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D - Congresso de Odontopediatria
A MAM, marca líder mundial no design de chupetas, mamadeiras, bicos de 
mamadeiras e outros produtos para bebês, estreita ainda mais seus laços 
com a comunidade odontopediátrica brasileira e marca presença na 27ª 
edição do Congresso Brasileiro de Odontopediatria, que acontece entre os 
próxims dias 16 e 19, em Maceió. A participação no evento é paga, mediante 
compra de ingresso pelo site: (www.passgroup.com.br/hotsite2/site/default.
asp?EventoID=169), e exclusiva para profi ssionais da área de saúde. 

E - Internet a Bordo 
Há exatos três anos, a GOL realizava o primeiro voo comercial com 
internet a bordo e transmissão ao vivo, tornando-se a primeira compa-
nhia aérea da América do Sul a oferecer este diferencial em serviço aos 
seus Clientes. Neste período, mais de 11 milhões de pessoas puderam 
experimentar essa tecnologia e se conectar em alta velocidade em suas 
viagens. Hoje, o serviço está disponível para todos os destinos nacionais 
e internacionais, uma exclusividade para todos que escolhem voar com 
a Companhia. Os aviões também estão  equipados com USB para que 
nenhum equipamento fi que descarregado. 

F - Open Banking
O sistema bancário mundial está passando por uma revolução. É o open 
banking, conceito no qual os clientes podem compartilhar seus dados entre 
os bancos. O poder, então, sai da mão de uma instituição e passa para o 
cliente. Para sanar dúvidas que ainda pairam entre clientes, fornecedo-
res e parceiros, o Banco BS2 organiza, pelo segundo ano consecutivo, o 
BS2 Arena Open Banking. A ideia é discutir as oportunidades do open 
banking, além de novas tecnologias, a regulamentação envolvida, segurança 
cibernética, competição no mercado fi nanceiro, agilidade bancária, entre 
outros assuntos que envolvem o tema. É nesta quinta-feira (10), das 14h às 
18h, na Casa Bisutti.  Inscrições gratuitas em: (https://eventos.bs2.com/). 

G - Negócios de Moda
Entre os próximos dias 22 e 25, Belo Horizonte se transforma na capital 
brasileira da moda para receber o Minas Trend. O evento é o maior salão 

A - Estágio no Estado 
Os estudantes que desejam estagiar no Governo Estadual têm até o 
próximo domingo (13) para fazer a inscrição no Processo Seletivo, por 
meio do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. São oferecidas 
862 vagas nos órgãos e entidades de todo o Estado, além do cadastro 
de reserva. Podem se candidatar estudantes do ensino médio (1º ao 2º 
ano), e do primeiro ao antepenúltimo semestre para cursos da educação 
profi ssional de nível médio, e do ensino superior de diferentes cursos. 
Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.800,89, com jornada 
de 4 ou 6 horas, de acordo com o órgão público e nível do curso. Saiba 
mais: (www.ciee.org.br). 

B - Ação de Sustentabilidade
A maior ação de limpeza de praia foi concluída no último dia 28 (sábado), 
em uma iniciativa do Beach Park em parceria inédita com ONU Meio 
Ambiente. Os números impressionam: em seis dias de atividades na praia, 
no bairro Porto das Dunas e no mangue do Rio Pacoti foram recolhidas 
35,3 toneladas de resíduos sólidos descartados de forma incorreta na 
natureza. A ação de limpeza integrou a Jornada Sustentável Ceará 2019 
e contou com a presença de 900 voluntários para a coleta de lixo em 
sete quilômetros de praia. Várias empresas que também preocupam-se 
com o meio ambiente participaram e apoiaram a ação. A atividade estava 
alinhada ao movimento global World Clean up Day.

C - Saneamento Básico
A marca de papel higiênico e lenços umedecidos Neve®, da multi-
nacional americana Kimberly-Clark, reforça seu comprometimento 
em oferecer o essencial para uma vida melhor lançando uma edição 
limitada de produto, com parte de seu lucro revertido em inovações 
de saneamento. O montante arrecadado com a venda dos papeis 
higiênicos da linha Neve® Dermacare com a nova embalagem, será 
investido nas soluções encontradas por 4 dos projetos que serão 
selecionados para o programa de aceleração, criado este ano para 
buscar soluções na área de saneamento básico, como parte da ação 
global Banheiros Mudam Vidas no Brasil. Outras informações em: 
(http://www.kimberly-clark.com.br/).

de negócios de moda da América Latina e apresentará em seu line-up de 
desfi les que traduzem as principais tendências para a temporada outono/
inverno 2020. Com o tema “Tecendo Futuros”, a edição destaca o setor têxtil, 
que terá o algodão como fi o condutor das histórias a serem contadas e suas 
perspectivas. Um desfi le dedicado à categoria, foi elaborado em parceria com 
o SENAI Modatec, para apresentar o trabalho de seis empresas do segmento 
no estado. Outras informações: (http://www.minastrend.com.br/edicao/).

H - Confeitaria Profi ssional
São tantas novidades e oportunidades de negócios que o segmento ga-
nhou uma feira dedicada aos profi ssionais da confeitaria. Assim, surge 
a Mara Cakes Fair, que já nasce como a maior feira nacional do setor 
confeiteiro. As tendências, produtos, equipamentos, técnicas e inovações 
da cadeia produtiva da confeitaria serão apresentados no evento, que 
será realizado entre os próximos dias 15 e 18, no Pro Magno. Direcio-
nado para o mercado de confeitaria, cake designers, chefs confeiteiros, 
chocolatiers e afi cionados por bolos, doces e chocolates, tem atividades 
com exposição de produtos e serviços, concurso e exposição de bolos 
artísticos, aulas-shows, além da presença de profi ssionais da alta con-
feitaria. Saiba mais em: (www.maracakesfair.com.br).

I - Programa de Estágio 
A Kimberly-Clark, multinacional norte-americana de produtos para cuidados 
pessoais e bem-estar, está com inscrições abertas para o seu Programa de 
Estágio 2020 até o póximo dia 12. Oferece vagas em diversas áreas, entre 
elas: Marketing, Vendas, Compras, RH, Operações/Manufatura, Melhoria 
Contínua, Inovação e Pesquisa & Desenvolvimento (R&E). As oportunidades 
são distribuídas entre as cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, 
Camaçari, Curitiba, Belo Horizonte e Correia Pinto (SC). É preciso estar 
matriculado em um curso de nível superior, conforme área de atuação pre-
tendida, com conclusão prevista para dezembro de 2021. Inscrições: (https://
www.bettha.com/vagas/943-programa-de-estagio-kimberly-clark-2020).

J - Fábrica de Cloro
O interior do Maranhão está prestes a escrever uma nova história. A Allian-
ce Química, indústria do ramo de cloro, acaba de anunciar a construção 
de uma nova fábrica no município de Codó. O investimento, da ordem 
R$ 40 milhões, deve ser fi nanciado pelo Banco do Nordeste do Brasil, 
e atrair novas indústrias para a região. A unidade, com 10 mil metros 
quadrados de área construída e inauguração prevista para o primeiro 
semestre de 2020, terá capacidade produtiva de 12 toneladas de cloro 
equivalente por dia, podendo chegar a até 16 toneladas. O cloro é uma 
matéria-prima fundamental para diversas indústrias químicas, produtos 
de limpeza, tratamento de água, siderúrgicas e até mineradoras. Mais 
informações: (www.alliancequimica.com.br).
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Quanto vale a sua 
carteira de dados?

A palavra “dados” 

nunca esteve tão 

em evidência como 

hoje. Para muitos 

especialistas vivemos a 

Data Economy

No mercado de publici-
dade digital não há dú-
vidas de que os dados 

são a moeda mais valiosa. É 
justamente a partir da reunião 
de vários dados e cruzamento 
entre eles que é possível tornar 
a comunicação mais efi ciente, 
personalizada e precisa, de 
acordo com o comportamento 
da audiência. 

É curioso que falamos muito 
em Data Economy, mas até o 
momento, ao menos no mun-
do da publicidade, apenas as 
empresas têm tirado proveito 
economicamente dos dados e 
as pessoas comuns, as verda-
deiros proprietárias dessas in-
formações, ainda estão alijadas 
deste processo. 

Apesar deste cenário, nos 
últimos anos, no entanto, é 
possível observar um forte 
avanço, ao menos no âmbito 
regulatório, na direção de 
proteger os dados dos usuá-
rios e reconhecê-los com um 
elo fundamental da economia 
digital. Os principais exemplos, 
são as novas legislações, como 
a GDPR na Europa, e mais re-
centemente a LGPD, no Brasil. 

É nítido o movimento em prol 
dos usuários e em minha visão 
este é um caminho sem volta, 
que apesar de ainda estar no 
início tende a se tornar cada 
vez mais profundo. Diante 
deste contexto, acredito que 
a consciência das pessoas em 
assumirem a propriedade de 
seus dados seja o próximo 
passo para a transformação da 

indústria, especialmente a de 
publicidade digital. 

De forma simplista, se de 
alguma forma, os meus pró-
prios dados contribuem para 
uma melhor entrega de deter-
minado anúncio, ampliando a 
precisão e consequentemente 
a otimização de recursos, e isso 
resulta em benefício fi nanceiro 
para o anunciante, empresas e 
agências envolvidas na transa-
ção, seria justo que eu também 
recebesse uma fração desse 
montante. 

Ao meu ver é nesta direção 
que o mundo da publicidade 
digital deve seguir. Ao se tor-
narem mais conscientes do 
valor e importância dos dados 
pessoais para o mercado, os 
usuários começarão a exigir 
receber algo em troca para 
aceitar o uso dessas informa-
ções, podendo ser um retorno 
fi nanceiro ou outros benefícios 
equivalentes. 

O avanço da tecnologia blo-
ckchain, com sua capacidade 
única de rastreabilidade, sem 
dúvida será fundamental para 
viabilizar este conceito na 
prática ao permitir identifi car 
a precisa relação entre a con-
tribuição efetiva dos dados de 
cada indivíduo para a exibição 
de cada anúncio no ambiente 
digital. 

A tarefa é árdua e exige 
uma quebra de paradigma no 
ecossistema da publicidade 
digital como um todo. Afi nal, 
nunca é simples tirar o pedaço 
do bolo de alguém. Por outro 
lado, talvez não houvesse bolo, 
não fossem os ingredientes 
(dados). 

E você, já parou para pensar 
quanto vale sua carteira de 
dados? 

(*) - É CEO e fundador da Adsmovil.

Alberto Pardo (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

O Índice Geral de Preços–Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou infl ação de 0,50% em 
setembro. Em agosto, o indicador 
havia tido uma defl ação (queda 
de preços) de 0,51%. Segundo 
dados divulgados hoje (8), no Rio 
de Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-DI acumula 
4,39% no ano e 3% em 12 meses.

Apesar da alta em relação a 
agosto, o índice caiu em relação 
a setembro do ano passado, 
quando houve infl ação de 1,79% 
no mês e de 10,33% em 12 
meses. A alta da taxa de agosto 

para setembro foi puxada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, que subiram 0,69% 
em setembro. Em agosto, os 
preços haviam caído 0,90%.

O Índice Nacional de Custo da 
Construção também subiu, mas 
de forma mais moderada, ao 
passar de uma taxa de infl ação 
de 0,42% em agosto para uma 
alta de preços de 0,46% em 
setembro. E o Índice de Preços 
ao Consumidor fi cou estável em 
setembro. Em agosto, houve 
infl ação de 0,17% (ABr).

Segundo ele, não partiu do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, nem do 

ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a ideia de retirar a 
gestão do fundo da Caixa. 
Bolsonaro disse ser contra a 
quebra do monopólio da Caixa 
na administração do FGTS, 
assim como Paulo Guedes e o 
ministro-chefe da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos. 

“Se o Congresso decidir que-
brar o monopólio da Caixa, eu a 
vetarei segundo orientação da 
própria Economia”, escreveu 
Bolsonaro na sua página do Fa-
cebook. A Caixa cobra taxa de 
1% para gerir os recursos e usa 
o dinheiro do FGTS para fi nan-
ciar projetos do Minha Casa, 
Minha Vida, de saneamento e 
de infraestrutura. O argumento 
para dar acesso a outros bancos 
seria o de diminuir essa taxa 

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é contra retirar

do banco a gestão do FGTS.

A intenção de compras dos 
internautas, durante a Black 
Friday deste ano, aumentou 
58% com relação ao ano passa-
do, revela pesquisa divulgada 
ontem (8) pelo Google. Pelo 
menos 69% dos consumidores 
já sabem o que vão comprar e 
só estão esperando a oportuni-
dade para isso. O gasto médio 
dos consumidores deve ser de 
R$ 1.330. A pesquisa mostra 
ainda que 99% dos brasileiros 
já conhecem a data.

A pesquisa entrevistou em 
julho 1.500 consumidores 
online de todas as regiões do 
país. O objetivo foi o de en-
tender o comportamento do 
consumidor para auxiliar os 
parceiros do Google a terem 
melhor desempenho na Black 
Friday deste ano. De acordo 
com o gerente de Insights para 
Indústria do Varejo do Google 
Brasil, Diego Venturelli, 76% 
dos consumidores também 
passaram a perceber que a 
Black Friday, a cada ano, se 
transforma em um evento de 
mais de um dia, incluindo os 
dias anteriores e posteriores. 

“Para o movimento de 
crescimento das vendas nas 
lojas físicas, o aumento de 
sortimento de produtos, e a 
expansão, 24 horas é muito 

Nesse evento, o valor das mercadorias

é o principal atributo de compra.

Produção 
industrial 
cresceu em 11 
dos 15 locais 
pesquisados 

A produção da indústria 
cresceu em 11 dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE) na passagem 
de julho para agosto. Segundo 
a Pesquisa Industrial Mensal 
Regional, os maiores avanços 
ocorreram no Amazonas (7,8%) 
e no Pará (6,8%).

Outros locais que regis-
traram expansão foram São 
Paulo (2,6%), Ceará (2,4%), 
Pernambuco (2,1%), Rio de 
Janeiro (1,3%), Mato Grosso 
(1,1%), Minas Gerais (1%), Pa-
raná (0,3%), Região Nordeste 
(0,2%) e Goiás (0,2%).

Quatro locais tiveram queda: 
Rio Grande do Sul (-3,4%), San-
ta Catarina (-1,4%), Espírito 
Santo (-1,4%) e Bahia (-0,1%). 
Já em relação a agosto de 2018, 
oito localidades apresentaram 
queda, com destaque para o 
recuo de 16,2% do Espírito 
Santo, e sete tiveram alta: 13% 
no Pará e 12,8% no Amazonas. 

No acumulado do ano, nove 
locais tiveram queda, sendo a 
maior delas no Espírito Santo 
(-12,8%). Dos seis locais com 
alta, o melhor resultado foi 
observado no Paraná (6,5%). 
Já no acumulado de 12 meses, 
dez locais tiveram queda, a mais 
acentuada no Espírito Santo 
(-7,2%). Dos cinco locais com 
alta, o maior avanço ocorreu no 
Rio Grande do Sul (6,6%) (ABr).
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Caixa defende manutenção do 
banco como gestor do FGTS

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, defendeu ontem (8), a manutenção do banco como gestor 
dos recursos do FGTS

recursos, não será possível que 
cidades do interior do Norte e 
do Nordeste tenham taxa de 
1% porque geraria prejuízo, o 
que não é permitido por órgãos 
como o TCU.

Guimarães informou que o 
banco deve ter um lucro de R$ 
684 milhões por administrar o 
FGTS, em 2019. Já as receitas 
devem fi car em R$ 5,1 bilhões. 
E que, se a Caixa fi nanciasse 
projetos do Minha Casa, somen-
te em São Paulo, Brasília, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, o 
lucro com os recursos do FGTS 
seria de R$ 1,5 bilhão.

“Estamos presentes em 5,4 
mil municípios. Em 711 muni-
cípios só tem a Caixa. Nesses 
municípios onde só existe a 
Caixa, há uma necessidade 
social extrema. O volume fi -
nanceiro de receitas é baixo 
e o custo é elevado porque é 
difícil chegar” (ABr).

de administração. 
O presidente da Caixa argu-

mentou ainda que a taxa de ad-
ministração envolve projetos 
no país inteiro, permitindo que 
o banco desenvolva projetos 

onde o custo é menor - em 
grandes cidades e entorno -, e 
onde as despesas são maiores 
- em locais de difícil acesso 
no interior do país. E que se 
houver divisão na gestão dos 

Aumentam as intenções de 
compra visando a Black Friday

pouco ou muito competitiva 
para que os brasileiros façam 
tudo o que eles querem fazer”. 
Venturelli destacou que, por 
ser um evento de preço, esse 
é o atrativo do período, com 
53% das pessoas dizendo que 
o valor das mercadorias é o 
principal atributo de compra. 
Esse número, no entanto,  vem 
caindo porque o consumidor 
começa a entender que outros 
atributos, como confi ança na 
loja, entrega, logística, experi-
ência do consumido e inovação, 
ganham relevância no momento 
da compra.

Outra pesquisa, feita em se-
tembro, indica que o número 
de compradores online deve 
se igualar ao de compradores 
em lojas físicas: 37% declara-
ram que comprarão apenas 
nas lojas físicas e 38% apenas 
na internet. Aqueles que pre-
tendem comprar pelos dois 
canais são 25%. “Isso mostra 
que o consumidor está en-
tendendo que a Black Friday 
não é só digital, mas também 
física. É um movimento que 
já vinha, mas que acelerou 
drasticamente este ano”, disse 
Venturelli (ABr).

Infl ação medida pelo IGP-DI 
subiu para 0,50% 


