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Uma refl exão
sobre investimentos

e geração de emprego

Aprendi com meu amigo 

Irineu Guimarães (o 

dínamo imobiliário 

do Ceará), que o Piauí 

recuperou seus 66km 

de belas praias por um 

jamegão de D. Pedro II

O Ceará se fez de bobo por 
uns 300 anos, tungando 
do vizinho, o acesso ao 

mar. A praia de Luís Corrêa, 
nesta beira-mar do Piauí, é das 
mais belas do Brasil com seus 
recifes coloridos, dunas e um 
vento preguiçoso que acalma 
o relógio. Tanto acalmado o 
relógio que o desenvolvimento 
turístico ainda não chegou até 
lá. Inúmeros peixes ornamen-
tais nunca viram um rio ou um 
dos sete mares. Foram paridos 
e, os que sobreviveram do ape-
tite dos pais, crescidos dentro 
de um aquário. 

Assim como vários outros 
animais de cativeiro, os pei-
xes de aquário não conhecem 
predadores ou outro alimento 
senão aquele pó estranho que 
espalhamos sobre a água dos 
belos aquários que temos 
em casa. Claro que existem 
exceções como aqueles que 
comem larvas ou as divertidas 
Pitóns domésticas que comem 
pequenos roedores. Mas o fato 
é: nenhum deles sabe como é a 
vida real. Assim como os nossos 
ambientalistas de aquário. 

Eu passei minhas férias no 
Ceará, assim como os últimos 
feriados, fi ns de semana, etc. 
Eu e minha família simples-
mente amamos o Ceará, suas 
praias e cenários, mas princi-
palmente amamos o cearense 
e sua cultura. Eu sempre quis 
desenvolver um resort no 
litoral cearense. No Marriott, 
no Hyatt e nos últimos anos da 
minha dura vida empresarial. 
Sempre esbarrei em questões 
ambientais que, de uma forma 
ou de outra, diminuíram meu 
apetite e daqueles que me 
fi nanciavam. 

Fazendo uma conta de pa-
deiro (excelentes matemáticos 
por sinal), o meu desejo seria 
de um resort de cerca de 500 

apartamentos e entre 500 e 
1.000 empregos diretos. Se-
riam cerca de R$350.000.000 
em investimento apenas no ho-
tel. Seriam... seriam... seriam. 
Todos os centavos espantados 
pelo fantasma da incerteza de 
licenças ambientais. 

Eu advogo pelo desenvolvi-
mento, pelo emprego e pelo 
crescimento da economia 
através da iniciativa privada. 
Não advogo pelas dunas nem 
pelo mico leão dourado. Tem 
muita gente fazendo isso, do 
escritório, das estações am-
bientais e do sofá da sua casa 
mesmo... Embora entenda que 
ambos devam ser preservados, 
vivemos há muitos anos o dile-
ma fundamentalista que opõe 
o crescimento econômico pela 
preservação ambiental. 

Esta discussão é vazia e te-
merária pois não há preserva-
ção sem ocupação: o que há no 
lugar da ocupação é a invasão 
como atestam as encostas do 
Rio de Janeiro, o entorno da 
Lagoa da Conceição, e quase 
toda reserva de mata atlântica 
remanescente (abandonada 
pelos ambientalistas de cati-
veiro). Durante meus 15 dias 
no litoral cearense pude ob-
servar estarrecido, o fl uxo de 
camionetas de luxo disputando 
rachas sobre as dunas. 

Também vi hordas de bugres 
com turistas, voando baixo 
nas dunas, com emoção.  Até 
“ski” puxado por camionetas 
eu vi, coroando o vácuo entre 
o entendimento burocrático 
da restrição e preservação, e 
a humilhação do argumento 
ofi cial, real, prático, enterrado 
na areia. 

Eu não toco o “samba do in-
corporador doido”, como diria 
o Stanislaw Ponte Preta. Mas 
demando uma visão prática 
sobre projetos turístico-imo-
biliários em um logradouro 
público dito turístico, como 
o Brasil.

 
(*) - É executivo da área de hotelaria 

com 30 anos de experiência, 
fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel,  sócio e 

Diretor da MTD Hospitality.

Julio Gavinho (*)

A - Jogos Escolares 
Começou o prazo de inscrições para os Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo – JEESP.  Podem participar alunos das categorias: Mirim, 
Infantil da Etapa I, Paralímpicas A e B. Os estudantes matriculados nas 
escolas públicas estaduais, em especial os oriundos das turmas de ACD 
(Atividades Curriculares Desportivas), e os alunos das ETECs do Centro 
Paula Souza. A Secretaria de Educação do Estado recomenda que as 
inscrições sejam enviadas pela Escola à Diretoria Regional de Ensino 
de sua jurisdição até o próximo dia 28. Em todas as etapas dos jogos as 
disputas entre os atletas acontecem em 26 modalidades, divididas em 
feminino, masculino e misto. Em 2017, 2.112 unidades escolares de 505 
cidades participaram da competição, que reuniu mais de 400 mil alunos 
(www.educacao.sp.gov.br). 

B - Jantar Benefi cente
O Outback Steakhouse chega ao Shopping Interlagos com solidariedade. 
O restaurante promove um jantar benefi cente em apoio a Associação 
Benefi cente Vivenda da Criança, no próximo dia 26, das 19h às 21h. Os 
convites para esta noite solidária custam R$ 120,00 e estão à venda pelo 
telefone 5920-8492 ou e-mail (elaine.captacao@vivendadacrianca.org.
br). O convite dá direito a um cardápio exclusivo, com entrada, aperitivo, 
prato principal com acompanhamento, sobremesas e bebidas. Ícones do 
cardápio do Outback como a Bloomin’ Onion® e o Chicken & Ribs on 
The Barbie, serão algumas das opções servidas. Toda a renda arrecadada 
no evento será revertida para a Instituição, entidade que atende mais 
de 4 mil pessoas carentes da área mais pobre da periferia de São Paulo, 
na região da subprefeitura de Parelheiros. 

C - Autoconhecimento com Leitura
Na próxima terça-feira (20), das 19h30 às 22h, o Espaço Innana promove 
o encontro com foco na leitura do quinto capítulo do livro’ Mulheres que 
correm com lobos’, escrito por Clarissa Pinkola Estés. Consiste em um 
círculo terapêutico, focado na leitura do conto ‘’A Mulher-esqueleto’ e 
na discussão sobre os signifi cados arquetípicos do texto. Essa roda de 
conversa acontece na rua Nilza Medeiros Martins, 187, Morumbi. Conta 
com a participação de Morgause Lisetta, psicóloga junguiana e focalizadora 
de Círculos do Sagrado Feminino. O encontro será teórico-vivencial, ou 
seja, além da análise do conto, as mulheres poderão compartilhar expe-
riências e opinião sobre os ensinamentos relatados. Mais informações 
no tel. (11) 94969-0581. 

D - Fluxo de Caixa
Visando apresentar conteúdos que vão auxiliar na administração efi caz 
do fl uxo de caixa, de modo a garantir a continuidade e o crescimento 
da empresa, além de operacionalizar as necessidades e os excessos de 
caixa, como forma de aumentar a lucratividade do empreendimento, a 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos oferece 
o curso “Gestão Estratégica de Fluxo de Caixa”, que será realizado na 
quarta-feira (21). A capacitação será ministrada pelo administrador 
de empresas Fábio Tozzini, que possui MBA de Gestão Empresarial na 
FGV. É voltado à diretores, gerentes fi nanceiros, tesoureiros, analistas 
fi nanceiros, comprometidos com o processo de Tomada de Decisão Fi-
nanceira, universitários e demais interessados. Inscrições (www.abimaq.
org.br). Mais informações: (11) 5582-6321. 

E - Gestão Empresarial 
Estão abertas, até o próximo dia 2 de março, as inscrições para o curso 
Master in Business Administration (MBA) em Gestão Empresarial, 
ofertado no Campus Sorocaba da UFSCar. A proposta do curso é ofe-
recer qualifi cação acadêmica e profi ssional para empresários, gestores, 
consultores, administradores, contadores, economistas, engenheiros e 
profi ssionais de outras áreas com interesse no tema. Por meio do en-
tendimento teórico-prático das funções empresariais e do ambiente de 
negócios, o curso promove a compreensão sistêmica e aprofundada da 
administração de empresas. O curso terá a duração de 18 meses. Inscri-
ções e mais informações estão no site (www.mbaempresarial.ufscar.br). 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail (mbaempresarial@ufscar.
br) ou tel. (15) 3229-5933. 

F - The MBA Tour 
Ótima opção para quem está pensando em fazer um MBA fora, o The MBA 
Tour chega a São Paulo no dia 10 de março, no Hotel Inter-Continental, 
com o objetivo conectar algumas das mais renomadas universidades do 
mundo a pessoas que buscam alavancar a carreira com uma experiência 
no exterior. Os participantes poderão conhecer melhor os critérios de 
seleção de cada universidade e assistir a palestras e apresentações, além 
de terem a oportunidade de marcar entrevistas com os diretores de ad-
missão - que pré-selecionarão os melhores candidatos. O the MBA tour 
oferece ainda uma ótima ocasião para fazer networking com ex-alunos 
de MBA e com pares que farão parte da seleção. É recomendável que 
os participantes tenham fl uência em inglês. Inscrições gratuitas no site 
(www.thembatour.com). 

G - Concurso do Cartaz
O Prêmio Design MCB, realizado pelo Museu da Casa Brasileira, instituição 
da Secretaria da Cultura do Estado, inicia os preparativos de sua 32ª edição 
com o Concurso do Cartaz. O objetivo da premiação, realizada anualmente, 
é promover a refl exão sobre o design brasileiro e incentivar o uso do cartaz 
como meio de expressão cultural. Os interessados poderão se inscrever de 
5 de março a 10 de abril e entregar até 14 de abril os trabalhos impressos e 
o termo de doação no MCB. O resultado do concurso será divulgado no dia 
7 de maio. A participação é aberta a todas as pessoas físicas interessadas: 
brasileiros ou estrangeiros residentes no país há mais de dois anos, profi s-
sionais ou estudantes. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 e estudantes terão 
50% de desconto. Inscrições e mais informações pelo site (www.mcb.org.br).

H - Bolsas de Estudo
A International Business School Americas iniciou campanha de bolsas de 
estudo para a Universidade de La Verne (Califórnia). A bolsa subsidia parte 
do valor do curso e da acomodação, em hotéis quatro estrelas da região. 
Os cursos são voltados para jovens estudantes e executivos nas áreas de 
Marketing, Finanças, Estratégia, Projetos e Inglês para Negócios. Além 
de aprender as estratégias de negócios das grandes empresas do exterior, 
os alunos têm acesso a um módulo gratuito de inglês, o Business English, 
aprimorando ainda mais o conhecimento na língua inglesa. Em parceria 
com universidades de grande prestígio na Europa e nos Estados Unidos, 
os cursos são oferecidos em janeiro e julho de cada ano, aulas e atividades 
em período integral, durante três semanas. Mais informações: (http://www.
ibs-americas.com), ou enviar um e-mail para (info@ibs-americas.com). 

I - Perspectivas para o Varejo
O Centro de Excelência em Varejo da FGV realiza nesta quarta-feira (21), 
a partir das 8h30, um seminário com especialistas do varejo para discutir 
sobre os desafi os, as tendências e as perspectivas para o varejo neste ano. 
Objetiva apresentar o panorama político-econômico nacional para 2018 e 
suas tendências. Expor as tecnologias e novidades voltadas para o Varejo 
exibidas tanto na NRF 2018 como nas visitas técnicas realizadas na cidade 
de Nova York e contribuir para repensar o varejo, seus formatos, proces-
sos e formas de gestão.É voltado para profi ssionais do varejo, gerentes, 
diretores, fornecedores e demais interessados no tema. Inscrições: (www.
fgv.br/cev). Mais informações: (apoiocev@fgv.br) ou tel. (11) 3799-7970. 

J - Sistemas de Pagamentos
Nos dias 15 e 16 de maio, no Transamérica Expo Center, a Cards Future 
Payment reunirá os principais players da cadeia de meios de pagamentos 
e de identifi cação. Serão demonstradas na área de exposição as novas 
tecnologias, soluções, serviços, além do lançamento de produtos. No tra-
dicional congresso serão realizados debates com profi ssionais expoentes 
dos setores de fi nanças, meios de pagamento, tecnologia, identifi cação e 
do varejo. No formato de feira e congresso, o evento tem no networking 
e no conteúdo inédito e isento o objetivo de apontar as tendências tec-
nológicas e de gestão à toda a cadeia do sistema de pagamentos. Mais 
informações: (https://www.cards-expo.com.br/pt/home.html).
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O Carnaval de São Paulo teve cerca de 60% do público com 

idade entre 18 e 30 anos.

A FecomercioSP estima que 
o Carnaval da capital paulista 
se consolidou como um evento 
de expressividade econômica, 
movimentando, até o momen-
to, cerca de R$ 400 milhões. 
Para a Entidade, o Carnaval 
de rua de São Paulo, além do 
tradicional desfi le das escolas 
de samba no Anhembi, trará 
uma nova dinâmica econômi-
ca para a cidade no mês em 
que ocorre. A movimentação 
do comércio e dos serviços 
na cidade durante o período 
coloca o Carnaval entre a lista 
dos principais eventos do ca-
lendário, ao lado da Formula 1 
e da Parada do Orgulho LGBT.

Para a presidente do Con-
selho do Turismo da Feco-
mercioSP, Mariana Aldrigui, 
o movimento econômico 
durante a realização dos blo-
cos de rua no carnaval fi cou 
concentrado nos setores de 
alimentação, transportes e 
fantasias. “É importante notar 
que não se trata de injeção de 
dinheiro na economia, exceto 
pelo gasto dos turistas, razão 
pela qual se faz premente o 
debate sobre a relação entre 

Inadimplência do 
consumidor inicia 
2018 em queda

Segundo estudo desenvolvido 
pela área de Decision Analytics 
da Serasa Experian, em janeiro o 
número de consumidores inadim-
plentes no país era de 60,1 milhões. 
Na comparação com dezembro de 
2017 (60,4 milhões), o índice teve 
queda de 0,5%, ou seja, a segunda 
consecutiva, já que em dezembro x 
novembro o indicador já tinha caído 
1,15%. O montante alcançado pelas 
dívidas em janeiro deste ano foi de 
R$ 265,6 bilhões, com média de 
quatro dívidas por CPF, totalizando 
R$ 4.420 por pessoa.

Segundo os economistas da Serasa 
Experian, a queda da inadimplência 
dos consumidores, tanto em dezem-
bro quanto em janeiro, refl ete a maior 
utilização do 13º salário na quitação 
das dívidas em atraso, inclusive com 
os consumidores aproveitando os 
descontos oferecidos pelos credo-
res em feirões de renegociação de 
dívidas promovidos no fi m do ano 
passado. Além disto, a manutenção 
da infl ação e dos juros em patama-
res baixos e a melhora gradual na 
situação da renda e do emprego 
favorecem o recuo da inadimplência.

Apesar de as dívidas atrasadas 
com bancos e cartões de crédito 
terem a maior representatividade 
dentro do índice, a queda em janeiro 
deste ano foi puxada principalmente 
pelo segmento de Utilities (água, luz 
e gás), que caiu 0,5 p.p em relação a 
dezembro de 2017. A maior concen-
tração dos negativados está no gêne-
ro masculino, que representa 50,9% 
dos inadimplentes. As pessoas com 
idade entre 41 e 50 anos representam 
a maior parte dos consumidores com 
débitos vencidos. 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 (Serasa Experian).

Recuperação de crédito cresceu 
0,3% em janeiro

O indicador de recuperação de crédito – obtido a partir da 
quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da 
base da Boa Vista SCPC – apontou crescimento em janeiro 
de 0,3%, na comparação mensal com ajuste sazonal. Já 
na análise acumulada em 12 meses, houve queda de 1,1% 

(fevereiro de 2017 até janeiro de 2018 frente aos 12 meses 
antecedentes). Na comparação com o mesmo mês de 2017 
a alta foi de 4,2%.

Em termos regionais, na comparação acumulada em 
12 meses, observou-se alta na região Sul (5,4%) e Su-
deste (0,1%). Em sentido oposto, a região Nordeste foi 
o destaque negativo (-6,7%), seguido do Norte (-6,6) e 
Centro-Oeste (-3,4%).

Apesar da queda no acumulado em 12 meses, algumas 
regiões já conseguiram reverter suas tendências ao lon-
go do último ano, efeito ligado ao gradual aumento da 
atividade econômica e melhoria do mercado de trabalho. 
Caso esse cenário continue, espera-se convergência 
da recuperação de crédito para as demais regiões em 
níveis positivos do decorrer dos próximos meses de 
2018 (SCPC). 

Em dezembro, o setor cresceu 1,3% em volume na comparação 

com o mês anterior.

Os dados constam da 
Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS), divulgada 

na sexta-feira (16) pelo IBGE.
Em dezembro de 2017, o setor 

de serviços cresceu 1,3% em 
volume na comparação com 
novembro. Na comparação com 
dezembro de 2016, o volume 
cresceu 0,5% e interrompeu 
uma sequência de 32 quedas 
consecutivas.

“Estávamos desde março de 
2015 sem resultados positivos 
[na comparação do mês com o 
mesmo período do ano anterior]. 
É um resultado só, não podemos 
ainda afi rmar que se trata de 
uma recuperação. Mas, lógico, é 
um fato positivo. Por enquanto, 
só podemos ver essa reação no 
segmento de transportes”, disse 
o gerente da pesquisa, Roberto 

D
iv

ul
ga

çã
o

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Setor de serviços fecha 2017 com 
queda de 2,8%, segundo IBGE

O volume de serviços no Brasil caiu 2,8% em 2017, na comparação com o ano anterior. Já a receita 
nominal fechou o ano com alta de 2,5%

Também tiveram queda os 
serviços prestados às famílias 
(-1,1%), os serviços de infor-
mação e comunicação (-2%) e 
as atividades turísticas (-6,5%). 
Os serviços de transporte, auxi-
liares de transporte e correios 
foram os únicos com alta em 
2017: 2,3%.

Segundo Saldanha, o segmen-
to dos transportes foi impulsio-
nado pelo setor industrial, “que 
é o grande demandante desse 
serviço”. Na comparação de de-
zembro com novembro de 2017, 
quatro segmentos tiveram alta: 
atividades turísticas (2,8%); 
serviços de transportes, auxi-
liares de transportes e correios 
(2,3%); serviços profi ssionais, 
administrativos e complemen-
tares (0,6%) e outros serviços 
(0,7%) (ABr).

Saldanha. A receita nominal 
cresceu 0,9% na comparação 
com novembro e 5% na compa-
ração com dezembro de 2016.

Cinco dos seis segmentos do 
setor de serviços tiveram que-

da no volume no ano de 2017, 
com destaque para os outros 
serviços, com recuo de 8,9%, e 
os serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares, 
que caíram 7,3%. 

Carnaval de rua movimentou
R$ 400 milhões na cidade de São Paulo

qualidade de vida e desenvolvi-
mento do turismo, pois o turista 
segue as práticas de lazer dos 
moradores, como historicamen-
te se viu em Salvador, Recife e 
Rio de Janeiro”.

A professora contextualiza a 
frequência de 9 milhões de pes-
soas, divulgada pela prefeitura: 
“Algo em torno de 2 milhões de 
pessoas se alternando entre os 
blocos em cada dia, com gasto 
médio diário em torno de R$ 45, 
principalmente em bebidas, al-

coólicas e não alcoólicas. São, 
em sua maioria, residentes de 
São Paulo e da Grande São 
Paulo”, afi rma Mariana. Os 
dados da SPTuris, CET, Airb-
nb, entidades da hotelaria, e 
relatos dos organizadores dos 
blocos indicam que o Carnaval 
de São Paulo teve cerca de 
60% do público com idade 
entre 18 e 30 anos, gastando 
em média R$ 45 por dia com 
bebidas e transporte (AI/Fe-
comercioSP). 


