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Banco do futuro

@A everis, consultoria multinacional de soluções de es-
tratégia e de negócios, apresenta o espaço everis bank. 

Trata-se de um laboratório vivo de inovação e cocriação, que 
oferece ao ecossistema financeiro a possibilidade de entender 
e vivenciar as novas tendências que estão promovendo a 
transformação digital do setor. Neste espaço são recriados 
diferentes momentos de contato entre um cliente e sua 
entidade, melhorando a experiência e a segurança de cada 
processo, criando um conceito de espaço inteligente, capaz 
de adaptar-se a situações variadas. Para isso, combinam-se 
diferentes tecnologias, tais como visão cognitiva, reconhe-
cimento de emoções, biometria, interfaces de voz, realidade 
sintética, inteligência artificial, etc., capazes de melhorar 
a satisfação do cliente, bem como permitir que a entidade 
obtenha informações relevantes para aperfeiçoar seus pro-
cessos comerciais e oferecer um serviço mais personalizado 
a cada usuário (https://digitalbanking.everis.com/).    Leia 
a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

F1 em Mônaco
O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco acontece todos 

os anos na última semana de maio e é o maior evento do 
principado. A empresa Premium Charters preparou pacotes 
exclusivos e luxuosos para vivenciar a corrida à bordo de 
um superiate. Entre os dias 18 e 25 de maio, a Premium 
Charters terá à disposição uma seleção de iates de 92 a 
240 pés, que acomodam grupos entre oito e 10 pessoas. O 
embarque será feito na cidade francesa de Nice no dia 18 e 
chegará a Mônaco no dia 20, onde os passageiros poderão 
assistir aos treinos livres, classificatórios e, finalmente, ao 
Grande Prêmio de F1 no dia 24. No dia seguinte, os barcos 
retornarão à Nice para o desembarque. Mais informações 
(www.premiumcharters.com.br).   Leia a coluna com-
pleta na página 3

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
subiu para 65,3 pontos em 
janeiro. Com a alta de 1 pon-
to em relação a dezembro 
de 2019, o indicador está 
10,5 pontos acima da média 
histórica e é o maior desde 
junho de 2010.Os dados são 
da pesquisa divulgada ontem 
(23) pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

“A confiança elevada se 
baseia não somente nas ex-
pectativas para os próximos 
seis meses, como também 
no sentimento de melhora 
da situação econômica cor-
rente”, diz a pesquisa. De 
acordo com a CNI, o índice 
que mede a percepção dos 
empresários sobre as con-
dições atuais dos negócios 
e da economia aumentou 
0,9 ponto frente a dezembro 

Confiança do empresário é a maior 
desde junho de 2010, diz CNI

e ficou em 59 pontos em 
janeiro, o maior nível desde 
junho de 2010. O índice de 
expectativas subiu 1 ponto 
em relação ao mês passado 
e está em 68,4 pontos. 

Na avaliação da CNI, isso 
mostra que os empresários 
estão otimistas em relação 

ao desempenho das em-
presas e da economia nos 
próximos seis meses. “Os 
empresários estão mais 
otimistas porque percebem 
melhoras no ambiente de 
negócios. Os juros e a infla-
ção estão menores e há um 
aumento da demanda e da 

produção. Desde o fim do 
ano passado, há uma melho-
ra da atividade”, afirmou, em 
nota, o economista da CNI, 
Marcelo Azevedo.

“Além disso, os empre-
sários acreditam que esse 
ambiente vai melhorar nos 
próximos seis meses. Por 
isso, a confiança começa 
o ano em alta”, completou 
Azevedo. Segundo o econo-
mista, a confiança elevada 
é condição necessária para 
aumentar a produção, os in-
vestimentos e o emprego. O 
levantamento também mos-
tra que o otimismo é maior 
entre os empresários da 
indústria de transformação. 
Nesse segmento, o Icei alcan-
çou 65,7 pontos em janeiro. 
Na indústria extrativa, foi de 
63,7 pontos e, na construção, 
de 64 pontos (ABr).

Profissões que mais cresceram
Segundo pesquisa feita pela Catho, que comparou a divulgação 

de novas vagas entre 2018 e 2019, além das oportunidades no setor 
tecnológico, funções no segmento comercial e de serviços também 
registraram avanços significativos, com números que variaram entre 
13% e 18%.     

Arrecadação com impostos
A arrecadação de impostos federais em 2019 totalizou R$ 

1,537 trilhão, um crescimento real de 1,69% em comparação ao 
ano anterior. Corrigido pela inflação, o valor chegou a R$ 1,568 
trilhão, o maior volume desde 2014, de R$ 1,598 trilhão. A análise 
das receitas do último ano foi divulgada ontem (23) pela Receita 
Federal.   

Produção de motocicletas
A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomo-

tores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) prevê a produção 
de 1.175.000 motocicletas neste ano, o que representa aumento de 
6,1% ante 2019, quando foram licenciadas 1.107.758 unidades. A 
entidade, que representa 98% das fabricantes desse tipo de veículo, 
estima queda de 27,5% nas exportações, com as vendas passando de 
38.614 para 28 mil unidades. O índice é melhor do que o registrado 
na comparação de 2018 com 2019, de - 45,3%.  

Portal ERP

Otimismo é maior entre os empresários da indústria de 
transformação. 
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O estado atual e o futuro do mercado 
de telecomunicações do Brasil 

O Ministério da Saúde 
disse ontem (23) que já 
descartou a suspeita de ca-
sos de coronavírus em cinco 
unidades da federação. As 
notificações feitas pelas 
secretarias de Saúde do DF, 
Minas, Santa Catarina, São 
Paulo e Rio Grande do Sul 
não se enquadram nos crité-
rios estabelecidos pela OMS 
para diagnosticar a doença.

“Até o momento, não exis-
te nenhum caso suspeito de 
coronavírus no Brasil”, afir-
mou o secretário substituto 
de Vigilância em Saúde, Júlio 
Croda, ao explicar a jorna-
listas que o ministério vem 
acompanhando a situação 
mundial desde 31 de de-
zembro, quando o primeiro 
caso de infecção pelo novo 
coronavírus (219-nCoV) foi 
oficialmente registrado na 
China. Segundo o secretá-
rio, o Brasil está preparado 
para lidar com uma eventual 
epidemia da doença.

Evitando comentar o 
resultado dos exames labo-
ratoriais a que as pessoas 
foram submetidos nos cin-
co casos reportados como 

Saúde descarta suspeita 
de caso de 

coronavírus no Brasil

Comunicação

Hoje, vivemos em um mundo em que a 
comunicação instantânea é esperada e 
exigida pelos consumidores. 

A 
responsabilidade de um governo de permitir que 
seus cidadãos tenham acesso fácil às comunica-
ções e de proteger as condições favoráveis a essa 

realidade é uma necessidade. Enquanto algumas nações, 
como o Brasil, adotaram certas medidas protecionistas 
com o objetivo de proteger as indústrias domésticas, 
a demanda dos consumidores sempre triunfa sobre 
as medidas mercantilistas, especialmente no que diz 
respeito às telecomunicações.

Desde a urgência de receber um telefonema de um 
ente querido até obter o melhor sinal para ajudar a 
assistir ao programa de TV mais recente, esse princí-
pio é verdadeiro, e o Brasil não é exceção. Com uma 
população de aproximadamente 220 milhões e sendo 
o maior estado territorial da América do Sul, o Brasil 
é um país enorme.     Leia na página 6

suspeitos, o secretário foi 
taxativo. “A OMS estabe-
leceu dois critérios. Um 
clínico: a pessoa precisa ter 
febre e mais algum sintoma 
respiratório. E temos os 
critérios epidemiológicos, 
que são três: ter viajado para 
Wuhan, na China; ter tido 
contato com algum paciente 
suspeito de coronavírus ou 
com algum paciente com 
[a doença] já confirmada. 
São estas as situações em 
que uma pessoa pode ser 
enquadrada em um caso 
suspeito”.

Para Croda, há um justi-
ficado “medo generalizado” 
diante da nova doença que, 
além da China, já se espalhou 
por oito países (Arábia Sau-
dita, Cingapura, Coreia do 
Sul, Estados Unidos, Japão, 
Tailândia, Taiwan e Vietnã). 
Por isso, disse o secretário, 
para evitar alarmismo e 
gastos desnecessários, é im-
portante que os gestores de 
saúde estaduais se informem 
sobre as características do 
coronavírus e a respeito dos 
critérios estabelecidos pela 
OMS (ABr).

Bicicletas para estudantes
O MEC iniciou processo de com-

pra de 7.636 bicicletas, por meio do 
programa ‘Caminho da Escola’. As 
bicicletas serão usadas por estu-
dantes, que chegam a percorrer, a 
pé, diariamente, 15 km para chegar 
à escola ou ao ponto onde passa o 
ônibus escolar. “Com os veículos, 
o MEC tem objetivo de diminuir 
a evasão escolar e melhorar a 
qualidade do transporte escolar  
em áreas rurais e ribeirinhas”, diz 
nota do ministério.

Divulgação
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