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D - Remessas Digitais  
A Remessa Online, plataforma de transferências internacionais, 
acrescenta duas novas moedas em sua operação e passa a realizar 
transferências em pesos argentinos e chilenos. A novidade favorece 
o usuário na transparência de taxas e previsibilidade dos custos, uma 
vez que não é mais necessária a compra de uma moeda intermedi-
ária, como o dólar, para depois ocorrer uma nova conversão pela 
instituição bancária do beneficiário. Enquanto a maioria dos bancos 
pratica custos altíssimos para moedas de baixa liquidez, as remessas 
digitais permitem a visão geral do preço cobrado com a segurança de 
saber o valor contratado e o valor final a ser depositado em conta já 
no momento da simulação online, sem taxas ocultas. Saiba mais em: 
(https://www.remessaonline.com.br/).

E - Máquinas e Telemetria
Líder mundial em conectividade para meios de pagamento, a gigante 
americana TNS anuncia planos de expansão na América Latina a partir 
de suas operações no mercado brasileiro. No ano passado, a empresa 
adquiriu a brasileira Link Solutions, especialista em conectividade 
para ferramentas de Internet das Coisas, marca que, a partir de agora, 
deixa de existir, passando a se chamar TNS. No Brasil, vai ampliar 
sua atuação para além dos setores de rastreamento, monitoramento e 
meios de pagamento, desenvolvendo novas soluções de conectividade 
para comunicação entre máquinas e telemetria. A partir dessa forte 
presença no mercado brasileiro, a TNS dará início à sua expansão na 
América Latina, fornecendo conectividade em países como Colômbia, 
Chile, Argentina, Peru e México. Mais informações: (www.tnsi.com).

F - Cuidados Paliativos 
A UFSCar está promovendo o I Curso de Especialização em Cuidados 
Paliativos, cujo objetivo é oferecer formação a profissionais de diversas 
áreas para qualificar sua atuação no cuidado a pacientes. As inscrições 
estão abertas na plataforma box UFSCar (https://bit.ly/3bXbyOi) e o 
início das aulas está previsto para agosto. O curso é compreendido 
pela OMS como um direito humano e deve estar inserido em políticas 
públicas de saúde como estratégia para garantir aumento da qualidade 
de vida, redução de sintomas e de aflições vinculadas à impossibilidade 
de cura e à proximidade da morte, além de favorecer a autonomia dos 
indivíduos e ampliar o suporte a familiares e cuidadores. 

A - Autores Brasileiros
Assumindo o papel de revelar, apostar, reconhecer novos talentos e 
estimular a criatividade de autores brasileiros, a DarkSide Books (www.
darksidebooks.com.br) promove o 1° Prêmio Machado DarkSide de 
Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas, que dará aos ganhadores  
o valor de R$ 100 mil divididos para cinco categorias, além de uma 
Menção Honrosa ao Influenciador de Literatura mais envolvido com 
o universo do livro. Com inscrições abertas até dia 29 de setembro – 
dia da morte de Machado de Assis -, são cinco categorias: Romance 
e Contos; Histórias em Quadrinhos; Obras de Não-Ficção; Outras 
Narrativas; e Desenvolvimento de Projeto. Inscrições e informações: 
(www.premiomachado.com.br).

B - Otimismo do Empresariado  
Depois do 6° lugar no segundo semestre de 2019, o Brasil caiu 
10 posições, indo para o 16° lugar no ranking global da Grant 
Thornton, que mede o grau de confiança dos empresários quanto 
aos próximos 12 meses. Apenas 40% dos empresários brasileiros 
estão otimistas com o futuro da economia, ou seja, mais da metade 
estão pessimistas. A média global caiu 15 pontos percentuais, indo 
de 59% na edição anterior para os atuais 43%. Lideram o ranking 
países mais otimistas Emirados Árabes, com 69%, Vietnã (65%), 
China (65%), Nigéria (64%), Índia (63%). O Brasil fica atrás ainda 
de países como Argentina (41%), México (41%) e empatado com 
Turquia, também com 40%. 

C - Expansão e Contratações
A BRLink, com foco em soluções de cloud e parceira Premier da AWS, 
anunciou a abertura de vagas que serão válidas para todo o território 
nacional. Inicialmente, são 15 vagas para diferentes áreas de negócio, 
mas a expectativa para os próximos meses é de expansão. A empresa 
passou a entender mais a importância da nuvem para seus negócios e 
com isso, o quadro tende a aumentar. Os candidatos devem realizar a 
inscrição por meio de uma plataforma e, em seguida, efetuar as fase de 
testes, sendo finalmente direcionados para as etapas de videoconfe-
rência, caso sejam aprovados. Para mais informações, acesse (https://
brlink.gupy.io/? fbclid=IwAR2FdCKNfgjNct2YITK9121bjbUSowZE1i-
QUdIM0ktSozChQGiWJrq_SfhQ).

G  - Inovação e Tecnologia 
Os impactos da inovação e da tecnologia na economia, na sociedade e no 
mundo dos investimentos são alguns dos principais destaques da Expert 
XP 2020, 10ª edição do maior evento sobre investimentos do mundo, que 
acontece entre os próximos dias 14 e 18,  em formato 100% digital. Entre 
os debatedores e painelistas confirmados, estão nomes importantes do 
ecossistema de inovação e tecnologia brasileiro, como Eduardo Lopes, di-
retor da Estação Hack do Facebook; Milton Beck - diretor geral do LinkedIn 
na América Latina; Cleber Morais - Country Director da AWS - Amazon; 
e João Del Valle - COO da Ebanx. O evento é gratuito e para ter acesso à 
programação completa basta acessar: (http://eventoexpert.xpi.com.br/). 

H - Marketing Digital  
O Digitalks Expo 2020, principal evento de negócios da economia digital e 
tecnologia, terá este ano uma edição especial online e gratuita, com uma 
programação rica e de extrema relevância para o momento atual. Com 
mais de 100 palestrantes, o evento contará com 12 trilhas de conteúdo, 
salas de networking e de negócios, que proporcionarão a troca de diversas 
experiências. Terá um espaço especial, com duas trilhas direcionadas a ele: 
Marketing Digital - Insights e Marketing Digital - How to. Após revolucionar 
negócios, principalmente em meio à pandemia, o marketing digital se tornou 
essencial no dia a dia das companhias. Acontece entre os dias 26 e 28 de 
agosto. Programa e inscrições: (http://digitalks.com.br/expo/).   

I - Veículos Comerciais
O Banco Mercedes-Benz, líder em todos os segmentos de atuação, oferece mais 
uma condição especial para a aquisição de veículos comerciais. Na compra de 
caminhões, ônibus e linha Sprinter 0km da Mercedes-Benz, os clientes irão 
pagar a primeira parcela apenas em fevereiro de 2021, após os seis meses de 
carência nos financiamentos. Para caminhões e ônibus, a condição especial 
está disponível em duas modalidades: no BNDES Finame TFB, com prazo 
de 60 meses, sem necessidade de entrada para Pessoa Jurídica; e no CDC, 
com prazo de 36, 48 ou 60 meses, também sem necessidade de entrada para 
Pessoa Jurídica. Em ambas as modalidades, a entrada para Pessoa Física é 
de 20%. Saiba mais em: (www.bancomercedes-benz.com.br).

J - Vagas Diversas
A companhia brasileira Digisystem anuncia que das 380 vagas divulga-
das, ainda restam 85 a serem preenchidas. Para São Paulo, restam os 
cargos: Analista de Monitoramento Jr, Consultor de Segurança e Cyber 
Risk, DBA SR - Especialista de Banco de Dados Exadata, Desenvolve-
dor, Desenvolvedor Java Pleno e Sênior, Gerente de Quality Assurance, 
Técnico de acesso a sistemas, de Atendimento, e de Suporte. Já para 
Rio, a companhia procura: Administrador de Infraestrutura de TI Sênior, 
Almoxarife, Analista de Infraestrutura, Analista de ITSM, Analista de 
Suporte Júnior, Pleno e Sênior, Assistente Operacional, Coordenador de 
Atendimento de Campo, de Suporte Técnico e Gerente Infraestrutura 
Senior. Informações e inscrições: (www.digisystem.com.br).

Data Explosion na 
pandemia: tecnologia, 
colaboração e análise

A tecnologia da 
informação permite 
que análises mais 
complexas possam 
ser realizadas de 
forma simples

Todos os esforços 
para coleta, orga-
nização, análise e 

disseminação de dados 
em larga escala durante a 
pandemia são essenciais 
para a tomada de decisões 
estratégicas e o compar-
tilhamento das melhores 
práticas de gestão. 

Quanto mais informação 
e de melhor qualidade 
tivermos, mais perto es-
taremos de uma solução 
para o problema, nesse 
caso, para sairmos da crise. 
Realmente há um grande 
desafio em como gerenciar 
uma enorme quantidade de 
dados e que vem crescendo 
e se multiplicando a cada 
dia, a cada ano. 

Cada um desses conjun-
tos de dados representa 
um repositório rico para 
aplicação dos algoritmos 
de mineração de dados, 
aprendizado de máquina 
(ML) e inteligência artificial 
(IA). Muitas vezes o desafio 
das organizações não está 
somente em ter acesso às 
informações, mas sim em 
organizar os elementos 
que estão distribuídos e 
transformá-los em conhe-
cimento.

Além de coletar e arma-
zenar dados distribuídos, a 
tecnologia da informação 
permite que análises mais 
complexas possam ser re-
alizadas de forma simples, 
gerando informações mais 
ricas aos seus cientistas 
de dados. Assim também, 
é possível encontrar e 
comparar divergências que 
possa haver quando há mais 
de uma fonte de dados para 
a mesma informação.

Embora grandes orga-
nizações possam ter mais 
recursos para monitorar 
continuamente dados e 

ciências emergentes, as or-
ganizações governamentais 
de saúde são responsáveis 
por se adaptar rapidamente 
às novas diretrizes, prote-
gendo a saúde de pacientes 
e funcionários que estão 
nas linhas de frente de 
uma batalha cujo inimigo 
é invisível.

O que as empresas fa-
zem está baseado em uma 
estratégia eficaz que está 
apoiada em quatro pilares. 
Primeiro, ser capaz de cole-
tar dados e armazená-los de 
forma eficiente. Segundo, 
ser capaz de transformar 
esses dados em conheci-
mento útil para seus fun-
cionários. Terceiro, aplicar 
esse conhecimento em seus 
produtos e serviços para 
melhorá-los e inová-los. 
Quarto, obter vantagem 
competitiva com melhorias 
e inovação.

Tudo isso passa pela 
criação de uma arquitetura 
que contemple Tecnologia 
cognitiva, com análise pre-
ditiva e que vise o grande 
impacto que a Internet das 
Coisas está concentrando. 
Podemos assimilar muitos 
ganhos e resultados com 
ferramentas de machine 
learning rápidas e precisas, 
além de virtualização de 
dados e com integração 
em diversas plataformas, 
visando a democratização 
dos dados.

O Coronavírus está nos 
desafiando e nos fazendo 
rever muitos conceitos. No 
entanto, mantém-se a con-
vicção de que somente com 
a análise de dados de forma 
transparente e com tecno-
logias precisas, consegui-
remos realizar melhorias 
nos processos de análise 
e solucionar problemas. 
A IA pode abrir caminho 
para aliviar não somente os 
sistemas de saúde sobre-
carregados, mas também 
diversos outros gargalos 
que ainda temos.

(*) - É pré-Sales & Professional 
Services Director, Latin America da 

Quest Software.

Rogério Soares (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Carlos de Gioia (CPF/MF nº 001.751.538-68), Celso Coscarelli (CPF/MF nº
128.530.638-44). Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II, à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de
administração no Banco Induscred de Investimento S/A para a qual foram eleitos
como diretor sem designação especial. Esclarecem que eventuais objeções à
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil -
Avenida Paulista nº 1804 - São Paulo-SP.

Crédito via 
maquininha 
de cartão para 
pequenos negócios 

Pequenos negócios poderão 
tomar empréstimos de até 
R$ 50 mil direto por meio de 
maquininhas de cartão. Apro-
vada pela Câmara, o Programa 
Emergencial de Acesso ao Cré-
dito, segue para apreciação do 
Senado. A proposta de incen-
tivo ao crédito para pequenas 
e médias empresas  inclui a 
possibilidade de empréstimos 
por meio de maquininhas de 
cartão, com juros de 6% ao 
ano, prazo de carência de seis 
meses para início do pagamen-
to e até 36 meses para quitar 
o financiamento.

Para o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, a nova moda-
lidade é considerada muito 
importante, pois democratiza 
o crédito. “É uma excelente 
medida, principalmente para 
os Microempreendedores 
Individuais (MEI) e demais 
microempresas, que têm me-
nos condições de acessar as 
linhas de crédito tradicionais. 
Também poderá ser adotada 
pelos operadores de meios 
de pagamento e fintechs, de-
mocratizando o crédito para 
esse segmento”, avaliou (AI/
Sebrae).

A Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) revisou de 
5,6% para 5,9% a previsão de 
retração no volume de receitas 
do setor de serviços, em 2020. 
A estimativa tem como base os 
dados da pesquisa divulgada 
pelo IBGE. Confirmada a pre-
visão, o setor terciário pode 
registrar o pior desempenho 
anual na série histórica da pes-
quisa, desde janeiro de 2011.

“Ao contrário de outros 
setores da economia, como 
o comércio, os serviços não 
apresentaram reação em 
maio”, destaca o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros. 

O volume de receitas do se-
tor de serviços encolheu 0,9% 
em maio, em relação a abril, 
acumulando queda de 18,8% 
desde março. Os serviços volta-
dos ao consumidor final, como 
aqueles prestados às famílias 
(+14,9%), e até mesmo as ativi-
dades de transportes (+4,6%) 
reagiram positivamente após 
atingirem o “fundo do poço” 
em abril. Contudo, serviços 
como os de informação e co-
municação (-2,5%), além dos 
profissionais e administrativos 
(-3,6%), impediram o início da 

Ao contrário de outros setores da economia, como o comércio, 
os serviços não apresentaram reação em maio.
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A estimativa de recuo 
do PIB está no boletim 
Focus, publicação di-

vulgada pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. 

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento 
de 3,50%, a mesma previsão 
há sete semanas consecuti-
vas. Em 2022 e 2023, o mer-
cado financeiro continua a 
projetar expansão de 2,50% 
do PIB. 

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC aumen-

Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%.
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Mercado financeiro projeta queda 
de 6,1% na economia neste ano

A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 6,50% 
para 6,10%

 Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como 
principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
2,25% ao ano pelo Copom. 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 em 2% ao ano. 

A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,20, ao final deste ano. Para 
o fim de 2021, a expectativa é 
que a moeda americana fique 
em R$ 5, contra previsão de 
R$ 5,05 da semana passada 
(ABr).

taram a projeção para o IPCA 
de 1,63% para 1,72%, neste 
ano. Para 2021, a estimati-

va de inflação permanece 
em 3%, há quatro semanas 
consecutivas.

CNC aumenta para 5,9% previsão 
de retração no setor de serviços

reação das atividades terciárias 
como um todo.

As atividades turísticas volta-
ram a apresentar crescimento 
em maio, após quedas históri-
cas em abril, avançando 6,6%. 
Porém, de acordo com o eco-
nomista da CNC Fabio Bentes, 
quando comparado aos demais 
setores da economia, o Turismo 
é o que se encontra mais distante 
do nível de atividade verificado 
antes da pandemia (-66% em 
relação a fevereiro deste ano). 
A CNC calcula que, em quatro 
meses, o segmento de turismo 
perdeu R$ 121,97 bilhões.

“A tendência é que o fatura-

mento real do setor encolha 
39% em 2020, com perspectiva 
de volta ao nível pré-pandemia 
somente no terceiro trimestre 
de 2023”, projeta o economista 
da CNC, Fabio Bentes. Entre 
as 21 principais atividades 
econômicas, os subsetores de 
alojamento e alimentação fora 
do domicílio, responsáveis por 
mais da metade (57%) da ocu-
pação no Turismo, eliminaram 
275,7 mil postos formais de 
trabalho entre os meses de 
março e maio, acumulando, 
naquele trimestre, uma retra-
ção de 13,7% no seu nível de 
ocupação (Gecom/CNC).
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