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D - Setor Eletroeletrônico 
O Índice de Confiança do Empresário Industrial do Setor Eletroele-
trônico recuou 6,5 pontos no mês de setembro, em relação a agosto, 
atingindo 56,8 pontos, conforme dados da CNI agregados pela Abinee. 
Essa queda interrompeu uma sequência de quatro crescimentos con-
secutivos. Apesar deste resultado, o ICEI da indústria eletroeletrônica 
permanece acima da linha divisória dos 50 pontos, demonstrando que o 
empresário industrial do setor continua confiante, porém com otimismo 
mais moderado. Segundo o presidente da Abinee, Humberto Barbato, 
o resultado reflete algumas incertezas causadas pela pressão cambial e 
inflacionária, aumento de juros, além do ambiente político conturbado. 
“Esses fatores deixam o empresário mais cauteloso”, afirmou. 

E - Mercado de Capitais
O TC – plataforma de educação financeira e inteligência do mercado de 
capitais – dá mais um passo para entrar no segmento B2B e potencializar o 
B2C. A techfin anuncia a compra da Economatica, empresa de tecnologia para 
pesquisa e análise de dados, considerada a maior companhia de informações 
financeiras sobre o mercado latino-americano. Essa é a terceira aquisição do 
TC após a abertura de capital, em julho, e faz parte da estratégia de adentrar 
o B2B com robustez, ao mesmo tempo em que oferece acesso a informações 
e ferramentas de ponta aos investidores. Fundada em 1986, a Economatica 
é uma plataforma bastante usada por analistas, gestoras, family offices, 
instituições de finanças, pesquisa e ensino. Saiba mais: (https://tc.com.br/).

F - Carregador mais Rápido   
A ABB está lançando um carregador completo para Veículos Elétricos (EV) 
inovador, que fornece a experiência mais rápida do mercado. O novo Terra 
360 da ABB é um carregador modular que pode recarregar simultaneamente 
até quatro veículos com distribuição dinâmica de energia. Isso significa que os 
motoristas não terão que aguardar na fila, caso outra pessoa já esteja realizando 
uma recarga. O novo carregador tem uma saída máxima de 360 kW e é capaz 
de carregar totalmente qualquer veículo elétrico em 15 minutos ou menos, 
atendendo às necessidades de diversos usuários de EV, caso eles precisem 
de uma recarga rápida ou realizar recarga de sua bateria enquanto fazem 
compras no mercado. Outras informações: (http://new.abb.com/ev-charging).

G - Eventos Corporativos
O turismo de negócios já apresenta sinais de retomada, um dos termô-
metros é a participação de diversos destinos já confirmados para a 19ª 

A - Dia do Idoso
Passageiros com mais de 60 anos de idade podem contar com assentos 
gratuitos nos ônibus de transporte intermunicipal rodoviário conven-
cional no Estado de São Paulo. As empresas de ônibus devem reservar 
dois assentos por viagem, com poltronas em locais de fácil acesso 
para o embarque e desembarque, além de devidamente identificadas. 
A Agência de Transporte do Estado de São Paulo - é a responsável 
pela fiscalização. Para garantir a gratuidade, os idosos devem fazer a 
reserva, junto à empresa de sua escolha, nos canais de atendimento 
ou guichês de venda, com no mínimo 24 horas e no máximo cinco dias 
de antecedência, contados a partir do horário previsto para o início 
da viagem. . 

B - Débito em Dólar
Os Estados Unidos anunciaram a redução de restrições a viagens para 
estrangeiros a partir de novembro, incluindo brasileiros. Já de acordo 
com o relatório Borderless Commerce Report 2021, do PayPal, em 
2020, 57% dos compradores digitais brasileiros fizeram pelo menos 
uma compra no exterior. É atenta a este contexto que a Passfolio, 
fintech de São Francisco (EUA) que busca democratizar o acesso 
ao mercado de investimentos americano, está lançando um cartão 
de débito em dólares para brasileiros. Clientes Passfolio residentes 
ou cidadãos brasileiros e americanos poderão solicitar o novo cartão 
a partir de 1º de novembro. Saiba mais em: (https://www.passfolio.
com/brazil-disclosure).

C - Alimentos e Bebidas
Especialistas das mais diversas áreas do segmento de alimentos e 
bebidas estarão reunidos, entre segunda-feira (4) e sexta-feira (8), no 
Food Industry Week. O evento, que será 100% digital e gratuito, debate 
sobre as principais tendências das indústrias de alimentos, proteínas 
animal, bebidas e embalagens, seguindo cinco trilhas de conhecimen-
to: Futuro 4.0, Futuro digital, Futuro inovador, Futuro da embalagem 
e Futuro sustentável. Bráulio Perez Molinari, coordenador de vendas 
Canal OEM da Mitsubishi Electric,  apresentará as novas tecnologias 
que permitem o desenvolvimento de máquinas e equipamentos cada 
vez mais eficientes e inteligentes, com soluções completas e prontas 
para uso, capazes de atender a todas as necessidades dos mais diversos 
segmentos. Inscrições: (https://www.fispaltecnologia.com.br/pt/progra-
macao-food-industry-week.html).

Feira EBS, principal encontro da Indústria dos Eventos Corporativos, 
Incentivos, Congressos, Feiras e Treinamentos & Desenvolvimento no 
país. Este ano, a Feira retoma as atividades presenciais e, entre os mais 
de 50 expositores, já estão confirmadas as presenças de representantes 
de todo país. Com a retomada dos eventos presenciais pelo Brasil após 
mais de um ano de paralisação, torna-se fundamental conhecer as novas 
propostas e diferenciais que estão sendo preparados pelas cidades para 
receberem novos eventos e seus formatos a partir de 2022. O evento 
acontece nos próximos dias 27 e 28, no Centro de Convenções Rebouças, 
na capital paulista. Saiba mais em: (www.feiraebs.com.br).

H - Helicopter Experience
A segunda edição da Heli XP, a autêntica Helicopter Experience, está 
confirmada e vai acontecer nos próximos dias 27 e 28, no Helipark, 
em Carapicuíba/SP. Os espaços estão em fase final de comercialização 
e o evento já é considerado o maior no segmento de asas rotativas da 
América Latina. Na primeira edição, em 2019, ao longo dos dois dias o 
público chegou a 4 mil pessoas. Mais uma vez, será possível usar parte 
da pista de 230 metros para voos teste, um dos principais diferenciais 
do evento e responsável pelo sucesso da edição do ano passado. A parte 
interna do hangar é reservada para fabricantes e empresas de produtos 
e serviços. Na área externa, exposição de aeronaves e equipamentos. 
Mais informações em  (www.helixp.com.br).

I - Desafio a Designers
A Braskem abre as inscrições para a 9ª edição do Desafio de Design 
pelo site (www.desafiodedesign.com.br). O projeto é direcionado a 
profissionais da área de Design, que serão desafiados a resolver pro-
blemáticas relacionadas a embalagens seguindo os conceitos Design for 
Environment, Análise de Ciclo de Vida e economia circular, na busca por 
reduzir os impactos ambientais e oferecer uma experiência de consumo 
ainda melhor. Os escolhidos serão desafiados a encontrar soluções para 
os parceiros: Grupo Boticário, para proposta de embalagem inovadora e 
sustentável para refil de hidratantes das marcas do grupo; e Suvinil, para 
repensar a embalagem de tintas com intuito de trazer uma experiência 
de uso melhor aos consumidores, mantendo a premissa do projeto de 
chegar em um modelo mais sustentável.

J - Futurecom Week 
A segunda edição do Futurecom Digital Week, que tem como tema 
“Think the future, think ahead”, está com inscrições abertas. Entre 8 
e 11 de novembro, cerca de 10 mil participantes terão disponível por 
meio digital uma grade extensa de conteúdo em diversos formatos. 
Considerado o maior evento de tecnologia, telecom e transformação 
digital da América Latina, o encontro é uma das atrações da plataforma 
de negócios Futurecom, que tem no congresso um dos pontos fortes de 
networking, conhecimento e debates sobre as tendências das TICs na 
região. O participante terá quatro opções para escolher como aproveitar 
todas as atrações - Free, Executive, Professional e Full Pass.Inscrições 
e mais informações: (www.futurecom.com.br).

Como anda a segurança 
digital do seu negócio?

Antes mesmo da 
implementação 
da LGPD, muitas 
empresas já 
dedicavam um olhar 
cuidadoso para a 
segurança dos dados 
tratados dentro de 
suas plataformas 
digitais

Todavia, com a entrada 
em vigor da nova lei, 
cuidar da segurança 

digital passou a ser ainda mais 
importante para a sobrevi-
vência de qualquer negócio, 
já que, além das altas multas 
previstas pelo não cumpri-
mento da legislação, um 
vazamento coloca em xeque 
a credibilidade das organiza-
ções e de suas relações com 
o mercado.

Mas como saber se a segu-
rança digital que sua empresa 
possui é suficiente para prote-
ger sua marca, seus parceiros 
e seus clientes? Antes de mais 
nada, é preciso entender que 
segurança digital diz respeito 
a todos os processos e ações 
que viabilizam a tratativa se-
gura dos dados que transitam 
pelo ambiente virtual de uma 
empresa, sejam eles de ori-
gem da própria instituição, de 
seus colaboradores, de seus 
fornecedores ou dos clientes. 

Com a adoção de alguns 
princípios básicos é possível 
proteger os públicos estraté-
gicos de uma organização de 
eventuais ataques ou crimes 
virtuais, mitigando ou mesmo 
eliminando os riscos de roubo 
ou sequestro de dados. Mais 
do que preservar a empresa 
de ameaças exteriores e 
invasões inesperadas, a se-
gurança digital deve impedir 
vazamentos e transtornos 
para a organização, fazendo-a 
cumprir o que determina a 
lei e garantindo a confiança 
dos usuários e a reputação 
da marca.

Com a era da hiperconecti-
vidade, quando a maior parte 
das informações circula em 
dispositivos eletrônicos, o 
risco de vazamento torna-
se ainda mais significativo, 
merecendo atenção especial. 
Não são raros os casos em 
que empresas não possuem 
nenhum tipo de recurso de 
segurança o que facilita a ação 

de criminosos.  Mas é impor-
tante ressaltar que segurança 
de dados não é nenhum bicho 
de sete cabeças. 

A própria utilização de 
softwares para proteção 
de dados tem se mostrado 
alternativa eficaz para pro-
teger informações e evitar 
tais vazamentos. É fato que 
algumas empresas preferem 
postergar o investimento, 
mas é importante conside-
rar que os riscos iminentes 
de um vazamento de dados 
são incalculáveis, e podem 
comprometer seriamente e de 
forma irreversível a imagem 
da organização. 

Para se ter uma ideia da 
dimensão deste problema, 
uma pesquisa realizada pelo 
National Cyber Security 
Alliance apontou que 25% das 
pequenas e médias empresas 
declaram falência após um 
incidente de proteção de 
dados. O número é alarmante 
e nos mostra o quanto a não 
adequação é prejudicial à 
sobrevivência de empresas.

Cabe destacar que estar 
em consonância com a lei, 
representa, ainda, um dife-
rencial competitivo para as 
organizações. Isso porque as 
empresas que não se adequa-
rem em tempo hábil correrão 
o risco de perder contratos, 
parcerias, clientes e oportu-
nidades de negócios. 

Aqui, no Meta3Group, nos 
orgulhamos de possuir um 
setor 100% dedicado à LGPD, 
que trabalha incansavelmen-
te para oferecer soluções 
de classe internacional sem 
deixar de lado o atendimento 
às demandas específicas das 
empresas nacionais. Nosso 
time está empenhado em 
garantir a segurança digital 
dos negócios para que a rela-
ção entre empresa e clientes 
seja cada vez mais sólida e 
transparente.

Investir em segurança de 
dados é urgente, necessário 
e fundamental para a vitali-
dade de qualquer empresa, 
independente do porte ou 
segmento no qual está in-
serida. Em um contexto em 
que dados e informações 
estratégicos passaram a va-
ler ouro, prevenir continua 
sendo muito mais inteligente 
que remediar.

(*) - É diretor executivo de segurança 
e compliance do Meta3Group.

Marcelo Farinha (*)

O resultado interrom-
peu a sequência de al-
tas que começou em 

abril deste ano. De acordo 
com o Ibre, em médias mó-
veis trimestrais, o indicador 
manteve tendência de alta ao 
avançar 0,4 ponto.

Para o superintendente 
de estatísticas do instituto, 
Aloisio Campelo Junior, 
apesar de ser a primeira 
queda desde março de 2021, 
a evolução da confiança em-
presarial em setembro preo-
cupa por causa da piora das 
expectativas, que deixam 
de ser otimistas e passam a 
neutras. “O quadro de cresci-
mento econômico moderado 
se mantém neste final de ter-
ceiro trimestre mas surgem, 
no radar empresarial, os ris-
cos de uma crise energética, 

Em médias móveis trimestrais, 
indicador manteve tendência de alta.
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O Dia Mundial do Vegetarianismo foi 
comemorado na última sexta-feira (1º). Há 
alguns anos, a negociação para uma alimen-
tação mais baseada em verduras, legumes 
e frutas era difícil entre nutricionistas e 
pacientes. Mas esse cenário vem mudando. 
De acordo com dados da Inteligência em 
Pesquisa e Consultoria (Ipec), em todas as 
regiões brasileiras - e independentemente da 
faixa etária -, 46% dos brasileiros já deixam 
de comer carne, por vontade própria, pelo 
menos uma vez na semana.

Uma pesquisa de 2018, encomendada pela 
Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) ao 
Ibope, mostrava que 14% dos brasileiros 
se consideravam vegetarianos e estavam 
dispostos a escolher mais produtos veganos 
também. Especialistas e pessoas que adotam 
esse tipo de dieta reforçam que a alimentação 
sem carne acaba influenciando diretamente 
na qualidade de vida. 

Segundo a nutricionista Shila Minari , as 
dietas vegetarianas planejadas, incluindo 
as totalmente vegetarianas ou veganas, são 
saudáveis, nutricionalmente adequadas e 
podem proporcionar benefícios para a saú-
de na prevenção e no tratamento de certas 
doenças. Quando planejadas, elas podem 
ser adotadas em todas as etapas da vida, 
incluindo a gravidez, a lactação, a infância 
e a adolescência, bem como ser seguida por 
atletas.

“É preciso entender sua escolha, se infor-
mar, aprender a substituir e a se alimentar 
de forma variada e adequada”, destaca a 

46% dos brasileiros já deixam de 
comer carne, por vontade própria, pelo menos 

uma vez na semana.

Inflação pelo 
IPC-S registra 
alta de 1,43%

A inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) da 
quarta quadrissemana de 
setembro registrou alta de 
1,43% e acumula elevação de 
9,61% nos últimos 12 meses. 
Os dados foram divulgados, 
na sexta-feira (1º), pelo Ibre/
FGV. As taxas avançaram 
em cinco das oito classes 
de despesa componentes do 
indicador. 

O grupo Habitação repre-
sentou a maior contribuição 
para resultado, passando de 
2,15% na terceira quadris-
semana do mês para 2,59% 
na quarta quadrissemana. 
De acordo com o Ibre, nessa 
classe de despesa houve o 
impacto do comportamento 
do item tarifa de eletricida-
de residencial, cujo preço 
variou 8,52%, ante 6,27% 
na edição anterior do índice. 

Outras altas nas taxas de 
variação dos grupos foram 
notadas na Educação, Lei-
tura e Recreação que saiu 
de 2,25% para 2,90%; Trans-
portes, de 1,32% para 1,50%; 
Comunicação, de 0,21% para 
0,39%, e Despesas Diversas 
passando de 0,29% para 
0,30% (ABr).
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Confiança empresarial caiu 
2,5 pontos em setembro, diz FGV
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV) apresentou queda de 2,5 pontos em setembro, passando para 99,9 pontos

(IE-E) caiu 3,8 pontos, para 
99,9 pontos. O ICE consolida 
os índices de confiança dos 
quatro setores avaliados pe-
las Sondagens Empresariais 
produzidas pela FGV IBRE, 
que são indústria, serviços, 
comércio e construção. 

Dentre os setores, apenas 
a confiança da construção, 
que teve alta de 0,1 ponto, 
não apresentou queda em 
setembro. O maior recuo foi 
da confiança do comércio 
(-6,8 pontos), seguido por 
serviços (-2 pontos) e indús-
tria (-0,6 ponto). Segundo os 
pesquisadores, em todos os 
segmentos, os movimentos 
da confiança foram determi-
nados principalmente pela 
piora das expectativas em 
relação aos próximos meses 
(ABr).

uma possível desaceleração 
da economia chinesa e o 
impacto da alta gradual dos 
juros no consumo interno”, 
avaliou.

Para o instituto, a piora da 
avaliação sobre a situação 
corrente e das expectativas 

para os próximos meses, fo-
ram os motivos que levaram 
à queda da confiança dos 
empresários. O Índice de 
Situação Atual Empresarial 
(ISA-E) recuou 1,2 ponto, 
e ficou em 99,3 pontos e 
o Índice de Expectativas 

No Brasil, 14% da população se 
considera vegetariana

jornalista Mariana Camargo, de 34 anos, que 
é vegetariana há nove anos. Antes de adotar 
a dieta vegetariana, nem tomate ela comia. 
Hoje, ela conta, rindo, que ama escolher 
brócolis no mercado e testar receitas novas 
para variar cada vez mais o cardápio. A nutri-
cionista Lara Natacci, mestre e doutora pela 
Faculdade de Medicina da USP, explica as 
diferenças entre a dieta vegana e vegetariana. 

“A vegetariana é aquela onde a gente não 
inclui carne, frango e peixe. As pessoas que 
fazem a dieta vegetariana normalmente 
consomem leite e derivados e ovos. Existe 
o vegetariano estrito, que não consome 
nenhum alimento de origem animal, então 
ele não consome carne vermelha, carne de 
frango, carne de peixe, não consome nem 
ovos e nem leite e derivados. Temos também 
o vegano, que não consome nenhum alimen-
to de origem animal e nenhum produto de 
origem animal também”, exemplifica (ABr).


