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Economia

Comerciantes paulistanos
estão mais confiantes

É

Eletrobras vai
investir mais
de R$ 19,75
bilhões de
2018 a 2022

A Eletrobras divulgou ontem
(18), em fato relevante ao
mercado e aos acionistas, o seu
Plano Diretor de Negócios e
Gestão (PDNG) para o período
de 2018-2022, que prevê investimentos nos segmentos de geração, transmissão, distribuição
e infraestrutura e outros que
ultrapassam R$ 19,75 bilhões.
Só com investimentos corporativos, ou seja, previstos em
negócios da própria Eletrobras,
eles devem alcançar o total de
R$ 14,239,077 bilhões. Com geração de energia R$ 5,146,677
bilhões; e com transmissão,
R$ 7,299,910 bilhões. Para investimentos em Sociedades de
Propósito Específico (SPEs),
o plano projeta o valor de R$
5,517,195 bilhões.
De acordo com o documento,
o plano diretor foi aprovado
em reunião do Conselho de
Administração da estatal,
durante reunião realizada na
última sexta-feira (15). O aviso relevante diz que o PDNG
2018-2022, à semelhança do
último plano (2017-2021) dará
prioridade aos mesmos pilares
estratégicos: governança e
conformidade, disciplina financeira e excelência operacional,
com a inclusão de mais um, o
da valorização das pessoas,
por a empresa entender como
relevante a “priorização de
projetos relacionados à gestão
de pessoas” (ABr).

É a maior pontuação desde março de 2014.

confiança, de 14,2% e 11,4%,
respectivamente.
Segundo a assessoria econômica da FecomercioSP a

percepção dos empresários
mostra que o processo de recuperação vai se consolidando
gradativamente. As perspecti-

vas de vendas de Natal são de
crescimento ao redor de 5%
neste ano, que, se confirmada,
pode alavancar os indicadores
com vistas a 2018.
Na avaliação da FecomercioSP, o aparente fim das
turbulências políticas e a esperança de retomada da agenda
de reformas surtiram efeitos
positivos sobre as expectativas
dos empresários que atingiram
o maior nível em quase quatro
anos. O Índice de Expectativas
do Empresário do Comércio
(IEEC) registrou alta de 1,4%,
ao passar de 150,8 pontos em
outubro para 152,9 pontos em
novembro, a maior pontuação
desde dezembro de 2013. Em
relação a novembro do ano
passado, a alta foi de 2,8%.

Maioria dos consumidores pretende
comprar presentes no Natal
Oitenta e três por cento dos
consumidores entrevistados
pela Boa Vista SCPC, em sua
tradicional pesquisa online
sobre a intenção de compra
para o Natal e Fim de Ano,
declararam que irão comprar
presentes para esta data. No
entanto, destes, 75% pretendem gastar menos em relação
a 2016, quando 79% tinham
esta pretensão. Outros 16%
irão gastar a mesma quantia, enquanto 9% um valor
superior. Em 2016 80% dos
respondentes afirmaram que
pretendiam presentear alguém no Natal e em 2015, 81%.
Dentre esses consumidores,
71% comprarão presentes
para até quatro pessoas com
ticket médio de R$ 52,86, um
crescimento de 2,8% no valor
pretendido contra 6,4% registrados em 2016, quando o valor médio gasto foi de R$ 51,40.
A maior parte das compras
será em lojas de departamentos e centros comerciais, com
37% das menções. Os demais
consumidores irão se dividir

Evandro Veiga

a maior pontuação desde
março de 2014. Na comparação anual, o ICEC
avançou 14,1%. Apurado mensalmente pela FecomercioSP, o
ICEC varia de zero (pessimismo
total) a 200 pontos (otimismo
total).
Em novembro, o ICEC das
empresas com até 50 funcionários atingiu 109,6 pontos,
alta de 2,2% em relação ao
mês anterior e o maior patamar desde março de 2014.
Nas companhias com mais de
50 empregados, o recuo foi
de 3,5%, passando de 115,3
pontos em outubro para 111,2
pontos em novembro. No comparativo anual, tanto as pequenas como as grandes empresas
registraram crescimento na

Reprodução

Pela quarta vez consecutiva, o comerciante do município de São Paulo se mostrou mais confiante de
acordo com o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), que registrou em novembro alta
de 2%, ao passar de 107,5 pontos em outubro para 109,7 pontos no mês atual

Entre os consumidores, 71% comprarão presentes para até
quatro pessoas com ticket médio de R$ 52,86.

entre as lojas de rua (34%) e
as lojas de shoppings (29%).
71% dos consumidores irão
pagar à vista. O principal meio
de pagamento será o dinheiro com 44% das menções,
seguido por 33% para cartão
de débito. Os outros 29% dos
consumidores pagarão a maior
parte de suas compras de forma
parcelada, sendo o cartão de
crédito o meio de pagamento
a ser utilizado por 91% deles.

Para os 17% que não irão
comprar presentes no Natal,
os principais motivos apontados são o desemprego (25%)
e o endividamento (19%). Outros fatores que apresentaram
crescimento em relação ao ano
passado foram: contenção de
despesas (de 5% para 15%),
não comemorar a data (de 5%
para 14%) e o aumento dos
preços/juros/inflação (de 1%
para 7%) - (SCPC).

Inadimplência atinge mais de 61 milhões de brasileiros

Segundo estudo desenvolvido pela área de Decision Analytics da Serasa Experian, o número de
consumidores inadimplentes no país chegou a 61,1
milhões. Na comparação com novembro de 2016,
o aumento foi de 1,91%. O montante alcançado
pelas dívidas foi de R$270,5 bilhões, com média de
quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 4.425,00 por
pessoa. Apesar de as dívidas atrasadas com bancos e
cartões de crédito terem a maior representatividade
dentro do índice, a alta em novembro foi puxada
pelo segmento de Utilities (água, luz e gás).

A maior concentração dos negativados está
no gênero masculino, que representa 50,9% dos
inadimplentes. A maioria das pessoas com débitos
vencidos tem entre 41 e 50 anos (19,6% do total).
Em segundo lugar no ranking de participação entre
os inadimplentes estão os jovens de 18 a 25 anos, que
respondem por 14,4% do total. Segundo o estudo, a
região com maior percentual de pessoas com dívidas
atrasadas é a Sudeste, com participação de 44,9%. Na
sequência estão: Nordeste, com 25,3%, Sul, 12,7%,
Norte, 8,8% e Centro-Oeste, 8,3% (Serasa Experian).

Investir ou não
investir em Bitcoin?
Eis a questão!
Daniel Coquieri (*)

Em eras mais antigas,
a função da moeda
era exercida por
mercadorias ou
animais, trocados entre
si em uma prática que
recebeu o nome de
escambo

C

om o tempo, esse tipo de
negócio foi substituído
por cédulas de papel,
talões de cheque e cartões de
crédito. Agora, na era digital,
estamos testemunhando o
surgimento das criptomoedas.
A valorização das moedas digitais, em especial o Bitcoin, foi
bem rápida, e tornou-se um
dos assuntos mais comentados
deste final de 2017.
Neste ano, o valor do ativo
cresceu 1.500% entre janeiro
e novembro, chegando a ultrapassar US$ 18 mil e R$ 60
mil, intensificando as discussões sobre o estouro (ou não)
dessa bolha.Não surpreende,
portanto, que o Bitcoin tenha
ganhado força nos principais
veículos de comunicação, com
notícias sobre investimento e
tecnologia Blockchain, sistema de registros responsável
por garantir a segurança das
operações realizadas pelas
moedas digitais.
As conversas sobre criptomoedas em 2017 não se restringiram aos temas “valorização”
e “riscos”, abordando também
as diferentes formas de pagamento que possibilitam. Atualmente, as transações com esse

tipo de ativo podem ser feitas
por internet, celular e máquinas específicas para moedas
virtuais, estas já disponíveis
em estabelecimentos no Brasil.
Por tudo isso, o começo de
2018 será crucial para saber o
futuro do Bitcoin e demais criptomoedas, como Ethereum e
Litecoin. Acho que vale investir
desde que se “coloque” pouco
dinheiro e se tenha em mente
que, a qualquer momento, há
o risco de perder esse investimento, já que é um ativo ainda
muito volátil.
Outro ponto importante é o
papel dos fundos tradicionais e
das bolsas começando a operar
o Bitcoin - estreou em alta no
mercado futuro da Bolsa de
Chicago (CME). Acredito que,
em 2018, outras bolsas e corretoras tradicionais também
começarão a operar a moeda,
aumentando sua popularidade
e o número de investidores.
A corrida pelo ouro digital,
mesmo com um futuro incerto,
ainda não terminou. O Bitcoin
terá sim o seu espaço para transações financeiras e será mais
uma alternativa ao dinheiro de
papel, consolidando-se como
maneira rápida e segura de
fazer pagamentos e investimentos.
Em um futuro próximo, a
maneira como nossos filhos
irão lidar com o dinheiro será
totalmente diferente do que
nós aprendemos.
(*) - É empreendedor e cofundador da
BitcoinTrade.

Mulheres sauditas
também poderão dirigir
motos e caminhões

Autorizadas a dirigirem carros a partir de junho de 2018,
as mulheres da Arábia Saudita
também poderão guiar motos
e veículos pesados. A novidade
foi divulgada no último dia 15,
pelo departamento nacional
de trânsito, e representa mais
uma pequena revolução no
tratamento às mulheres em um
dos países onde elas enfrentam mais restrições em todo
o mundo.
A autorização para pessoas
do sexo feminino dirigirem foi
anunciada no fim de setembro,
por meio de um decreto do rei
Salman bin Abdulaziz al Saud,
e deve causar um impacto
significativo na economia do
reino, duramente atingida pela
queda dos preços do petróleo

no mercado internacional.
Apesar de assinadas pelo rei,
as mudanças são atribuídas ao
príncipe herdeiro Mohammad
bin Salman, também conhecido
como “MbS” e líder de facto
do país.
A Arábia Saudita é governada
por uma vertente ultraconservadora do Islã sunita, mas
Salman vem tentando promover
reformas sociais e econômicas,
como a autorização para a reabertura de salas de cinema após
três décadas de proibição. Por
outro lado, o príncipe herdeiro
tornou mais agressiva a política
externa saudita, tentando intervir abertamente em nações da
região, como Líbano e Iêmen,
para conter a influência do xiita
Irã (ANSA).

G - Método Bibliométrico

A - Trânsito nas Estradas
Em virtude das festas de final de ano e início das férias, aumenta o
volume de carros em circulação nas rodovias e, em consequência, a
possibilidade de congestionamentos. Para não ser pego de surpresa, o
motorista conta com o ‘Espia Aqui’, um aplicativo para celular e tablet
que ajuda a verificar possíveis pontos de engarrafamento. Está disponível no SP Serviços, a loja virtual criada pela Prodesp para o Governo
do Estado, que permite visualizar a situação de vias como a Anchieta,
Imigrantes, Anhanguera e Bandeirantes, entre outras. Ao todo, são mais
de 50 rodovias do Estado.

B - Escola de Equitação
Os amantes do hipismo já têm programa para as férias. A Escola de
Equitação da Sociedade Hípica Paulista proporciona em janeiro dois
cursos de férias para crianças, adolescentes e adultos (sócios e não
sócios). A escola vai oferecer dois períodos de curso. Do dia 8 a 13 de
janeiro os alunos do nível I, II e III podem aproveitar as atividades, que
incluem a nomenclatura e o manuseio de equipamentos, o manejo dos
cavalos, limpeza da baia, encilhamento e colocação de ligas e é, claro,
montaria. Entre os dias 15 e 20 de janeiro acontece o curso para os
níveis intermediários e avançados. Inscrições e mais informações: tel.
(11) 5504-6192 (www.shp.org.br).

C - Energia Sustentável
Após três meses de desenvolvimento e aceleração junto a especialistas do setor elétrico, consultores e mentores em inovação, a startup
mineira Enercred, que oferece assinatura de energia renovável para
o consumidor residencial, foi a grande vencedora do programa EDP
Starter Brasil 2017. A Empresa conquistou o público com sua proposta
de oferecer assinaturas de energia limpa, sustentável e a baixo custo
para o consumidor residencial. Para isso, desenvolveu uma plataforma
que compartilha créditos de energia gerados em uma usina renovável.
Os valores chegam na forma de desconto na conta de luz. Saiba mais
em: (www.edpstarterbrasil.com.br).

D - Especialização em Facilitação
A Echos - Escola de Design Thinking - acaba de lançar o curso Specialisation in Facilitation. O curso tem o objetivo de ensinar os participantes a facilitarem processos e projetos de inovação para aceleração da
confiança e solução de problemas a partir do pensamento do design.
A primeira turma começa dia 23 de março e termina em setembro de
2018. A proposta do novo curso é empoderar os participantes para que
eles construam ambientes propícios para o surgimento de novas ideias
a partir da abordagem do design. Outras informações: (https://escoladesignthinking.echos.cc/cursos/facilitation-specialisation/).

E - Material Didático
Todos os livros didáticos produzidos pelo Projeto Guri – maior programa
sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado, já
estão disponíveis gratuitamente no site da instituição em (http://www.
projetoguri.org.br/livros-didaticos/). O material reúne os conteúdos
abordados no ensino coletivo de música nos polos da instituição, com
sugestões de atividades e repertório, dicas e curiosidades musicais organizadas por renomados educadores musicais. A iniciativa facilitará o
acesso de educadores e alunos ao conteúdo dos materiais que até hoje
estavam disponíveis apenas nas versões impressas.

F - Cozinha Molecular
O Centro Europeu, escola de gastronomia com sede em Curitiba, está
com as inscrições abertas para a sua pioneira especialização em Cozinha
Molecular. Comandado pelo chef Fabio Mattos, um dos grandes nomes da
gastronomia brasileira, o curso terá início no próximo dia 29 de janeiro e vai
tratar da tendência que abriga “arte e ciência”, despertando nas pessoas o
interesse em obter novas experiências gastronômicas, envolvendo aspectos
sensoriais explorados por essa cozinha moderna e inovadora. A atividade é
voltada para chefs de cozinha, nutricionistas, gastrônomos, estudantes de
gastronomia e demais profissionais ligados ao segmento. Mais informações
no site (www.centroeuropeu.com.br) ou pelo tel. (41) 3324-6669.

O Departamento de Engenharia de Produção da Poli/USP realiza o curso
de difusão “Bibliometria: Teoria e Prática” no dia 22 de janeiro, das 8 às
17h. A bibliometria tem sido uma técnica difundida para realização da
pesquisa acadêmica e com um grande potencial de publicação de seus
resultados em periódicos de alto impacto. A técnica é útil na formação
desde alunos de graduação, na fase de monografia, até mestrado e doutorado. O objetivo do curso é difundir os conhecimentos sobre a aplicação
do método bibliométrico, sendo utilizados em aula os softwares VosViewer
e Ucinet. Mais informações: (https://goo.gl/UwxrHn) tel. (11) 5525-5810.

H - Medicina Desportiva
Entre os dias 8 e 10 de junho, na Universidade Anhembi Morumbi – (Vila
Olímpia), acontece o Congresso Paulista de Medicina Desportiva. Um dos focos
do encontro será a discussão sobre novas tecnologias que podem ser aplicadas
tanto em pessoas que praticam exercício físico de forma recreacional como
em atletas amadores ou profissionais. Entre os temas que serão debatidos
estão: síncope no atleta - desafios no diagnóstico; predição da fadiga - sonho
ou realidade?; exercício seguro para o paciente diabético; e equipamentos
para teste cardiopulmonar. Mais informações: (https://congressopaulistademedicinadesportiva2018.eventbrite.com.br) ou tel. (11) 3188-4252.

I - Dúvidas Jurídicas
Em um mundo no qual, cada vez mais, serviços tradicionais migram
para a internet, os usuários passam a querer que a resolução de todos
os seus problemas ou pendências sejam online, poupando o tempo que,
anteriormente, era dedicado ao telefone ou no caminho para empresas
ou escritórios para que tudo fosse resolvido. Desta forma, com o objetivo
de sanar dúvidas da população de maneira gratuita, e servindo como
ponte entre população e advogados, surgiu o Dubbio (www.dubbio.com.
br). A plataforma permite que os usuários tirem todas as suas dúvidas
diretamente com advogados de forma totalmente gratuita

J - Cidadania Tributária
Até o próximo dia 31, os contribuintes podem destinar 6% do Imposto
de Renda devido aos Fundos de Diretos da Criança e do Adolescente,
cujos recursos são utilizados para financiar ações sociais de promoção dos
direitos do público infantojuvenil. Pela regra geral, pessoas físicas podem
fazer a destinação, desde que realizem a contribuição dentro do chamado
ano-calendário, ou seja, até o último dia do ano anterior à declaração. As
empresas que operam sob o regime de lucro real também podem destinar
1% do tributo devido. Esta é uma maneira simples de tornar uma obrigação,
que é o pagamento de imposto, em uma escolha cidadã.

