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Economia

Indústria 4.0 pode economizar
R$ 73 bilhões para o Brasil

número equivale à soma
de todas as riquezas dos
estados de Roraima,
Amapá, Acre e Rondônia em
2015, que registraram, juntos,
um PIB de R$ 72 bilhões. A
Indústria 4.0 é considerada a
4° Revolução Industrial, como
explica o presidente da Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), Guto Ferreira: “inteligência artificial,
robótica, análise de dados e a
internet das coisas trabalham
de forma integrada. Sensores
permitem a rastreabilidade e
o monitoramento remoto de
todos os processos”.
A introdução desse tipo de
técnica ajuda principalmente na
manutenção de equipamentos,
a ABDI estima que a redução
dos custos com reparos pode
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Divulgação

A adoção de conceitos da Indústria 4.0 na matriz produtiva brasileira poderia gerar uma economia de
R$ 73 bilhões ao ano

A Indústria 4.0 é considerada a 4° Revolução Industrial.

chegar a R$ 35 bilhões ao ano.
Os ganhos de eficiência produtiva correspondem a uma
economia de R$ 31 bilhões. Os
R$ 7 bi restantes são em dimi-

Abate de animais
cresceu no país
no terceiro trimestre

nuição no gasto com energia.
Outro benefício da Indústria
4.0 é a produção com menores
impactos ambientais. “A otimização dos processos industriais

pode levar a uma redução das
emissões de CO2”, aponta o
presidente da ABDI.
Ele ainda destaca que é possível monitorar de forma pontual cada parte do processo
produtivo: “isso resulta em uma
produção mais sustentável,
controlada e com menos gastos
desnecessários. O consumo
elevado de recursos naturais
tende a cair”. A ABDI participa
do grupo de trabalho do MDIC,
que está definindo as estratégias
de implementação da Indústria
4.0 no Brasil. As empresas mais
competitivas do ramo industrial
já aderiram ao conceito. “Introduzir as técnicas no país garante
que as empresas possam ganhar
mercado lá fora, pois, o Brasil está
pagando caro pela sua ineficiência”, conclui Ferreira (ABDI).

Walt Disney anuncia
compra da
21st Century Fox

ANSA
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O abate de bovinos chegou a 7,98 milhões de cabeças
no 3º trimestre, 7,6% a mais do que no 2º.

Os abates de bovinos, suínos e de frangos cresceram
no país no terceiro trimestre
deste ano. Segundo dados
divulgados ontem (14) pelo
IBGE, houve crescimento
tanto na comparação com o
segundo trimestre deste ano
quanto em relação ao terceiro
trimestre de 2016.
O abate de bovinos chegou
a 7,98 milhões de cabeças no
terceiro trimestre, 7,6% a mais
do que no segundo trimestre e
9% a mais do que no mesmo
período do ano anterior. Foram
abatidos 11,03 milhões de cabeças de suínos, o que representa
aumentos de 3,9% em relação
ao segundo trimestre e de 2,9%
na comparação com o terceiro
trimestre do ano passado.
O número de frangos abatidos chegou a 1,47 bilhão de cabeças, praticamente o mesmo

número do terceiro trimestre
de 2016, mas 3,3% a mais do
que no segundo trimestre
de 2017. Também foram observadas altas na aquisição
de leite pelas unidades processadoras, na produção de
ovos e na aquisição de couro.
No terceiro trimestre deste
ano, foram produzidas 839,4
milhões de dúzias de ovos,
um resultado 2,7% superior
ao trimestre anterior e 7,7%
maior do que o observado no
terceiro trimestre de 2016.
A aquisição de leite (6,16 bilhões de litros) foi 9,1% maior
do que no segundo trimestre
deste ano e 5,4% superior ao
terceiro trimestre de 2016.
A aquisição de couro (8,7
milhões de unidades) cresceu
6,3% em relação ao segundo
trimestre e 4,8% em relação
ao terceiro trimestre (ABr).

A - Consumo Consciente
E se, ao invés de comprar, você trocasse o que tem e inclusive por presentes
de natal? Essa é a ideia do Trocaí, que há dois anos promove feiras de troca
e agora possui um grupo online no Facebook. Criado em 2015, o Trocaí é um
projeto de economia colaborativa que propõe uma reflexão sobre os hábitos
de consumo da sociedade. Dentre as atividades realizadas pelo projeto estão:
as feiras de troca de roupas, acessórios e objetos; palestras e cursos sobre
economia colaborativa e consumo consciente; oficinas de moda sustentável
e oficinas de educação ambiental para crianças. Mais informações estão em:
(https://www.facebook.com/groups/1937762596463018/about/).

B - Bico de Entregador
Ao longo das festas de final de ano, é comum que a maioria das pessoas
viaje para outras cidades ou estados para estar junto à família e aos
amigos. Para auxiliar quem está em busca de uma renda extra, a plataforma de entregas colaborativas Cabenocarro perrmite que viajantes
façam um “bico” de entregador, sem alterar seus planos ou destinos.
Para tornar-se um viajante do Cabenocarro, basta fazer o cadastro no
site e informar dados como documentação do veículo e CNH. Ao ser
aceito na plataforma, o usuário pode escolher as entregas que deseja
fazer de acordo com o seu percurso, seja entre cidades ou estados. Mais
informações no site:(www.cabenocarro.com.br).

C - Dúvidas Jurídicas
Com o objetivo de sanar dúvidas da população de maneira gratuita, e
servindo como ponte entre população e advogados, surgiu o Dubbio.
A plataforma, que opera 100% online, permite que os usuários tirem
todas as suas dúvidas diretamente com advogados de forma totalmente
gratuita! Além disso, todos os artigos escritos pelos profissionais cadastrados no Dubbio já ficam armazenados para futuras consultas dos
cidadãos, fazendo com que o processo se torne mais rápido e eficaz. Os
profissionais que quiserem fazer parte da plataforma como consultores
devem se cadastrar no site. Verifique em (www.dubbio.com.br).

D - Almoço Grátis
Esta é uma plataforma que une empresários e consumidores para
melhorar a qualidade de bares e restaurantes. A empresa consiste em

Acionistas receberão 0,2745 de ações da Disney para cada
participação que tenham na Fox.

O grupo Walt Disney anunciou a compra da maior parte
das ações da 21st Century Fox
por US$ 52,4 bilhões ontem
(14), desmembrando assim o
“império midiático” de Rupert
Murdoch. De acordo com a
nota da empresa, a transação
“inclui a 21st Century Fox’s
Films e os estúdios de televisão, canais de entretenimento
a cabo e negócios internacionais de TV”.
“Propriedades populares de
entretenimento, incluindo o X-Men, Avatar, The Simpsons, FX
Networks e National Geographic vão se juntar ao portfólio
Disney”, diz ainda o comunicado. O acordo inclui ainda 39%
das ações da Fox sobre a Sky na
Europa e a compra da Star, na
Índia. O atual CEO e presidente
da The Walt Disney Company,
Robert A. Iger, permanecerá no
cargo até 2021.

“Com base no compromisso
da Disney de entregar a máxima
qualidade em títulos de entretenimento, a aquisição desses ativos complementares permitirá
criar uma conteúdo com mais
apelo, construir relações mais
diretas com os consumidores
por todo o globo e entregar
uma experiência de entretenimento mais convincente para
os consumidores quando e onde
eles escolherem”, diz em nota
a entidade.
Sob o acordo, os acionistas da
21st Century Fox vão receber
0,2745 de ações da Disney para
cada participação que tenham
da Fox, em valor que ainda está
sujeito a ajustes sobre determinados passivos tributários. O
acordo põe fim a mais de meio
século de expansão de Robert
Murdoch, um dos homens mais
ricos do mundo, e que tem 86
anos atualmente (ANSA).

reservar vouchers para o consumidor, que vai ao restaurante escolhido
por ela no site, consome normalmente no local. Após, o cliente guarda
a nota fiscal
fiscal, envia uma foto para o site do ‘Almoço Grátis’ e responde
uma avaliação do estabelecimento. Com a avaliação validada o cliente
tem garantido o reembolso e o recebe até 100% do valor do voucher
resgatado. O usuário vive a experiência da alimentação em seus restaurantes favoritos, tem suas opiniões ouvidas de forma anônima, criando
assim um canal de avaliação e críticas. E ainda tem reembolso de sua
alimentação. Confira em (www.almocogratis.com.br).

E - Proposta Metodológica
A Concept, escola que objetiva quebrar os paradigmas da educação no
Brasil, chega a São Paulo, sediada no prédio do antigo colégio Sacré-Coeur de Marie, no Jardim Europa. Inspirado em experiências globais,
o projeto de vanguarda apresenta uma metodologia e proposta únicas.
O aluno está no centro do processo de aprendizagem, assumindo o
papel de protagonista. O formato ajuda crianças e jovens a estabelecer
uma conexão real entre o que eles estão aprendendo e como vão usar
isso na prática. Sua proposta metodológica integra o desenvolvimento
de habilidades e competências que permitem aos estudantes explorar
o conhecimento necessário para lidar com um mundo em constante
transformação. Saiba mais em: (www.escolaconcept.com.br).

F - Bem-estar Financeiro
O SPC Brasil acaba de lançar o novo Indicador de Bem-Estar Financeiro
e também o novo aplicativo SPC Consumidor. Através do app, os consumidores poderão fazer o cálculo do seu próprio bem-estar financeiro
e poder comparar com a média nacional. Além da simulação, o usuário
descobrirá como andam suas finanças e receberá dicas personalizadas de educação financeira para melhorar a sua pontuação cada vez
mais. Após quatro dicas recebidas, o consumidor pode refazer o teste
e avaliar as mudanças no resultado. Baixe a análise do Indicador de
Bem-Estar Financeiro no link: (https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/
indices-economicos).

G - Programa de Estágio
Até o dia 7 de janeiro, universitários podem se inscrever para o processo
seletivo gamificado do McDonald’s. Os candidatos serão convidados

O que esperar
do mercado de
trabalho em 2018?
Marcelo Olivieri (*)

O ano está acabando e
junto com ele estamos
deixando para trás
um período de grande
instabilidade política e
econômica
o menos é o que desejamos! A expectativa é
que 2018 seja um ano
de recuperação da economia,
afinal, o mercado já demonstra
alguns sinais positivos. A inflação desacelerou e, com juros
mais baixos, alguns setores
voltaram a investir e a contratar. Como sabemos, as contratações estão naturalmente
ligadas a esses indicadores
econômicos.
Se a coisa vai bem e as perspectivas são boas, as empresas
contratam, mas se o mercado
está desestabilizado, o medo
faz com que a demanda de
contratação fique reprimida.
Foi exatamente isso que vimos
acontecer em 2017. O cenário
de incerteza freou muitos
setores e, mesmo precisando
de alguns profissionais, muitos
investimentos em contratação
não foram aprovados.
Com a retomada de crescimento, as contratações
devem esquentar bastante,
em especial nos mercados de
tecnologia e serviços, afinal
esses setores se mantiveram
aquecidos mesmo com a crise. Eles são uma tendência
global, portanto, a demanda
tende a aumentar de maneira
mais independente da nossa
economia.
A queda do desemprego e
o aumento da renda familiar
são uma injeção direta no setor de bens de consumo, que
também já demonstra bons
índices de melhora. Esse é um
mercado que investe muito
na contratação da cadeia de
marketing e vendas quando a
economia está bem. Trata-se
de um setor alimentado por um
círculo virtuoso. Quanto menor
o desemprego, maior a renda
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familiar e maior o consumo.
Por fim, para a nossa alegria
e do país, mais contratações!
Na indústria, os mercados
automotivos e de óleo e gás
sofreram muito com a crise dos
últimos anos. Com a retomada
econômica e um novo ânimo
para esses setores, podemos
experimentar um aumento
significativo nas contratações.
Isso porque esses mercados
tem uma cadeia longa de produção. Eles injetam dinheiro
desde o fabricante da matéria
prima, aos produtores do meio
da cadeia, até o produto final
acabado. São muitos níveis e
empresas que se alimentam
mutuamente. O que representa muitos cargos e cadeiras
vagas para serem preenchidos.
Para fazer o mercado de recrutamento e seleção decolar
dentro dessas perspectivas
é necessário equilibrar a balança entre quem contrata e
os profissionais disponíveis.
Uma vez que as empresas
iniciem os processos seletivos
é fundamental que os candidatos estejam preparados
para assumir os novos postos
de trabalho. Caso contrário,
as empresas irão disputar
agressivamente por aqueles
que são muito bons, e ao invés
de novas oportunidades serem
criadas, podemos vivenciar um
inflacionamento desnecessário
dos salários.
Apesar do otimismo e de
bons índices apontando para
um horizonte mais claro,
sempre vale a ressalva de que
o cenário político e econômico no Brasil é um castelo de
cartas. As empresas calculam
movimentos cuidadosamente,
mas ao menor sinal de ventania
tudo pode se abalar.
Torcemos sempre pelo
melhor!
(*) - Formado em Psicologia, possui
MBA em Gestão Estratégica. Com
experiência no recrutamento
especializado nas áreas de marketing
e vendas, é diretor da Trend
(https://www.trendrecruitment.
com/pt).

Banco Central Europeu mantém taxas
Na última reunião do ano, ocorrida ontem (14), o Banco Central
Europeu (BCE) anunciou a
manutenção das taxas de juros
básicos no mínimo histórico. Com
isso, o índice principal de juros
ficou em 0%, a taxa de depósitos
marginais ficou em -0,40% e a
taxa sobre empréstimos marginais ficou em 0,25%.
No entanto, a entidade revisou
para cima o crescimento econô-

mico para a zona do euro para
2017, 2018 e 2019. Agora, o BCE
estima que a alta será de 2,4%
(contra 2,2%) neste ano, de 2,3%
(contra 1,8%) no ano que vem e
de 1,9% (contra 1,7%) para 2019.
O BCE mateve sua estimativa
de inflação para este ano, que
deve fechar em 1,5%, mas elevou
a previsão para 2018, que deve
ficar em 1,4% (contra 1,2% na
previsão anterior) - (ANSA).

a participar de um desafio online e receberão uma pontuação para
posicioná-los no ranking. Os melhores colocados serão convidados
para um bate-papo e, a partir daí, serão definidos os finalistas que
irão para o desafio presencial, que será acompanhado pelos gestores
das vagas. São sete vagas abertas para o escritório do McDonald’s
em Alphaville sendo: uma de Finanças, quatro de Marketing, uma
de Sistemas de Informação, e duas de Manutenção e Equipamentos.
Inscrições em: (http://oportunidades.eureca.me/#!/oportunidade/
estagiomcdonalds).

H - Ônibus com Cartão
Em Jundiaí, a prefeitura anunciou o início do novo sistema de pagamento
de ônibus por tecnologia de aproximação que permite usar cartão de
crédito, débito e pré-pago, smartphones wearables ou diretamente na
catraca sem necessidade de digitar senha. Toda a frota do município já
passa a contar com a novidade que traz mais comodidade, mais agilidade
e aumenta a segurança dentro do ônibus ao reduz a circulação de moeda
em espécie. Com a novidade, a cidade acaba de se tornar a primeira da
América Latina a oferecer a inovação. No mundo todo, apenas Londres
conta com esse sistema.

I - Celebrações na Toscana
Todos os anos, a região da Toscana, no centro da Itália, conta com
uma vibrante programação de eventos que incentivam os moradores e
turistas a conhecer as tradições históricas do país. Em 2018 não será
diferente - além das tradicionais festas folclóricas e religiosas, como a
Páscoa, há também festivais gastronômicos, como a Festa do Olio Nuovo,
e culturais, como o Palio di Siena. Em sua 11ª temporada, com abertura
prevista para 26 de março, o Laticastelli Country Relais, hotel localizado
em Rapolano Terme, é a hospedagem estratégica para quem pretende
participar dos eventos em cidades como Siena, Florença e Pisa. Saiba
mais em: (www.laticastelli.com).

J - Mercado de Freelancer
Permitindo que as grandes organizações recrutem sua força de trabalho em tempo real, o Freelancer Enterprise é um novo sistema de
gerenciamento de equipes virtuais e locais, dando às empresas acesso
a mais de 26 milhões de freelancers e contratados independentes em
247 países, regiões e territórios, em 34 idiomas e 39 moedas. Para mais
informações, acesse (www.freelancer.com/enterprise/). O programa é
disponibilizado de maneira gratuita. Não há taxas para utilização da
ferramenta, nem para a publicação de projetos ou configuração de conta
por usuário. Os empregadores também estão dispensados de comissões
e taxas de upgrade de acordo com o volume de clientes. Informações,
acesse (www.freelancer.com/enterprise/).

