
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quinta-feira, 24 de outubro de 2019

D - Semana do Café
Belo Horizonte se prepara para sediar, de 20 a 22 de novembro, no Ex-
pominas, a Semana Internacional do Café (SIC) 2019, principal evento 
nacional do setor e um dos maiores do mundo. Com extensa programa-
ção para profi ssionais, a SIC é um grande encontro entre cafeicultores, 
torrefadores, classifi cadores, exportadores, compradores, fornecedores, 
empresários, baristas, proprietários de cafeterias e coffee lovers. Ali-
nhado em três grandes eixos - mercado & consumo, conhecimento & 
inovação e negócios & empreendedorismo -, o evento terá 25 atividades 
simultâneas, como seminários, cursos, workshops, concursos de melhor 
café e melhor barista e sessões de cupping. Mais informações: (www.
semanainternacionaldocafe.com.br).

E - Treinamento de Cães-guia  
Com uma estrutura física de 15.000 m², o Instituto Magnus contribui 
para a inclusão social de pessoas que possuem defi ciência visual através 
de cães-guia, e transforma para melhor a rotina desses indivíduos. Além 
do treinamento dos cães, conta com palestras informativas e educativas, 
vivências, dinâmicas de grupos e ações de divulgação da causa. Fica 
na Estrada vicinal Antônio Militão, Parque Pirapora, Salto de Pirapora. 
Aos que tiverem interesse em ver de perto este trabalho, a visita mo-
nitorada deve ser agendada com antecedência pelo e-mail: (contato@
institutomagnus.org), ou por meio do tel. (15) 3042-1110. Saiba mais 
em (www.institutomagnus.org).

F - Kits Natalinos
A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, iniciou 
as operações de vendas de kits natalinos das marcas Sadia e Perdi-
gão. O canal de vendas possibilita experiência 100% digital, desde 
a escolha dos itens até a fi nalização da compra. A expectativa é 
entregar mais de 3 milhões de kits neste ano adquiridos em todos 
os canais, incluindo telefone e pontos de venda. Com o peru Sadia e 
o Chester® Perdigão, produtos ícones da ceia dos brasileiros, a loja 
online destina-se a clientes corporativos e pessoas físicas. São mais 
de 30 opções de kits natalinos, entregues em bolsas térmicas com 
design exclusivo e inovador. Para saber mais, acesse: (https://www.
sadiakits.com.br).  

A - Ícones Brasileiros
O Brazil-Florida Business Council concede, no dia 4 de novembro no 
Hotel Renaissance, o Brazil-Florida Business Awards. Neste evento 
anual de premiação, serão homenageados Marcos Pontes, atual ministro 
da Ciência e Tecnologia e o ex-ministro da Infraestrutura, Ozires Silva, 
fundador da Embraer, presidente do Conselho de Inovação da Ânima 
Educação e chanceler da Uni São Judas. Marcos recebe o 2019 Brazil-
-Florida Business Award pelas realizações extraordinárias na ciência 
aeroespacial e inovação e Ozires Silva será homenageado com o Lifeti-
me Achievement Award, por sua liderança inovadora e visionária nos 
negócios, academia, governo e o legado fenomenal que deixa. Adesões: 
(events@brazilfl oridabusiness.com).

B - Leilão de Imóveis
Este mês ainda reserva ótimas oportunidades para quem busca comprar 
casa ou apartamento. A Zukerman Leilões possui mais de 900 imóveis 
em sua plataforma abertos para lances dos interessados. As proprieda-
des oferecidas são casas, apartamentos, terrenos e prédios comerciais, 
ocupados e desocupados. Os bens estão localizados em todo o Brasil. É 
possível encontrar lotes de leilões judiciais e extrajudiciais de diversas 
instituições fi nanceiras, como Itaú, Bradesco, Santander, Inter, Safra 
entre outros. Ao todo, são mais de 600 lotes provenientes de bancos. 
Os descontos chegam a preços abaixo do mercado e o pagamento pode 
ser à vista ou parcelado, dependendo do imóvel escolhido. Saiba mais: 
(www.zukerman.com.br). 

C - Aluguel de Imóveis 
O Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários do País, acaba de 
divulgar o Index SP, estudo mensal sobre os preços dos imóveis a 
venda e valor dos alugueis na cidade. No último mês de setembro, de 
acordo com a análise, o preço do aluguel na capital paulista subiu 0,5%, 
acumulando, em 2019, alta de 3,9%. Descontada a infl ação medida pelo 
IGP-M no mesmo período, os preços apresentam uma valorização real 
de 1,3%. O valor médio do aluguel de um imóvel padrão - 65m², dois 
dormitórios e uma vaga de garagem - fi cou em R$ 1.886,00 no mês pas-
sado, acumulando uma alta de 4,7% nos últimos 12 meses. Saiba mais 
em: (www.imovelweb.com.br).   

G - Bolsas Integrais
Vai até o próximo dia 31 o período de inscrições para o vestibular 2020 
da Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. A novidade são as 
bolsas integrais de estudo, oferecidas aos alunos aprovados que optarem 
pelo programa de estágio ou voluntariado na Fundação João Paulo II/
Canção Nova. Os estudantes bolsistas terão a permuta da mensalidade 
pelo estágio, desde que cumpram todas as condições estabelecidas no 
programa. Para o Processo Seletivo foram abertas 50 vagas em cada 
curso: Administração, Jornalismo e Rádio e TV. Os cursos de Filosofi a 
e Teologia também abrirão novas turmas, mas não participam desse 
programa de bolsas. Inscrições: (institutoaocp.org.br). Mais informações 
pelo tel. (12) 3186-2441.

H - Comércio Global
A Ingenico ePayments é a divisão de comércio online e móvel do Grupo 
Ingenico. Conecta comerciantes e consumidores, possibilitando que 
empresas em todas as regiões do mundo possam ir além das fronteiras 
atuais, criando o futuro do comércio global. Líder do segmento desde 
1994, seu espírito inovador a impulsiona a todos os canais. É o parceiro 
de confi ança de mais de 65 mil pequenos e grandes comerciantes para 
tornar os pagamentos fáceis e seguros a seus clientes. Com análise 
avançada de dados, soluções de gerenciamento de fraude e experiên-
cia em comércio cross-border, auxilia os comerciantes a otimizar seus 
negócios e expandir para novos mercados em todo o mundo. Para mais 
informações: (https://latin-america.ingenico.com/epayments). 

I - Pós em Radioterapia
O curso de Pós-Graduação em Radioterapia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo tem como objetivo promover o 
conhecimento em Radioterapia, desenvolvendo as competências e ha-
bilidades para operação de equipamentos de teleterapia e braquiterapia. 
O público-alvo são tecnólogos em Radiologia e demais profi ssionais 
graduados que trabalhem ou que tenham interesse na área. Informações 
e inscrições: (http://fcmsantacasasp.edu.br/radioterapia/).

J - Tomador de Crédito
A fi ntech Mutual, que viabiliza o empréstimo entre pessoas, conectando 
quem precisa de dinheiro com quem quer emprestar, investiu em tecno-
logia para tornar a experiência do tomador de crédito em sua plataforma 
ainda mais conveniente. Os processos de análise e originação ou registro 
da CCB (Cédula de Crédito Bancário), que é uma espécie de contrato para 
a operação do fi nanciamento, são realizados em menos de cinco segundos. 
Com isso, quem precisa de dinheiro tem o seu pedido liberado rapidamente 
para ser acessado por investidores na plataforma digital da fi ntech, que 
rapidamente, faz uma análise ampla sobre o histórico fi nanceiro de quem 
está pedindo dinheiro e o quanto de crédito ele já está utilizando para 
pagar nos próximos meses. Mais informações: (https://www.mutual.club/).
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Chatbots: uma revolução 
no atendimento ao cliente 

Os chatbots representam 

uma grande evolução na 

relação entre pessoas, 

marcas e tecnologia

Essa tecnologia já está 
presente em setores 
da economia como call 

centers, instituições fi nancei-
ras, redes sociais e fi ntechs, 
de modo a integrar processos 
de automação, machine lear-
ning e inteligência artifi cial. 
A constante utilização dessa 
ferramenta faz com que o 
processo de atendimento seja 
personalizado, com respostas 
direcionadas a diversas áreas 
e fi nalidades. 

Atualmente, várias empresas 
utilizam bots em mensagens 
(SMS/aplicativos de men-
sageria) e voz. Estamos em 
uma época de consolidação, 
em que os mais rápidos e me-
lhores fi carão na frente, e os 
demais deixarão a cena. Em 
um exemplo maior, temos as 
assistentes de voz como Siri, 
Alexa e Cortana -- esta última, 
aliás, está deixando a cena para 
começar a integrar as demais. 

Os bots seguirão o mesmo 
caminho, por isso o desenvol-
vimento da inteligência é tão 
importante, com mais integra-
ção. Ao pensarmos no futuro, 
a aplicabilidade dos bots fi ca 
focada no atendimento ao 
cliente, seu grande potencial 
e diferencial. O futuro dos 
chatbots integrado com outras 
inteligências em nosso cotidia-
no está cada vez mais próxima 
da realidade.

Por exemplo, um técnico 
pode tocar a campainha de sua 
casa para consertar a geladeira, 
e você nem sabia que havia um 
problema, ou um cliente pode 
receber proposta de um banco 
para um novo serviço e fechar o 
negócio. O fato é atribuído por 
conta de a média de interação 
crescer mais de 200% quando 
os bots são integrados a ofertas 
de produtos e atendimento ao 
consumidor. 

Os setores da economia que 
já utilizam os bots incluem 
call center, instituições fi-

nanceiras, gerenciamento de 
redes sociais e fi ntechs. Nes-
ses casos, o uso de chatbots 
potencializa o atendimento, 
fazendo com que os colabo-
radores se concentrem mais 
em problemas complexos, 
que dependem da capacidade 
humana para ser resolvidos. 

Por exemplo, os bots podem 
ser usados para checar o saldo 
em sua conta no fi m do mês, 
mas, ainda assim, os clientes 
gostariam de ser atendidos 
por um humano para lidar 
com situações como cartões 
clonados. No primeiro caso, 
o pedido do cliente pode ser 
facilmente resolvido pelo robô. 
No segundo, a empatia e a 
aproximação com um atenden-
te pode transmitir segurança 
maior para um cliente que se 
descobriu vítima de fraude. 

A grande questão do momen-
to é como os bots conseguem 
acessar as informações e por 
onde. Existem divergências 
entre diversas áreas, e um tema 
cada vez mais importante é a 
segurança dos dados. Com isso, 
cada empresa deve medir seus 
riscos e ver até onde permitirá 
que os dados sejam acessa-
dos em suas data bases. Isso 
demanda não só protocolos 
mais robustos como também 
segurança e conexões rápidas, 
dentro e fora dos data centers, 
ainda mais em tempos em que 
os cidadãos se preocupam cada 
vez mais com sua privacidade 
e com os dados aos quais as 
corporações têm acesso. 

No âmbito nacional, o Brasil 
é um early adopter dos chat-
bots. Assim, todos os mercados 
olham para nós com atenção 
para aprender com o que está 
sendo feito. O mercado de 
tecnologia brasileiro, na área 
de banking, é um dos mais 
avançados do mundo, por 
exemplo. Quando falamos de 
ideias e desenvolvimento, o 
mercado americano sempre é 
um benchmark, mas em termos 
de adoção o Brasil é modelo. 

(*) - É head das Américas da Infobip, 
empresa croata que opera uma das 

maiores plataformas omnichannel do 
mundo.

Yuri Fiaschi (*)

O Índice de Estoques (IE) do comércio pau-
listano apresentou a segunda alta consecutiva 
em outubro (1%) – passando de 120,4 pontos 
em setembro para os atuais 121,5 pontos, seu 
maior patamar desde janeiro de 2014. Em rela-
ção ao mesmo mês do ano passado, a elevação 
foi maior, 11,5%. De acordo com a pesquisa, a 
proporção dos que consideraram os estoques 
adequados permaneceu estável em 60%. Já na 
comparação com outubro de 2018 aumentou 
em 5,9 pontos porcentuais (p.p.).

Para a FecomercioSP, essa melhora refl ete 
o acesso das pequenas empresas à tecnologia. 
A tendência é que a logística avance entre os 
menores por meio de modelos de cadeia de 
suprimento modernos, gerando rapidez na 

comunicação e o no atendimento. Entre as 
pequenas empresas 24,9% estão com estoques 
altos, enquanto nas grandes – a proporção é 
menor – 14,1%. Quanto aos estoques baixos, 
a parcela é de 14,1% entre as pequenas e de 
20,3% nas grandes.

Para a Instituição, o acesso às novas fer-
ramentas como a Internet das Coisas pode 
diminuir a diferença de planejamento entre 
as pequenas e as grandes empresas, com 
sistemas de gerenciamento de estoques 
automatizados que otimizam a gestão de 
produtos por meio de relatórios de vendas, 
giro e margens, desde aquisição da merca-
doria até a disposição nas prateleiras (AI/
FecomercioSP) (ABr).

Entre as pequenas empresas 24,9% estão com estoques altos, enquanto nas grandes

a proporção é menor, 14,1%.

Segundo a entidade, em-
presas que atuam em 
obras rodoviárias têm 

relatado piora na qualidade 
da matéria-prima deste deri-
vado de petróleo oferecida no 
mercado brasileiro. Segundo 
o diretor executivo da CNT, 
Bruno Batista, a situação em 
parte se explica pelo fato de 
a oferta do produto asfáltico 
ser dominado por apenas uma 
empresa, a Petrobras.

“As empresas que compram 
asfalto para as obras rodovi-
árias têm reclamado de que 
a qualidade do produto não é 
boa, e tem piorado a cada ano”, 
disse Batista. “O problema é 
que apenas a Petrobras atua 
nesse mercado”, acrescentou. 
Medidas como a abertura para 
empresas estrangeiras não têm 
sido sufi cientes para melhorar a 
qualidade do cimento asfáltico 

Grande parte da piora das rodovias brasileiras é a má qualidade 

do asfalto brasileiro, aponta a CNT.

Abertura de empresas 
cresceu 20,7% até 
agosto

O número de empresas abertas em 
agosto de 2019 chegou aos 284.143, 
1% a mais do que em julho, de acordo 
com o Indicador de Nascimento de 
Empresas da Serasa Experian. De 
janeiro a agosto foram abertas 2,1 
milhões empresas, 20,7% a mais 
do que o mesmo período de 2018. 
Na comparação com agosto do ano 
passado, o número de novos empre-
endimentos subiu 16,6%.

Os dados mostram ainda que 
nos oito primeiros meses do ano os 
microempreendedores individuais 
representam 82% do total, enquanto 
6,8% dos novos empreendimentos 
são de natureza Sociedade Limitada 
e 5,4% são Empresas Individuais. Os 
MEIs voltaram a apresentar maior 
crescimento na variação anual, de 
18,7% na relação com agosto de 
2018, seguido pelas Sociedades 
Limitadas e queda das Empresas 
Individuais.

“A alta representa que, mesmo 
diante do cenário desafi ador da 
economia no país, as pessoas estão 
conseguindo manter seus negócios. 
A prova disso é que, recentemente, 
identifi camos que 88% das MEIs 
criados nos últimos dois anos ainda 
permanecem ativos”, disse o econo-
mista da Serasa Experian, Luiz Rabi. 
Segundo ele, os microempreendedo-
res estão conseguindo sobreviver no 
atual mercado brasileiro.

Quando analisados os setores, 
serviços representa 68,2% de todos 
os novos empreendimentos em 2019, 
seguido por comércio, 23,6%, e 
indústria, 7,5%. O setor de serviços 
continua puxando a alta no país, 
com variação anual de 24,7% entre 
agosto do ano passado e deste ano. 
Comparado com o mesmo mês de 
2018, o setor de indústria apresen-
tou crescimento de 15,5% e o de 
comércio, 10,7% (ABr).

Os consumidores esperam uma 
infl ação de 4,9% para os próximos 
12 meses. O índice divulgado on-
tem (23) pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) recuou 0,8 ponto 
percentual em relação a outubro 
de 2018. Segundo a FGV, o índice 
fi cou muito próximo do valor 
histórico de 4,8%, registrado em 
julho de 2007.

A pesquisa da FGV mostra 
que 43,2% dos consumidores 

acreditam que a infl ação nos 
próximos 12 meses fi cará entre 
2,75% e 4,25%. Enquanto que 
31,9% esperam um aumento nos 
preços da economia nacional aci-
ma dos 5,75%. Quem tem renda 
familiar até R$ 2,1 mil acredita 
que a infl ação será de 5,9% nos 
próximos 12 meses. Enquanto 
os consumidores na faixa acima 
dos R$ 9,6 mil mensais esperam 
um índice de 4% (ABr).
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Falta de concorrência prejudica 
qualidade do asfalto no país

Um dos motivos apontados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) como relevantes para a 
piora das rodovias brasileiras é a má qualidade do asfalto brasileiro

de 108% entre setembro de 2017 
e fevereiro de 2019, enquanto 
o preço do barril de petróleo 
subiu 33%. Segundo a CNT, 
falta no Brasil uma fi scalização 
mais efi ciente da qualidade do 
asfalto de suas rodovias, além de 
transparência de dados relativos 
à fi scalização do produto, no que 
se refere a suas especifi cações e 
sua distribuição.

Em nota, a Petrobras informa 
que produz e comercializa seus 
produtos asfálticos de acordo 
as especifi cações estabelecidas 
pela ANP. A empresa explica 
ainda que os insumos asfálticos 
são commodities e, portanto, 
sua precifi cação deve obedecer 
“à lógica aplicável a produtos 
dessa natureza quando co-
mercializados em economias 
abertas, acompanhando os 
preços do mercado internacio-
nal” (ABr).

de petróleo porque, “quando se 
abre para a importação, a Petro-
bras baixa o preço [do produto], 
inviabilizando a concorrência 
de outras empresas”. 

Em outro estudo, a CNT mostra 
os impactos da qualidade do asfal-
to sobre o transporte rodoviário. 
A entidade denuncia que o preço 
do asfalto no Brasil acumulou alta 

Índice de Estoques paulistano 
segue em alta em outubro

Expectativa para infl ação anual cai em outubro


