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Que venham
os bons ventos

Chegou a hora de 

acreditar que, com 

a manutenção de 

infl ação e juros baixos, 

bons ventos virão 

para o Brasil e para a 

indústria imobiliária, 

com geração de emprego 

e renda

Em maio do ano passado, 
o mercado de imóveis 
começou a revelar tê-

nue reação. No acumulado 
janeiro/outubro de 2017, a ven-
da e o lançamento de imóveis 
residenciais na cidade de São 
Paulo registraram, respecti-
vamente, aumento de 20% e 
de 3,5% em comparação com 
igual período de 2016.

Para voltar aos patamares 
anteriores à crise, quando 
a média anual era de 35 mil 
unidades lançadas e 28 mil 
comercializadas, é preciso 
também resolver, por exemplo, 
a questão dos distratos. Parti-
cipamos de inúmeras tratativas 
com o presidente da República, 
ministros, parlamentares e 
magistrados. Confi amos que 
vamos encontrar a melhor 
solução.

Também continuamos traba-
lhando em propostas referen-
tes ao Plano Diretor Estratégi-
co (PDE) e à Lei de Zoneamen-
to de São Paulo, como ajustar o 
preço da outorga onerosa para 
viabilizar empreendimentos, 
permitir nos Eixos de Estru-
turação Urbana (mantidos 
seus conceitos) edifi cações 
com características diferentes, 
e reavaliar as restrições de 
gabaritos (conforme previsto 
no próprio PDE). São medidas 
que favorecem a cidade e sua 
ambiência, bem como facilitam 
à aquisição de imóveis.

Vale registrar, ainda, algu-
mas conquistas importantes 
para o setor imobiliário. Dentre 
elas:

 • Preservar o Minha Casa, 
Minha Vida; destravar o 
licenciamento ambiental; 
aprovar a primeira linha 
de crédito para a produção 
de lotes urbanizados (Pro-
dulote), a Letra Imobiliária 
Garantida (LIG) e a Lei de 
Regularização Fundiária; 
e incorporar propostas ao 
novo Código de Obras e 
Edifi cações.

 • Aprimorar PPPs de Ha-
bitação e programa Casa 
Paulista; combater proje-
tos de lei prejudiciais ao 
setor; eliminar gargalos 
burocráticos nos cartó-
rios; e, na Capital, limitar 
o reajuste do IPTU pela 
infl ação e criar um balcão 
único para licenciamen-
to de empreendimentos 
(Aprova Rápido).

 • Promover a segurança 
dos condomínios (acordos 
de cooperação com as 
Secretarias de Segurança 
Pública e da Cidade de São 
Paulo); ajustar a Norma 
Técnica de Reformas em 
condomínios, impedindo 
recair sobre os síndicos 
a responsabilidade por 
obras em unidades autô-
nomas; criar, em convênio 
com a Secretaria de Muni-
cipal Finanças, o Domicílio 
Eletrônico do Cidadão 
Paulista (dispensando 
notifi cação/intimação pes-
soal, envio de correspon-
dências e publicações no 
Diário Ofi cial); ajudar na 
aprovação da nova lei da 
terceirização e da reforma 
trabalhista.

Acreditamos em novas con-
quistas em 2018. E vamos tra-
balhar muito pela decolagem 
da economia e de todas as 
atividades imobiliárias.

(*) - É presidente do Secovi-SP.

Flavio Amary (*)

A -  Leilão da Caixa 
No próximo dia 23, terça-feira, a Zukerman Leilões realizará o leilão 
de 509 imóveis da Caixa. Os preços vão de R$ 100.650 a R$1.395.869, 
com descontos que podem chegar a valores até 70% menores que os 
avaliados pelo mercado. As pessoas que desejarem participar do leilão, 
que ocorre presencialmente no Hotel Maksoud Plaza, a partir das 10h, 
poderá também enviar os lances remotamente pela plataforma on-line 
(www.zukerman.com.br). Os imóveis estão distribuídos entre casas, 
apartamentos, terrenos e comerciais, ocupados e desocupados, nas 
cidades: São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Ferraz, 
Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mauá, Mogi, Poá, Santo André, 
São Bernardo, Suzano, Taboão, Vargem Grande, Jandira, Diadema, Ita-
pecerica da Serra, Embu, Osasco, São Caetano, Ribeirão Pires, Arujá, 
Mairiporã e Santana de Parnaíba.

B - Novo Apresentador
O Shoptime promove o reality show “Procura-se: um apresentador” para 
escolher um novo talento, que vai se juntar ao time atual. Ao todo, 16 
participantes serão selecionados para disputar uma vaga no maior canal 
de home shopping da América Latina. Os apresentadores Flávia Bonato, 
Renata Pitanga, Adriana Tolentino e André Saporetti vão liderar quatro 
times que disputarão o reality, que será transmitido em março. Ciro 
Bottini, um dos principais vendedores televisivos do Brasil, passará seus 
conhecimentos técnicos e participará de diversas etapas do programa. 
As provas serão baseadas na venda e divulgação de produtos de grandes 
marcas e do Shoptime. Os candidatos podem se inscrever até o próximo 
dia 31, no endereço (www.shoptime.com.br/apresentador). 

C - Artes e Gastronomia  
A praça do Espaço Cultural Porto Seguro e o Gemma Restaurante 
recebem, nos próxiumos dias 27 e 28, das 9h às 18h, mais uma edição 
do Versão na Praça. O projeto, que tem a proposta de trazer artistas da 
cena musical contemporânea fazendo releituras de obras de músicos 
consagrados, traz Ana Cañas cantando Arnaldo Antunes e Marya Bravo 
em releitura dos Beatles.Uma programação especial foi preparada para 
crianças com apresentações da Palhaça Rubra e Grupo Triii. Em parceria 
com o Mercado Buenos Artes, feira itinerante de gastronomia, design 
e moda, o evento convidou para esta edição uma seleção especial de 
designers, artistas, estilistas, ilustradores, artesãos e produtores de 
comidas e bebidas artesanais.

D - Estágio na BASF 
A BASF, empresa química líder em inovação, está com diversas vagas 
de estágio abertas em seu escritório corporativo, localizado em São 
Paulo. As vagas são para as áreas de Gestão de Talentos, Engenharia 
Química, Secretariado, Contabilidade, Supply Chain, Sustentabilidade, 
Relações Governamentais, Marketing, Comércio Exterior, entre outras. 
O processo de seleção, que inclui dinâmicas de grupo e entrevistas junto 
a executivos da empresa, é focado em estudantes de Administração, 
Engenharias, Psicologia, Marketing, Biologia, Secretariado, Letras, 
Relações Internacionais, Direito, Economia e Ciências Contábeis.  Os 
interessados devem se formar a partir de dezembro de 2019, além de 
ter experiência acadêmica, conhecimento intermediário do programa 
Interessados podem se inscrever até o próximo dia 31, pelo site (https://
recrutamento.ciadeestagios.com.br/basf/#programas). 

E - Gestão de Projetos
Com o objetivo de melhorar a gestão dos projetos através de uma técnica 
simples e prática, mas de uma efi cácia excelente, o Grupo IMAM, promove 
no próximo dia 23 (terça-feira), das 8h00 às 18h00, o curso “Scrum – 
Simplifi cando gestão de projetos”, em sua sede, na Rua Loefgreen, 1057, 
Metrô Santa Cruz. O treinamento visa melhorar os controles sobre as 
ações e aumentar o envolvimento da equipe com a gestão através da 
técnica Scrum. Podem participar do curso gerentes, coordenadores, 
supervisores e analistas direta ou indiretamente envolvidos com projetos, 
que desejam conhecer esta técnica muito efi caz. Informações (www.
imam.com.br) ou tel. (11) 5575-1400. 

F - Mundo sem Resíduos
A The Coca-Cola Company anunciou sua nova política de embalagens, 
com um objetivo ambicioso: ajudar a recolher o equivalente a 100% das 
embalagens que coloca no mercado, até 2030. O compromisso é o mesmo 
para todos os países onde atua. Aqui no Brasil, a empresa vai chegar ao 
fi m de cinco anos (2016-2020) com investimento de R$1,6 bilhão para 
garantir a entrega desse objetivo, com ações em três frentes: design, 
coleta e parceria. Hoje, a Coca-Cola Brasil já garante a destinação correta 
para 51% das embalagens produzidas e trabalha para chegar a 66% até 
2020. Em 2016, esse percentual era de 36%. Esse avanço se deu graças 
ao aumento de participação de embalagens retornáveis, uso de resina 
reciclada para a confecção de novas garrafas (Bottle to Bottle) e apoio 
a mais de 200 cooperativas de reciclagem em todo o país. 

G - Open Banking
Em um cenário no qual o open banking—a abertura pelos bancos de seus 
sistemas para conexão direta por terceiros--é tratado como uma das prin-
cipais tendências de impacto no mercado bancário, nasce a Quanto, fi ntech 
que disponibiliza uma plataforma para impulsionar o segmento no Brasil. 
Trazendo uma solução plug-and-play de open banking para bancos e fi ntechs, 
a Quanto torna concreta a promessa de um setor mais competitivo e com 
produtos customizados para o usuário fi nal por meio de uma plataforma 
segura para conexão, gestão e contratação de serviços fi nanceiros. É pos-
sível movimentar contas em vários bancos por meio de um único Internet 
Banking ou até mesmo contratar um fi nanciamento imobiliário em poucos 
cliques. Mais informações no site (www.contaquanto.com.br).

H - Medicina Desportiva
Entre os dias 8 e 10 de junho, na Universidade Anhembi Morumbi, 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 profi ssionais.Entre os temas, estão: Síncope no atleta: desafi os 
no diagnóstico; Predição da fadiga: sonho ou realidade?;  Exercício seguro 
para o paciente diabético; e Equipamentos para teste cardiopulmonar. O 
evento contará também com mesas redondas, discussão de casos clínicos, 
apresentação de trabalhos científi cos e participação de atletas. Haverá um 
pré-congresso com ofi cina teórico-prática sobre controle de doping no 
esporte. Inscrições e informações, acesse: (https://congressopaulistademe-
dicinadesportiva2018.eventbrite.com.br) ou tel. (11) 3188-4252.

I - Produtos e Serviços
Entre os dias16 e 18 de abril, no Expo Center Norte, acontece o Smart 
City Business America Congress & Expo. Com a perspectiva de promover 
inovações e a geração de negócios voltados às cidades inteligentes, o evento, 
em parceria com governos (Canadá, França e Reino Unido) e parceiros 
internacionais (China, EUA e Israel), trará startups desses países com 
possibilidades de atuação no Brasil.  A ideia é reunir essas empresas a po-
tenciais representantes ou consultores brasileiros, que conheçam o mercado 
nacional e que possam ajudá-las na adequação dos seus produtos/serviços 
no país. Para tanto, está aberto um processo para selecionar os interessados 
a participarem de rodadas de negócios para reunir essas duas pontas. Para 
mais informações, acesse: (www.smartcitybusiness.com.br/2018).

J -  Taxa de Ocupação 
A Turkish Airlines encerrou o ano de 2017 com êxito. O número de pas-
sageiros comparado ao ano anterior cresceu 9.3%, atingindo 68,6 milhões 
de pessoas transportadas. Já a taxa de ocupação (load fator), equiparada 
com 2016, alcançou 79,1%, com um aumento de 4.7 pontos. A Companhia 
atingiu a maior taxa de ocupação 79,7% no mês passado em sua história. 
Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, e membro da Star 
Alliance, Turkish Airlines, é uma companhia aérea 4 estrelas e conta hoje 
com uma frota de 329 aeronaves (passageiros e carga) que voam para mais 
de 300 destinos no mundo todo. Saiba mais em: (www.turkishairlines.com).
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No próximo dia 23, terça-feira, a Zukerman Leilões realizará o leilão 

D - Estágio na BASF
A BASF, empresa química líder em inovação, está com diversas vagas 

A expectativa positiva dos empresários atingiu 62 pontos, maior resultado dos últimos cinco anos.

Em relação a dezembro 
do ano passado, o senti-
mento de confi ança dos 

empresários registrou aumento 
de quase um ponto,

A avaliação sobre a confi ança 
do empresário da indústria foi 
divulgada na sexta-feira (19) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). De acordo com 
a pesquisa, o Índice de Confi an-
ça do Empresário Industrial 
(Icei) registrado no primeiro 
mês de 2018 está acima da 
média histórica de 54,1 pontos 
e é o maior desde abril de 2011.

A expectativa positiva dos 
empresários, avaliado pelo Ín-
dice de Expectativas, também 
apontou crescimento signi-
fi cativo, atingindo 62 pontos 
em janeiro, maior resultado 
dos últimos cinco anos. E a 

Índice de 
investimentos de 
empresas caiu 0,7% 

O indicador de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF), divulgado 
sexta-feira (19), pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
sofreu uma queda de 0,7% em no-
vembro, em relação a outubro, mês 
em que subiu 0,1%. O FBCF mensura 
o volume de bens de capital das em-
presas adquirido para gerar outros 
bens. Trata-se da primeira variação 
negativa registrada em um período 
de cinco meses. 

Se comparados os meses de no-
vembro de 2016 e 2017, observa-se 
um crescimento de 1,4%. Para o 
cálculo, são considerados os investi-
mentos em máquinas e equipamen-
tos, construção civil e outros ativos 
fi xos, como propriedade intelectual, 
lavouras permanentes e gado de 
reprodução. A construção civil foi o 
destaque positivo, ao registrar avanço 
de 0,7% em novembro, recuperando 
o recuo de 0,1% do mês anterior. 
Mesmo com a alta registrada em 
novembro, o setor apresenta queda 
acumulada de 5,6% no ano.

O Consumo Aparente de Máquinas 
e Equipamentos (Came) registrou 
uma baixa de 2,1% na comparação 
com outubro. A aferição também 
apontou um declínio de 6,1% nas 
importações de bens de capital, em 
relação a outubro, mês que também 
havia apresentado queda (16%). “O 
volume importado recuou nos últimos 
dois meses, ainda afetado pelo forte 
crescimento ocorrido em setembro, 
de 30,3%”, disse Leonardo Mello de 
Carvalho, técnico de planejamento e 
pesquisa do instituto.

Com o resultado de novembro, 
o indicador de Formação Bruta de 
Capital Fixo passa a acumular uma 
retração de 2,4% no ano de 2017. O 
comportamento dos componentes 
do índice também foi heterogêneo 
quando comparado a novembro de 
2016. Enquanto o Came apresentou 
alta de 6,5%, a construção civil e o 
componente “outros” recuaram 0,7% 
e 1,7%, respectivamente (ABr).

Mais de 4,8 milhões de car-
teiras de trabalho foram emi-
tidas em todo o país em 2017. 
Esse número representa um 
crescimento de cerca de 400 
mil documentos em relação 
a 2016. No ano passado, 
foram emitidas 4.839.097 
carteiras, enquanto 2016 re-
gistrou 4.446.176. O serviço 
de emissão de carteiras está 
disponível nas unidades do 
Ministério do Trabalho e em 
unidades descentralizadas 
espalhadas por todo o país, 
por meio de parcerias com 
estados e municípios. 

São Paulo foi o estado que 
mais emitiu carteiras em 
2017 (1.194.077), seguido 
de Minas Gerais (500.937) 
e Rio de janeiro (401.859). 
Janeiro de 2017 foi o mês 
que mais registrou emissões 
(496.627), enquanto no-
vembro apresentou o menor 
número (276.321). Além da 
emissão física do documen-

São Paulo foi o estado que mais emitiu carteiras em 2017 

(1.194.077).
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Confi ança da indústria na 
economia atinge o maior índice
A percepção dos empresários da indústria sobre os próximos seis meses da economia nacional 
aumentou em janeiro, alcançando os 59 pontos, em uma escala que varia de 0 a 100

percepção dos empresários 
sobre as condições atuais para 
os negócios foi de 53 pontos. A 
pesquisa aponta que esse índice 
está acima de 50 pontos por 
cinco meses seguidos.

Segundo a CNI, os índices 

refl etem o aumento do otimismo 
em relação ao desempenho da 
economia brasileira e das empre-
sas para o próximo semestre. A 
entidade ressalta que a melhora 
da expectativa aponta uma ten-
dência das empresas em investir 

mais, o que pode contribuir 
para a criação de empregos e 
a recuperação do crescimento 
econômico. A pesquisa foi reali-
zada entre 3 e 16 de janeiro com 
2.772 empresas de pequeno, 
médio e grande porte (ABr).

Ministério do Trabalho emitiu quase 
5 milhões de carteiras em 2017

to, o trabalhador conta com a 
Carteira de Trabalho Digital. 
Em dois meses de funciona-
mento da nova ferramenta, o 
aplicativo teve 143.886 down-
loads, uma média de 2,5 mil 
downloads por dia. 

E esse número deve aumentar, 
segundo o coordenador de Iden-
tifi cação e Registro Profi ssional 
do Ministério do Trabalho, Sér-
gio Barreto. “A tendência é de 
que o número cresça gradativa-

mente à medida que as pessoas 
forem tomando conhecimento 
da facilidade de ter a carteira 
de trabalho no celular”, estima 
Barreto. Ele lembra também 
que a versão digital permite 
aos trabalhadores terem em 
mãos, em qualquer tempo, as 
informações de qualifi cação 
civil e dos vínculos trabalhistas 
e solicitar a primeira e a segun-
da vias da carteira de trabalho 
física (AI/MTE).

Poupar dinheiro não é um hábito do consumidor brasileiro, 
mem mesmo entre aqueles que têm renda maior. É o que diz 
o Indicador Mensal de Reserva Financeira. Os dados mostram 
que, em cada 10 brasileiros com renda superior a cinco sa-
lários mínimos (R$ 4.690), apenas três (30%) conseguiram 
encerrar o último mês de novembro com sobras de dinheiro.

No total, 66% das pessoas que fazem parte das classes 
A e B não foram capazes de guardar nenhuma parte dos 
rendimentos e 4% não sabem ou não responderam. Apu-
rados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 

os dados foram divulgado na sexta-feira. Considerando a 
população de todas as classes sociais, a proporção dos que 
conseguem guardar dinheiro é ainda menor. Somente 20% 
conseguiram fechar novembro com sobras contra 70% de 
não poupadores. 

Entre aqueles que conseguiram guardar dinheiro em 
novembrom e que sabem o valor guardado, a média é de 
R$ 400,57. “A conjuntura econômica é um fator que con-
tribui fortemente para que as pessoas terminem o mês sem 
dinheiro para investir, mas a falta de disciplina e de controle 
das fi nanças também é um grande entrave. O consumidor 

deve ter em mente que um orçamento controlado pode 
fazer toda a diferença no fi m do mês. O ideal não é poupar 
somente o que sobra no fi m do mês, mas sempre reservar 
uma quantia fi xa”, afi rma a economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti.

Exemplo desse comportamento é que apenas 5% dos 
poupadores reconhecem guardar sempre a mesma quantia 
todos os meses. Um quarto (25%) guarda apenas o que sobra 
no orçamento quando termina de pagar todas as contas. A 
caderneta de poupança é o destino mais frequente do dinheiro 
guardado, com 60% de menções. 

Brasileiros de todas as classes têm difi culdade para poupar


