado 
comprovam essa importância. 
As vendas do setor de impres-
são cresceram nos últimos dois 
anos, de acordo com dados 
da IDC Brasil. Em 2017, por 
exemplo, o aumento foi de 
21% no total de equipamentos 
comercializados, enquanto que 
em 2018 o percentual também 
foi signifi cativo, com 8% de 
evolução e mais de 1,4 milhão 
de máquinas vendidas. 

Além disso, também houve 
crescimento na receita, com 
um faturamento total de US$ 
727 milhões e aumento de 
14,7%.

A impressora torna-se essen-
cial na jornada de transforma-
ção digital porque absorveu, 
como poucos equipamentos 
conseguiram, os diferentes re-
cursos que o avanço da tecno-
logia proporcionou. Dizer que 
a máquina é multifuncional, 
portanto, não é mero discurso 
de marketing.

Hoje, ela consegue não 
apenas imprimir documentos 
necessários para o dia a dia de 
uma empresa, como também 
pode digitalizar arquivos com 
o scanner, enviar tudo para a 

nuvem da organização e, ainda 
por cima, gerenciar todos os 
conteúdos de forma efi ciente, 
permitindo que o colaborador 
encontre rapidamente no sis-
tema de busca.

Dessa forma, é natural que a 
digitalização de uma empresa 
passe pelo bom uso dos equi-
pamentos de impressão. Em 
suma: é preciso identificar 
documentos físicos que podem 
ser digitalizados, criar regras 
de acesso aos colaboradores 
diante do grau de importância 
de arquivos disponíveis na 
nuvem e elencar normas para 
impressão, evitando desperdí-
cio de materiais.

Atualmente, é possível con-
tar com o apoio e suporte de 
organizações especializadas 
em impressão, capazes de de-
terminar quais equipamentos 
são mais indicados para os 
objetivos do negócio e até su-
gerir o serviço de outsourcing 
de impressão, uma espécie 
de terceirização para otimizar 
ainda mais este setor.

O grande erro dos empre-
sários sobre transformação 
digital é acreditar que tudo 
deve ser digitalizado e dispo-
nibilizado na nuvem. Ainda 
que esta prática, quando bem 
efetuada, auxilia a reduzir cus-
tos e melhora o processo como 
um todo, o conceito é bem mais 
do que isso. Transformar a em-
presa digitalmente passa pela 
consciência das vantagens – e 
dos riscos – que as máquinas 
podem trazer na estrutura da 
organização e, principalmen-
te, quais soluções realmente 
acrescentam na rotina dos 
colaboradores. 

Por conta disso, as impres-
soras seguem importantes e 
estratégicas para aqueles que 
desejam crescer e se destacar 
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 (*)

Essa foi a oitava alta men-
sal consecutiva e o maior 
índice de endividamento 

desde julho de 2013. Também 
houve alta em comparação com 
os 60,7% de famílias endivida-
das em agosto de 2018.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, mesmo 
com o aumento do endivida-
mento e da inadimplência, as 
famílias brasileiras se mostra-
ram mais otimistas em relação 
à sua capacidade de pagamento, 
pois diminuiu o percentual das 
que afi rmam que ‘não terão 
condição de pagar’ as contas. “A 
redução do comprometimento 
de renda na comparação mensal 
e a perspectiva de renda extra 
com os recursos do FGTS e do 
PIS/Pasep ajudam a explicar 

Entre as famílias endividadas, a parcela média da renda 

comprometida com dívidas aumentou.

A economia brasileira registrou 
queda em julho após alta nos dois me-
ses anteriores. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-
-Br), dessazonalizado (ajustado para 
o período), apresentou retração de 
0,16%, em relação a junho, segundo 
dados divulgados na sexta-feira (13) 
pelo Banco Central (BC).

Na comparação com julho de 
2018, houve aumento de 1,31% 
(sem ajuste para o período, já que a 
comparação é entre meses iguais). 
Em 12 meses encerrados em abril, 
o indicador teve crescimento de 

1,07%. No ano, o IBC-Br fi cou em 
0,78%. O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o BC 
a tomar suas decisões sobre a taxa 
básica de juros, a Selic. 

O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos três 
setores da economia: indústria, 
comércio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. O 
indicador foi criado pelo BC para 
tentar antecipar, por aproximação, 
a evolução da atividade econômica 
(ABr).

Brasil é 
reconhecido 
exportador de 
cacau fi no e 
de aroma

O Brasil foi oficialmente 
reconhecido pela Organização 
Internacional do Cacau (ICCO) 
como país exportador de 100% 
de cacau fi no e de aroma. A 
inclusão no rol de países certi-
fi cados no Acordo Internacional 
do Cacau, ocorreu na quinta-
-feira (12), durante reunião 
do Conselho Internacional da 
ICCO, realizada em Abidjan, na 
Costa do Marfi m.

A certifi cação que dá status 
diferenciado para países que 
exportam cacau fino e de 
aroma é feita desde 1972 pela 
ICCO. A aprovação brasileira 
foi impulsionada pelo trabalho 
da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC) na elaboração de um 
dossiê técnico com informações 
sobre o cacau do Brasil.

O Conselho da ICCO registra 
que, “embora as exportações 
de amêndoas de cacau sejam 
pequenas em volume, o painel 
reconheceu a apresentação de 
dados mostrando a situação do 
país como exportador exclusivo 
de amêndoas de cacau fi no ou 
de aroma”. A CEPLAC contou 
com assessoria da Secretaria 
de Assuntos Internacionais 
do Ministério da Agricultura e 
apoio diplomático do Ministério 
das Relações Exteriores, além 
da atuação da embaixada bra-
sileira em Abidjan (AI/Mapa).

Pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que o 
turismo continua em crescimento. Em julho, o 
índice de volume de atividades turísticas no país 
cresceu 4,4%, em comparação com o mesmo 
mês do ano passado, impulsionado pela maior 
receita de hotéis, restaurantes e locadoras de 
automóveis. Oito dos 12 estados pesquisados 
acompanharam o crescimento, com destaque 
para o Espírito Santo, com variação positiva 
de 9,6%, seguido do Rio de Janeiro (8,8%), 
Bahia (5,8%), Minas Gerais (5,6%), São Paulo 
(5,3%), Pernambuco (4,1%), Ceará (2,1%) e 
Goiás (0,7%).

Já entre janeiro e julho de 2019, a taxa na-
cional mostrou crescimento de 3,2%, frente 

a igual período do ano passado. Oito estados 
registraram aumento no mesmo período: Ce-
ará (8,5%), São Paulo (7,1%), Pernambuco 
(3,1%), Goiás (2,3%), Bahia (2,2%), Espírito 
Santo (1,9%), Minas Gerais (1,7%) e Rio de 
Janeiro (0,8%). 

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro An-
tônio, comemorou os números e reafi rmou a 
relevância do setor para alavancar a economia. 
“Os dados mostram que o nosso trabalho está 
surtindo efeito. Estamos no caminho certo, 
levando o país para um desenvolvimento eco-
nômico sustentável, sempre com o objetivo de 
potencializar o turismo e gerar renda e emprego 
para a população”, comentou o ministro (ANT).

Destaque para o Espírito Santo, com variação positiva de 9,6%.
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Divulgação

Percentual de endividados 
aumentou e é o maior em seis anos
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), mostra que o percentual de famílias com dívidas alcançou 64,8% em 
agosto, o que representa uma alta em relação aos 64,1% de julho

o mês anterior, passando de 
23,9% para 24,3%, e teve alta 
em relação a agosto de 2018, 
quando o indicador registrou 
23,8%. A economista da CNC, 
Marianne Hanson, destaca que, 
apesar do aumento no percen-
tual de famílias com contas 
em atraso em agosto, essa alta 
foi menor em comparação ao 
aumento observado do endivi-
damento. 

Ainda entre as famílias en-
dividadas, a parcela média da 
renda comprometida com dívi-
das aumentou, na comparação 
anual, de 29,6% em agosto de 
2018 para 29,8%, em agosto 
de 2019, e diminuiu na compa-
ração mensal, já que em julho 
29,9% estavam comprometidas 
(GEC/CNC).

esse resultado”.
Já o percentual de famílias 

que estão inadimplentes, au-
mentou na comparação com 

Atividade turística cresceu 
4,4% em julho

Economia brasileira teve queda de 0,16% em julho


