
Joalherias são a bola 
da vez do crime

Recentemente, tivemos 
diversos assaltos que 
seguiram basicamente 
o mesmo padrão: 
homens invadindo 
shoppings e roubando 
joalherias

São Paulo, Campinas e 
Rio de Janeiro regis-
traram ocorrências 

dessa forma. Neste ano, já 
foram 23 roubos em com-
plexos logísticos em todo 
o Brasil, mostrando uma 
tendência em crimes como 
esses. 

Apesar da segurança nes-
ses locais ser bem reforça-
da - segundo a Associação 
Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop) são 
feitos investimentos de até 
R$ 1,5 bilhão por ano -, os 
criminosos se valem das 
regras rígidas para o uso de 
armas de fogo em ambientes 
de grande movimento para 
efetuar os roubos. 

Nos 716 shoppings do 
Brasil passam cerca de 450 
milhões de pessoas por mês.

Essa onda de assaltos a 
shoppings deve-se muito 
à diminuição da circulação 
de dinheiro nas ruas e ao 
aumento de tecnologias 
de segurança para cartões 
crédito e débito. Por esses 
motivos, objetos valiosos 
ficaram mais evidentes. 

O alto fluxo de pessoas 
também ajuda os criminosos 
durante toda a ação, seja 
para se disfarçar para entrar 
no local ou para fugirem, 
pois inibe o ataque dos 
seguranças e policiais. São 
situações complexas, onde 
um erro pode custar vidas. 

Casos como o que ocorreu 
no Rio de Janeiro, no Sho-
pping Village Mall, devem 
ser evitados. Na ocasião, 
houve troca de tiros e um 

vigilante morreu. Shoppings 
e outros estabelecimentos 
comerciais que recebem 
multidões todos os dias, 
como aeroportos, rodovi-
árias, espaços de eventos, 
entre outros, precisam estar 
um passo à frente do crime. 

Sistemas de segurança 
robustos, que ajudem na 
intimidação dos bandidos, 
mas também no reconheci-
mento destes para auxiliar a 
polícia, são essenciais. Além 
disso, é muito importante 
que a segurança do esta-
belecimento seja integrada 
com as autoridades, para 
que ajam rápido e impeçam 
a fuga dos criminosos. 

Circuitos de monitora-
mento com reconhecimento 
facial, cancelas de alta segu-
rança, sistemas de alarme 
e outras tecnologias que 
trabalhem interconectadas 
podem evitar ou diminuir 
danos para os locais e para 
a vida dos frequentadores e 
colaboradores.

Mais do que investir di-
nheiro é preciso investir 
em inteligência. Antever 
fragilidades e buscar alter-
nativas é um trabalho diário 
que precisa ser valorizado 
na busca por segurança. O 
mesmo tempo gasto para 
entreter e encantar os 
clientes, também precisa 
ser gasto para mantê-los 
seguros, já que um assalto 
abala a confiança que o pú-
blico possui em frequentar 
o estabelecimento. 

A cada minuto surgem no-
vas formas de driblar siste-
mas ou ações mais ousadas 
por parte dos assaltantes. 
Por esse motivo, a atualiza-
ção dos profissionais e das 
tecnologias que zelam pela 
segurança também deve ser 
contínua. 
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Marco Antônio Barbosa (*)

D - Energia do Futuro
A geração de hidrogênio verde (H2V), combustível que é a aposta de 
fundos de investimento e governos ao redor do mundo, está ganhando 
espaço no Complexo do Pecém, no Ceará, onde está sendo implantado 
o primeiro hub energético do tipo no Nordeste. São 1000 hectares 
disponíveis para receber empresas do setor interessadas em implantar 
uma cadeia de produção, armazenamento e transporte do hidrogênio, 
com infraestrutura adequada para esse fim. A ApexBrasil elenca o 
projeto como um dos mais inovadores do segmento, incorporado ao 
seu portfólio de investimentos a fim de apresentá-lo a investidores 
brasileiros e estrangeiros interessados. Outras informações: (https://
apexbrasil.com.br/).

E - Indústria do Aço
Mais importante evento da cadeia de aço do país, o Congresso Aço 
Brasil 2022 será realizado pelo Instituto Aço Brasil nos dias 23 e 24 
de agosto e pretende reunir os principais stakeholders da indústria 
do aço para debater as perspectivas e a importância do setor para 
a economia brasileira. Este ano a programação de painéis ocorre 
de forma presencial, no Hotel Unique em São Paulo, e online pelo 
link disponibilizado após a inscrição. Entre os temas: Impactos nas 
cadeias globais; Mudanças climáticas e a indústria do aço; Valor de 
mercado das empresas; Futuro da indústria do aço, entre outros. 
Mais informações e inscrições, acesse: (https://congressoacobrasil.
org.br/).

F - Papelarias e Escritórios
A Escolar Office Brasil, principal feira de negócios para os segmentos 
de papelarias, escolas e escritórios das Américas, será aberta neste 
domingo (31) e prossegue até o dia 3 de agosto no Expo Center Norte, 
em São Paulo. Durante os quatro dias, os visitantes poderão conhecer 
em primeira mão os lançamentos e novidades da volta às aulas e que 
vão movimentar o varejo nos próximos meses. São mais de 130 marcas 
expositoras, incluindo fabricantes e fornecedores de materiais escola-
res e de escritório, itens de arte e artesanato, mochilas, brinquedos, 
livros, presentes, artigos para organização e soluções tecnológicas. A 
expectativa da Francal Feiras, organizadora da Escolar, é receber pelo 
menos 12 mil visitantes nos quatro dias de evento. Inscrições: (www.
escolarofficebrasil.com.br).

A - Apoio aos Estudantes 
O Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria com a Unesco, 
desenvolveu o curso “Lições de Empreendedorismo para o Alcance de 
uma Educação Emancipadora e Transformadora”, para estudantes do 
Ensino Médio. O material está sendo disponibilizado gratuitamente 
online para quem quiser ter acesso e começa a ser implantado em 
redes de ensino pelo Brasil. Estruturado em 16 lições, com carga 
horária total de 40 horas, o curso contempla temas relativos ao em-
preendedorismo, comunicação, autoconhecimento, plano de negócios, 
liderança e negociação, entre outros. As lições estão organizadas de 
forma a auxiliar os estudantes a desenvolverem competências pes-
soais, técnicas, gerenciais e sociais. Os materiais estão disponíveis 
no site: (www.institutoexito.com.br).

B - Limpeza Profissional
As principais inovações, equipamentos, produtos e serviços de lim-
peza estarão presentes na 27ª Higiexpo, a maior feira de produtos e 
serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental da América 
Latina, a ser realizada pela Associação Brasileira do Mercado de 
Limpeza Profissional (Abralimp), em formato presencial, de 9 a 11 
de agosto, nos pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo. A expectativa 
de público para esta edição é de 20 mil pessoas e deverá ser a mais 
grandiosa já realizada, com 130 expositores entre fabricantes e 
distribuidores de máquinas, equipamentos, descartáveis, químicos, 
dosadores e acessórios, além de prestadores de serviços. Saiba mais 
em: (www.higiexpo.com.br).

C - Do Café ao Jantar
Inaugurada em janeiro de 2021, a primeira loja da marca italiana illy-
caffè na América Latina, situada em uma das áreas mais nobres de São 
Paulo, agora se tornou também um restaurante. Localizado no número 
1497 da rua Haddock Lobo, nos Jardins, apresenta espaço amplo para 
compra de produtos da marca, contando com 17 mesas para o público 
desfrutar de refeições tipicamente italianas, do café da manhã ao jantar. 
O cardápio inclui sanduíches, croissants, focaccias gourmet feitas com 
“pinsa romana”, saladas, massas, risotos e sobremesas finas, além de 
uma extensa carta de vinhos e coquetéis, sem contar, é claro, com o 
tradicional café da illy, além do novo “Pistacchio e Chocolate”, em receita 
exclusiva recém-chegada da Itália (Ansa).

G - Órgão Centenário
A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) está celebrando 132 
anos de prestação de serviço público voltado ao empreendedorismo no 
estado. Fundada em 19 de julho de 1890, a instituição é uma autarquia em 
avançado processo de transformação digital e vem apresentando resultados 
que comprovam sua relevância para o bom momento vivido pela economia 
paulista. No primeiro semestre, o estado registrou 150.392 novos negócios. 
Número 36,77% maior comparado aos registros feitos nos primeiros seis meses 
de 2019, quando foram abertas 109.957 empresas. O aumento contínuo de 
novas empresa é explicado pela digitalização de serviços como o Redesim, 
que reúne em uma única plataforma todos os órgãos municipais, estaduais 
e federais envolvidos na abertura, legalização e fechamento de empresas. 

H - Saúde Corporativa
O tema saúde se tornou uma das principais demandas sociais do país e 
um desafio para as empresas. Uma boa gestão na saúde corporativa, como 
mostram alguns estudos, pode impactar positivamente na produtividade 
da empresa e dos colaboradores, reduzindo custos e desperdícios des-
necessários. Diante deste cenário, a ABRH-Brasil (Associação Brasileira 
de Recursos Humanos) e a ASAP (Aliança para a Saúde Populacional) 
estão promovendo o CONARH SAÚDE (Congresso Brasileiro de Re-
cursos Humanos com foco em Saúde). O evento acontece no dia 23 
de agosto, presencialmente, das 8h30 às 18h30, na Amcham (Câmara 
Americana do Comércio), em São Paulo. Confira a programação em: 
(https://conarh.org.br/saude/).

I - Tecnologia Portuária
A Santos Port Authority, empresa estatal responsável pela administração 
da infraestrutura pública do Porto de Santos, promove nos dias 22 e 23 de 
agosto, o Inova Portos, evento que objetiva debater a cultura da inovação 
e trazer soluções tecnológicas para o setor portuário. Será realizado no 
Hotel Parque Balneário, em Santos, com transmissão em tempo real 
pela internet. Serão dois dias de palestras e debates, somando 16 horas 
de evento. Será a segunda edição do evento, que ocorreu pela primeira 
vez em abril, no Porto de Itaqui, no Maranhão. Confira a programação 
completa em: (https://www.youtube.com/watch?v=fO3OpUDPPUc).

J - Segmento de Beleza 
A 17ª Beauty Fair vem repleta de novidades e com conteúdos exclusivos 
para os profissionais. Entre os dias 3 a 6 de setembro, no Expo Center 
Norte, em São Paulo, a Feira traz, para esta edição, 24 opções entre 
cursos, congressos e workshops das mais variadas áreas do segmento 
de beleza. Serão mais de 100 horas totais, divididas entre os 4 dias, de 
aprendizado intenso, com cursos para a cadeia completa: cabelereiros, 
manicures, maquiadores e, também, empresários do setor que queiram 
se aprofundar em novidades mais voltadas para a área de negócios e 
saber o que de mais atual está acontecendo no mercado. Saiba mais em: 
(https://www.beautyfair.com.br/congressos-cursos/).
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O indicador chegou ao 
seu maior nível desde 
setembro de 2013, 

quando somou 101,5 pontos. 
É a primeira vez, também 
desde setembro de 2013, que 
ele superou os 100 pontos.

O resultado foi provocado 
pelas melhoras nas percep-
ções em relação tanto ao 
presente quanto ao futuro. 
O Índice da Situação Atual 
avançou 2,7 pontos e che-
gou a 100,8, maior patamar 
desde novembro de 2012 Terceiro trimestre deve ser positivo, diz economista.
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IGP-M desacelera 
e chega a 0,21%

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), indica-
dor usado no reajuste dos 
contratos de aluguéis no 
país, ficou em 0,21% em 
julho deste ano. A taxa é 
menor a registrada no mês 
passado (0,59%) e a de julho 
de 2021 (0,78%). Segundo 
a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o índice acumula 
taxa de 8,39% no ano. Em 
12 meses, o acumulado é de 
10,08%, abaixo dos 33,83% 
acumulados em julho do ano 
passado.

A queda da taxa de junho 
para julho foi puxada pelos 
três subíndices que com-
põem o IGP-M. O Índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC), que mede o varejo, 
registrou deflação (queda 
de preços) de 0,28% em 
julho ante uma inflação de 
0,71% no mês anterior. A 
inflação do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), 
que avalia o atacado, caiu 
de 0,30% em junho para 
0,21% em julho. Já a taxa do 
Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) recuou 
de 2,81% para 1,16% no 
período (ABr).

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços na sa-
ída das fábricas, registrou 
inflação de 1% em junho. O 
percentual é menor que os 
observados em maio último 
(1,81%) e em junho de 2021 
(1,29%). Segundo dados 
divulgados ontem (28), no 
Rio de Janeiro, pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o IPP 
acumula inflação de 18,78% 
em 12 meses. No primeiro 
semestre, o acumulado é de 
10,12%.

Quinze das 16 atividades 
industriais pesquisadas pelo 
IBGE tiveram alta de preços 
em junho, com destaque 
para refino de petróleo e 
biocombustíveis (4,05%). 
“O setor de refino foi im-
pactado principalmente 
pelas variações observadas 
em produtos derivados do 
petróleo, em especial pelas 
altas do óleo diesel e da ga-
solina”, disse Murilo Alvim, 
analista do IBGE. Outra ati-
vidade com alta importante 
de preços foi a indústria de 
alimentos (1,99%). 

O setor de alimentos teve seu resultado influenciado, em grande 
parte, pelos maiores preços do leite e dos seus derivados.
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Confiança dos serviços atinge 
maior patamar desde 2013

O Índice de Confiança dos Serviços (ICS), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 2,2 pontos 
de junho para julho deste ano e atingiu 100,9 pontos, em uma escala de zero a 200. Foi a quinta alta 
consecutiva

(102 pontos). Já o Índice 
de Expectativas cresceu 1,6 
ponto e atingiu 100,9 pontos, 
melhor resultado desde ou-
tubro do ano passado.

Para Rodolpho Tobler, 
economista da FGV, o pe-
ríodo eleitoral pode elevar 
a incerteza na economia, 
mas as medidas de estímulo 
adotadas recentemente pelo 
governo devem resultar em 
um terceiro trimestre mais 
positivo do que inicialmente 
esperado (ABr).

Preços na indústria subiram 
1% em junho, segundo o IBGE

“O setor de alimentos teve 
seu resultado influenciado, 
em grande parte, pelos maio-
res preços do leite e dos seus 
derivados. O grupo de laticí-
nios apresentou aumento de 
14,91% no mês. Essa variação 
é justificada pelo período de 
entressafra do leite, junto a 
uma oferta já escassa por con-
ta de questões climáticas e dos 
maiores custos de produção”, 
explicou. Paralelamente, 
entre as nove atividades com 
deflação (queda de preços), 
destacam-se indústrias extra-
tivas (-2,89%) e metalurgia 
(-1,50%). 

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas da 
indústria, as maiores altas 
de preços em junho foram 
observadas nos bens inter-
mediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no 
setor produtivo (1,04%), e 
nos bens de consumo semi 
e não duráveis (1,01%). Os 
bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos 
utilizados no setor produ-
tivo, tiveram inflação de 
0,98%, enquanto os bens 
de consumo duráveis apre-
sentaram a menor alta de 
preços: 0,48% (ABr).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br


