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D - Jovens em Acampamento
Responsabilidade, liderança, boa comunicação e networking são carac-
terísticas fundamentais, transmitidas no acampamento de férias IsWe, 
que ensina enquanto diverte os pequenos. As difi culdades identifi cadas 
nas escolas – como a trava dos alunos em falar em público e em executar 
tarefas em grupo, expor as ideias de forma clara – são pontos trabalhados 
no acampamento. Assim, os desafi os, conquistas, frustrações e atribui-
ções são pano de fundo para aprendizados. Hoje, 70% dos monitores 
são ex-acampantes, que completaram a maioridade e voltaram como 
instrutores. A próxima temporada será de 18 a 25 de janeiro. Saiba mais 
em: (www.acampamentoiswe.com.br).

E - Congresso Digital
A 8ª Edição do RootDay - Web Conference, maior evento online de 
Tecnologia da Informação no Brasil, está com as inscrições abertas 
para a participação do público. O evento totalmente online acontece 
dos dias 2 a 6 de dezembro, reunindo os melhores especialistas do 
mercado para palestras com conteúdos exclusivos em transmissão ao 
vivo. Para discutir as principais tendências e inovações, a programação  
conta com mais de 30 profi ssionais palestrando sobre assuntos como 
Segurança da Informação, Proteção de Dados e LGPD. Garantindo 
conteúdo de alto impacto para simplifi car e elevar o conhecimento do 
público nas áreas da Tecnologia e TI. Inscrição e mais informações: 
(https://rootday.com.br/). 

F - Psiquiatria Forense
O Curso de Especialização Psiquiatria Forense da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa objetiva capacitar o aluno na psiquiatria 
forense, dando a ele os conceitos mais atuais de Direito voltado para 
essa área, bem como ensinando as diferentes e difíceis nuances com 
que um psiquiatra forense pode se deparar ao longo da vida. É uma 
subespecialidade da medicina, sendo ela própria um ramo tanto da 
psiquiatria quanto da medicina legal, visto que seu papel é auxiliar a 
justiça, através do psiquiatra forense, a solucionar dúvidas que, dotadas 
de conotação psiquiátrica, envolvam confl itos com a lei. Informações: 
(http://fcmsantacasasp.edu.br/psiquiatria-forense/).  

A - Combate ao Câncer 
Nos próximos dias 7 e 8, no Estanplaza International, acontece o VI 
Fórum de Combate ao Câncer da Mulher, promovido pela Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(Femama). A programação aborda o uso de informações no que diz 
respeito a atuação em advocacy e captação de recursos. É voltada a 
ONGs, profi ssionais de saúde, de gestão pública, pacientes, cuidadores, 
além de acadêmicos da área de saúde. Uma das discussões do evento 
será em torno da Notifi cação Compulsória do Câncer, lei aprovada em 
2018, mas que ainda aguarda regulamentação. Informações e inscrições: 
(http://bit.ly/VIForumFEMAMA).   

B - Programa de Trainees 
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, encerra no 
próximo domingo (3), as inscrições para mais de 40 vagas no programa 
Trainees 2020. As oportunidades são para formados entre julho de 2017 
e julho de 2019, sem restrição de idade. O programa tem duração de 18 
meses e os selecionados serão alocados nas áreas de Operações (indús-
trias e agropecuária), Qualidade e Grãos.  Os cursos foco são medicina 
veterinária, zootecnia, engenharia agrônoma, engenharia de alimentos, 
engenharia agronômica, engenharia fl orestal e economia. As vagas dis-
poníveis estão espalhadas por Goiás, Minas,  Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para mais informa-
ções acesse: (https://www.brf-global.com/carreiras/programas/trainee/).  

C - Festival de Compras 
A Americanas.com realiza o evento “11/11 - Maior Festival de Compras 
do Mundo”, conhecido internacionalmente como “Single’s Day” (Dia 
do Solteiro). Será no próximo dia 11, com mais de 8 milhões de itens 
vendidos diretamente da China (via cross border), que estarão com 
até 80% de desconto e terão frete grátis no site da Americanas.com. 
Mais de 1,8 milhão de marcas de produtos como smartbands, fones de 
ouvido, drones, perfumes e relógios, entre outros. Além disso, o cliente 
poderá utilizar diversos cupons de oferta disponíveis no site e nas mídias 
sociais da marca. Outra novidade é um jogo no qual os consumidores 
precisam quebrar o biscoito da sorte em formato de panda, para ganhar 
um cupom de desconto.

G - Mercado de Crédito
A Boa Vista e o Bullla, uma das mais novas fi ntechs do segmento Socie-
dade de Empréstimos entre Pessoas, acabam de fechar uma importante 
parceria de negócios no mercado de crédito brasileiro. O Bullla chega 
com uma série de novidades em uma plataforma 100% digital. A Boa Vista 
desenvolveu um conjunto de soluções inteiramente customizadas que 
contribuiu para o cliente colocar em prática uma política de crédito mais 
inovadora e competitiva. A parceria viabilizou a elaboração de modelos de 
score (pontuação de crédito) específi cos para os clientes Pessoa Física do 
Bullla, que permitem uma análise creditícia mais justa e completa. Mais 
informações (www.bullla.com.br) e (www.consumidorpositivo.com.br).

H - CEO Challenge 2020 
Pelo quarto ano consecutivo, a P&G anuncia o CEO Challenge, desafi o 
global voltado para jovens talentos. O objetivo do projeto é convidar os 
estudantes a solucionarem um case real de uma de suas marcas. Nesta 
edição, os participantes resolverão uma estratégia de negócios para a 
marca Pantene. Os jovens interessados devem inscrever suas equipes e 
realizar o teste online no site (www.pg-ceochallenge.com) até o dia 17 
de novembro. Para participarem, as equipes precisam ser compostas por 
três pessoas, de diferentes áreas de conhecimento. Aquelas que tiverem 
os melhores resultados na etapa online participarão da fi nal local no dia 
13 de dezembro em São Paulo. 

I - Profi ssionais de TI
A Tracksale, startup que monitora e gerencia indicadores de experiên-
cia de clientes em tempo real, por meio de canais digitais, está com 13 
vagas abertas. Para São Paulo a oportunidade é de Customer Sucess, 
já para Belo Horizonte estão disponíveis cargos de Analista de Even-
tos, Analista de Atendimento ao Cliente, Desenvolvedor Frontend (2 
vagas), Coordenador Educacional, Desenvolvedor Backend (2 vagas), 
Desenvolvedor PHP, Analista de Infraestrutura e Redes e Analista de 
Departamento Pessoal. Para saber mais informações sobre os requisitos 
e se inscrever, acesse: (http://jobs.tracksale.co/). 

J - Setor de Franquias 
O mercado de franquias brasileiro registrou um crescimento nominal de 
6,1% no terceiro trimestre, ante o mesmo período de 2018. O faturamento 
passou de R$ 44,479 bilhões para R$ 47,203 bilhões. Considerando-se os 
últimos 12 meses, a variação positiva foi de 6,8% (R$ 170,988 bilhões para 
R$ 182,657 bilhões). É o que mostra a pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira de Franchising. Com uma taxa de crescimento semelhante a 
registrada no trimestre passado (5,9%) e no mesmo período de 2018 
(6,3%), o terceiro trimestre mostra que o franchising está mantendo 
sua trajetória de crescimento gradual, mesmo em um cenário de infl ação 
baixa e demanda oscilante por parte do consumidor.  
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Inteligência artifi cial: por 
de trás da concorrência 
entre bancos e fi ntechs

O mercado fi nanceiro 

mudou e requer um 

atendimento sob 

medida.

Por isso, na disputa de 
mercado entre grandes 
instituições fi nanceiras 

e as enxutas fi ntechs, uma 
nova ferramenta tem ganhado 
destaque: a chamada mídia 
programática por performan-
ce. São plataformas digitais que 
lançam mão de Inteligência 
Artifi cial para revolucionar o 
relacionamento com usuários 
das mais diversas tecnologias. 

O desafi o das instituições é 
interpretar milhões de dados 
coletados todos os dias, trans-
formar essas informações em 
produtos e serviços relevan-
tes e oferecer a solução na 
hora certa. Os dados gerados 
permitem anúncios muito 
segmentados, olhando perfi l do 
usuário e momento na jornada 
de compra.  

E a mídia programática 
consegue interpretar compor-
tamentos e tirar as conclusões 
necessárias que resultem em 
serviços mais efi cientes e, além 
de gerar mais receitas, ainda 
reduz custos. Isso porque a 
compra de anúncios é realizada 
via software, em uma espécie 
de leilão em tempo real, sem 
contato com os departamentos 
comerciais dos sites.

A jornada do cliente da forma 
como acontece hoje e o adven-
to das fi ntechs são os dois fato-
res principais que impulsionam 
a transformação digital nas 
instituições tradicionais. Ficou 
claro que o comportamento do 
consumidor não é massifi cado 
e, muito menos, homogêneo 
no seu relacionamento com 
os bancos. 

Dentro do conceito 4.0, é 
preciso oferecer um leque de 
opções tão variadas quanto são 
as preferências de cada um. É 
isso o que as plataformas digi-
tais e as mídias programáticas 
proporcionam.

Estudo global da empresa 
Salesforce, – realizado com 

6.700 consumidores de 18 
países – revela que 80% dos 
clientes de empresas de vários 
setores, incluindo o fi nancei-
ro, dizem que a experiência 
proporcionada é tão impor-
tante quanto seus produtos e 
serviços. E 56% afi rmam que 
procuram sempre comprar das 
companhias mais inovadoras.

E inovação hoje envolve 
inclusão. O Brasil ainda tem 
uma grande população fora do 
acesso ao sistema fi nanceiro, 
seja por falta de comprovação 
de renda, de nome negativado 
ou simplesmente porque não 
há interesse para tal. Dados do 
Instituto Locomotiva mostram 
que a população “desbancari-
zada” movimenta mais de R$ 
820 bilhões por ano e soma 45 
milhões de pessoas. E é nesse 
público que as fi ntechs estão 
de olho. 

Trata-se uma fatia da popu-
lação brasileira que abre um 
enorme potencial e os bancos 
não querem ficar de fora. 
Assim, a mídia programática 
ajuda na busca por soluções 
para inclusão da população no 
sistema de concessão de cré-
dito. As novas tecnologias, de 
modo geral, têm se mostrado 
aliadas capazes nesse proces-
so, pois conseguem apontar 
uma parcela que não é identi-
fi cada pelos birôs tradicionais 
de crédito.  

Dados da Neurotech, pio-
neira em soluções de AI para 
o setor fi nanceiro, mostram 
que é possível para uma ins-
tituição fi nanceira aumentar 
aprovações de crédito em mais 
de 15% utilizando ferramen-
tas mais acuradas de análise, 
conforme a experiência de 
empresas clientes.

Na prática, são as tecnologias 
as responsáveis por coletar 
dados de mercado; associar ao 
que banco faz; adicionar variá-
veis do dia, como a cotação do 
dólar; e oferecer um pacote de 
serviços integrando vendas e 
marketing.

(*) - É sócio-fundador da Adaction.

Thiago Cavalcante (*)

IBGE lança mapa com 
biomas brasileiros

O IBGE lançou ontem (30) 
um mapa que traz as represen-
tações dos seis grandes biomas 
continentais brasileiros. Como 
novidade, o mapa mostra tam-
bém as delimitações do sistema 
costeiro-marinho brasileiro, 
com o limite do mar territorial do 
país, e a escala de representação, 
de 1:250.000, que é 20 vezes 
maior do que a do mapa anterior.

O mapa é resultado de um 
aprimoramento de processos de 
investigação, revisão bibliográ-
fi ca e levantamentos de campo, 
que entre outras coisas, verifi ca-
ram o ambiente físico local e os 
indícios da vegetação original. 
O aprimoramento do mapa con-
tribui para a gestão sustentável 
dos recursos naturais.

O estudo do IBGE mostra 
que o bioma da Amazônia 
ocupa 49,5% do território. Em 
seguida, aparecem os biomas do 
Cerrado (23,3%), Mata Atlân-
tica (13%), Caatinga (10,1%), 
Pampa (2,3%) e Pantanal 
(1,8%). O Cerrado é o único 
bioma que alcança as cinco 
regiões brasileiras, apesar de 
se concentrar principalmente 
no Centro-Oeste. A Amazônia 
ocupa 93,2% da região Norte. 

Além dos sete estados do 
Norte, o bioma se estende ainda 
aos estados do Mato Grosso e 
Maranhão. A Mata Atlântica é o 
bioma que se espalha por mais 
estados brasileiros. São 15 no 
total. O Pampa, por outro lado, 
é encontrado apenas no Rio 
Grande do Sul. O mapa e os 
dados do levantamento podem 
ser acessados em: (https://
www.ibge.gov.br/apps/biomas/) 
(ABr).

O Índice Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), usado no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infl ação de 0,68% em 
outubro deste ano, percentual acima da 
taxa de setembro (-0,01%). Com isso, o 
IGP-M acumula taxas de infl ação de 4,79% 
no ano e de 3,15% nos últimos 12 meses.

Os dados foram divulgados ontem (30) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A 
alta da taxa de setembro para outubro foi 
puxada pelo atacado, medido pelo Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, que teve taxa de 

1,02% em outubro, depois de uma defl ação 
(queda de preços) de 0,09% em setembro.

Segundo a FGV, o Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, teve de-
fl ação de 0,05% em outubro, uma queda de 
preços mais acentuada do que a registrada 
em setembro, que havia sido de 0,04%.

O Índice Nacional de Custo da Cons-
trução também teve queda na taxa, mas 
continuou registrando infl ação. A taxa 
passou de 0,60% em setembro para 0,12% 
em outubro (ABr).

Em setembro, os turistas estrangeiros 
deixaram mais dinheiro no Brasil do que 
no mesmo mês do ano passado. De acordo 
com dados do Banco Central, o montante 
foi 4,86% superior ao registrado em igual 
período de 2018, totalizando US$ 391 mi-
lhões - uma movimentação extra de US$ 18 
milhões na economia dos destinos visitados.

O ministro do Turismo, Marcelo Ál-
varo Antônio, avalia que os números 
comprovam o acerto de ações adotadas 

para desenvolver o setor. “Com algumas 
medidas que estamos fechando junto ao 
governo iremos alavancar o turismo, gerar 
emprego e renda e chegar à meta de du-
plicar o número de turistas estrangeiros 
em 2022”, aposta o ministro.

No acumulado do ano, de janeiro a se-
tembro, as despesas de visitantes estran-
geiros no país atingiram US$ 4,529 bilhões, 
resultado 0,36% superior ao do mesmo 
período do ano passado (Turismo.gov).

A Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) confi rmou ontem (30) 
que está em negociações com 
o grupo francês PSA, dono da 
Citroën e da Peugeot, para 
uma possível fusão. “Estão em 
andamento discussões para 
criar um grupo de líderes mun-
diais em mobilidade”, afi rmou 
a FCA em nota, ressaltando 
que “não há mais nada para 
adicionar no momento”.

A PSA, por sua vez, se 
limitou a confirmar que 
“negociações estão em curso 
para criar um dos principais 
grupos de automóveis do 
mundo”. A operação criaria 
um gigante automotivo de 
US$50 bilhões, capaz de ven-
der quase 9 milhões de carros 
e ocupar o quarto lugar no 
ranking global das principais 
montadoras, fi cando atrás 
da Volkswagen, da aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi 

A operação criaria um gigante automotivo de US$50 bilhões.

Na comparação com o mes-
mo período do ano passa-
do, o indicador avançou 

20,4%. No acumulado em quatro 
trimestres houve alta de 18,5%. A 
variação trimestral mostrou cres-
cimento tanto nas aberturas para 
MEIs (13%) quanto nos demais 
tipos de empresas (6,8%). 

Já em termos de composição, 
as MEIs representaram 78,8% 
dos casos no ano. No ano an-
terior a participação dessas 
empresas era um pouco menor, 
de 75,6%. O setor de Serviços 
atingiu 61,8% de representati-
vidade em setembro, estando 
maior que os 58,2% observados 
no mesmo período 2018. O 
Comércio apresentou queda 
na participação, recuando para 
29,5% (-3,6 p.p.). Já a indústria 
avançou para 7,8% (+0,5 p.p.).

Na comparação com o acumu-

O setor de Serviços atingiu 61,8% de representatividade em setembro.
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Aumentou o número de novas 
empresas no terceiro trimestre
O número de novas empresas cresceu 11,5% no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, 
segundo levantamento da Boa Vista, com abrangência nacional

lado de janeiro a setembro de 
2018, todas as regiões registra-
ram aumento das aberturas em 
2019. As Regiões Norte (23,1%) 

e Centro Oeste (18,1%) foram 
as que registraram maior cresci-
mento. O levantamento foi reali-
zado pela Boa Vista a partir das 

novas empresas registradas na 
Receita Federal, considerando 
todo o território nacional (AI/
BoaVistaSCPC).

FCA confi rma negociações 
para fusão com Peugeot SA

e da Toyota.
A empresa francesa convocou 

um conselho de administração 
extraordinário para examinar a 
proposta, revelaram fontes. O 
ministro do Desenvolvimento 
Econômico da Itália, Stefano 

Patuanelli, afirmou que o 
governo italiano está acompa-
nhando as negociações, mas 
não é ideal fazer nenhuma 
declaração ainda porque é 
uma “operação de mercado” 
(ANSA).

Gastos de turistas estrangeiros no país 
crescem 4,86% 

IGP-M acumula infl ação de 3,15%
em 12 meses


