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A - Ações Culturais
A Codesp, responsável pelo Porto de Santos, recebe até a próxima 
segunda-feira (10), as inscrições para o processo seletivo que defi nirá 
os projetos a serem patrocinados em 2019. Podem ser inscritos áreas 
cultural, ambiental, social e esportiva. Para participar, os interessados 
devem observar o regulamento disponível no site da Codesp, preencher 
os formulários e entregá-los presencialmente ou pelo correio no setor de 
Protocolo da empresa, na Av. Conselheiro Rodrigues Alves, s/nº (Portão 
23), Santos, Cep 11015-900. Outras informações: (patrocinios@porto 
de santos.com.br). Inscrições: (www.portodesantos.com.br/outros-links/
patrocinio-2/regulamento/).

B - Xuxa na Argentina
No próximo dia 21, a Espaçolaser, rede brasileira de depilação a laser, 
inaugura uma unidade em Buenos Aires, com o nome Defi nit. Será 
a primeira operação da rede fora do Brasil. Xuxa, uma das sócias da 
Espaçolaser, estará presente na inauguração da unidade argentina, 
que demandou investimentos de US$ 2 milhões. Nos próximos cinco 
anos, a rede prevê a abertura de 90 operações na América Latina. O 
próximo país a receber uma unidade Defi nit é o Uruguai. Atualmente, 
a Espaçolaser conta com 370 unidades no Brasil e prevê abrir 130 lojas 
neste ano, contabilizando a expansão para o mercado nacional. Outras 
informações em: (https://www.espacolaser.com.br/).

C - Ativismo Monárquico
O I Encontro Monárquico de São Paulo será realizado neste sábado (8), 
das 9h30 às 19h, no Nacional Club (Rua Angatuba, 703, Pacaembu) 
reunindo monarquistas de todo o País. Dentre os temas, estão: O tempo 
dos princípios e os novos direitos (Dr. Gilberto Callado de Oliveira); O 
poder moderador na Constituição de 1824 e sua aplicação na atualidade 
(Prof. Armando Alexandre dos Santos); A Princesa Leopoldina e José 
Bonifácio no processo de Independência do Brasil (Prof. Rafael Noguei-
ra); e A Monarquia nos dias atuais (Jornalista Malcolm Forest). Também 
haverá um painel com o tema Ativismo Monárquico. As conclusões do 
encontro serão feitas pelo Príncipe Imperial Dom Bertrand de Orleans 
e Bragança. Informações: (11) 2361-3214 (eventos@monarquia.org.br).  

D - Sonhar Grande
O Programa de Estágio 2019 da Cervejaria Ambev, eleita uma das 
cinco empresas dos sonhos dos jovens, está com as inscrições abertas.  
Principal porta de entrada para as futuras lideranças da companhia, 
o programa busca jovens de todo o país, dos mais variados cursos 
de formação e instituições de ensino, que sejam apaixonados pelo 
universo cervejeiro, tenham vontade de empreender e crescer na 
carreira. Os interessados devem integrar as turmas que irão se formar 
até o segundo semestre de 2020, ou seja, penúltimo e último ano de 
seus respectivos cursos. O estágio tem duração de até dois anos. 
As inscrições devem ser feitas em: (www.ambev.com.br/carreiras/
trabalhe-conoscp/estagio/).

E - Campeonato de Karaokê 
Amanhã, sexta-feira (7) e sábado (8), o público poderá acompa-
nhar e torcer pelos 55 cantores amadores que disputam a final 
brasileira do maior campeonato de karaokê do mundo. Um homem 
e uma mulher serão selecionados para representar o Brasil na final 
mundial do KWC – Karaoke World Championships, será realizado 
em Helsinki. A disputa acontece no palco do Cantho (Largo do 
Arouche, 32), a partir das 16h. As seletivas do KWC aconteceram 
em 7 estados, 13 cidades e 14 casas. Os finalistas, vencedores das 
seletivas, competem ao título de campeões brasileiros. Os amantes 
do karaokê e o grande público não podem perder essa disputa, que 
promete ser acirrada. 

F - Mercado Norte-americano
No próximo dia 11 (terça-feira), das 9h às 12h30, na sede da Prospera 
USA, Inc (Av. Pacaembu, 1976), a expert em International Business, 
Marcya Machado, profere palestra especial sobre os procedimentos 
para abrir uma empresa nos Estados Unidos. A consultora falará 
sobre os tipos mais comuns de empresas estabelecidas por brasilei-
ros nos EUA e os tipos de vistos que podem ser peticionados para 
trabalho, “Green Card”, e como chegar à cidadania americana. O 
evento gratuito é direcionado a investidores que buscam uma opor-
tunidade de negócios no mercado norte-americano. A palestra conta 
com o apoio da Vita Derm, Cartório Brasil e da Método Manutenção. 
Outras informações em: (www.prosperausa.com.br). 

G - Encontro dos Engenheiros
Sob o mote “Retomar o desenvolvimento e defender os engenheiros”, 
a Federação Nacional dos Engenheiros realiza nos próximos dias 13 e 
14, o X Congresso Nacional dos Engenheiros (Conse). O evento reunirá 
representantes dos 18 sindicatos fi liados à entidade, elegerá a diretoria 
para o triênio 2019-2022 e traçará seu plano de ação para o período. O 
encontro tem o objetivo ainda de debater a situação do País e as pro-
postas da engenharia para a volta do desenvolvimento sustentável, com 
distribuição de renda, preservação ambiental, valorização do trabalho 
e, sobretudo, fortalecimento da democracia. Mais informações no site 
(http://www.seesp.org.br).

H - Reforma Tributária
Nesta segunda-feira (10), das 9h às 13h, será realizado o seminário 
‘Debatendo a Reforma Tributária: equidade, inovação e competitividade’, 
no Auditório FGV 9 de Julho. O evento objetiva reunir autoridades e 
especialistas para debater sobre os desafi os do atual sistema tributário 
brasileiro e apresentar diferentes perspectivas em relação à PEC da 
Reforma Tributária. Abrirão o evento o presidente do Sebrae Nacional, 
Guilherme Afi f Domingos, e o diretor de Controle da FGV Projetos, An-
tônio Carlos Kfouri Aidar. O seminário será dividido em três painéis: A 
concepção de um novo sistema tributário; Reforma Tributária, Equidade 
e Inovação; e Reforma Tributária e Competitividade. Inscrições pelo site: 
(www.fgv.br/fgvprojetos).

I - Olimpíada de Matemática
As escolas públicas e privadas no Brasil vão disputar uma olimpíada 
de matemática dentro de uma plataforma de jogos digitais. O torneio é 
destinado a todos os alunos da educação infantil até o sexto ano, com 
idades entre 5 e 11 anos e previsão de 1 milhão de participantes. As 
inscrições estão abertas no site (https://www.matifi c.com/bra/pt-br/
matifi cgames/school) e a participação é gratuita. Serão premiadas as três 
escolas que obtiverem o maior número de acertos nos jogos propostos, 
além de professores e alunos com melhor desempenho na plataforma. 
No total, serão oferecidos R$ 150 mil reais em prêmios e em dinheiro.

J - Negócios Têxteis 
Entre os dias 23 e 25 de outubro, será realizada a FebraTêxtil – Feira 
Brasil Têxtil, no Anhembi. O evento será um encontro de negócios têxteis 
feito sob medida para expositores, compradores e profi ssionais de moda, 
promovendo a integração dos segmentos do fi o ao tecido, aviamentos 
e complementos, tecnologias e novos serviços, que irão proporcionar 
um novo cenário de oportunidades para as empresas e profi ssionais 
da confecção, moda e varejo. A estratégia do evento é representar a 
cadeia de valor da moda, permitindo aos expositores e aos visitantes 
um ambiente de negócios e de troca de informações, inteligência de 
mercado e de relacionamento. Saiba mais em (www.febratextil.com.br). 
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Uma recente pesquisa 

revelou que entre os 42% 

dos entrevistados que se 

declararam investidores, 

10% não sabem porque 

aplicam e 10% não 

enxergam vantagens no 

investimento

E ainda, 54% disseram 
investir mais por segu-
rança, enquanto apenas 

16% esperam obter retorno 
fi nanceiro. Considerada uma 
aplicação tradicional e mais 
conhecida pelas pessoas, a 
poupança representa 88% dos 
investimentos, e em segundo 
lugar fi ca a previdência pri-
vada, com somente 6%. Esse 
cenário está diretamente 
atrelado a percepção que os 
brasileiros têm que investir é 
uma atividade restrita a mul-
timilionários. Justamente por 
conta disso, a maioria deixa 
seus recursos em aplicações 
de baixa rentabilidade, como 
a poupança, que muitas vezes 
acaba perdendo para a infl ação.

No entanto, existe um enor-
me leque de alternativas mais 
rentáveis que podem ser 
adotadas pelo novo investidor 
de acordo com o seu perfi l e 
também objetivo, seja ele de 
curto, médio ou longo prazo. 
O retorno pode ser maior ou 
menor dependendo do seu 
apetite por risco, mas o ideal 
é montar uma cesta de investi-
mentos bastante diversifi cada, 
que pode contar com produtos 
conservadores, e alguns que 
podem parecer sofi sticados no 
primeiro momento, mas que 
estão caindo cada vez mais no 
gosto dos brasileiros, como os 
fundos multimercados ou até 
COEs (Certifi cados de Opera-
ções Estruturadas).

Além da falta de conheci-
mento sobre como investir, 
outra questão que as pessoas 
enfrentam é buscar produtos 
apenas nas prateleiras dos 
bancos, que podem ser muito 
mais caros. Hoje, os escritórios 
especializados em investimen-
tos oferecem uma gama de 
produtos mais diversifi cada 

e ainda um acompanhamento 
próximo e personalizado para 
o investidor, já que o foco do 
assessor de investimentos 
é acompanhar a carteira do 
cliente periodicamente e re-
visar suas aplicações para ga-
rantir os melhores resultados.

O leque de alternativas 
dessas empresas, além de 
contemplar todos os tipos de 
produtos, como renda fi xa, 
fundos de investimento, previ-
dência, COE e ações, também 
traz um diferencial que é a 
pluralidade de “marcas”, algo 
ainda muito restrito dentro 
dos grandes bancos. Essa van-
tagem faz toda diferença para 
o aplicador na busca por mais 
rentabilidade com a mesma 
segurança. Um exemplo é o 
investimento em título público 
como o tesouro direto, que 
tem segurança e potencial de 
ganhos bastante signifi cativos. 

Outra opção são os fundos 
multimercado, que podem 
operar em moedas, juros e 
bolsa, tanto no Brasil quanto no 
exterior. Os COEs, que estão 
em alta e fazem cada vez mais 
parte da carteira de muitos 
investidores, tem um potencial 
de retorno interessante e ga-
rante proteção do capital com 
diversifi cação internacional. 
Para quem deseja ter mais 
retorno e, ao mesmo tempo, 
proteção, é o produto perfeito.

Todos esses termos po-
dem parecer complicados, 
principalmente para quem 
nunca investiu ou está co-
meçando essa empreitada. 
Porém, independentemente 
do tipo de produto, o que o 
novo investidor deve buscar, 
além da segurança fi nanceira 
e proteção do patrimônio, é 
sempre a melhor rentabilidade 
dentro do seu perfi l. Para isso, 
é preciso explorar o mundo dos 
investimentos e encontrar um 
especialista capaz de entender 
os limites de risco e retorno e 
indicar a melhor opção para 
fazer seu dinheiro render.

(*) - É sócio-fundador da Monte 
Bravo, empresa de assessoria de 

investimentos que fi gura entre as três 
principais do país e está presente em 

sete cidades brasileiras.

Pier Mattei (*)

As difi culdades fi nanceiras das empresas brasileiras persistem.

Já em relação a julho, houve 
crescimento de 36,1%. As 
micro e pequenas empre-

sas lideraram os requerimentos 
de recuperação judicial em 
agosto, com 74 pedidos, segui-
das pelas médias (33) e pelas 
grandes empresas (25).

No acumulado de janeiro a 
agosto, foram requeridos 982 
pedidos de recuperações judi-
ciais, queda de 0,4% na com-
paração com o mesmo período 
de 2017. De janeiro a agosto de 
2017, foram 986 ocorrências 
contra 1.235 em 2016. Nestes 
oito meses de 2018, as micro 
e pequenas empresas tiveram 
600 pedidos, seguidas pelas 
médias (229) e pelas grandes 
empresas (153).

O Indicador também verifi cou 

Os preços das commodities, produtos pri-
mários com cotação internacional, subiram em 
agosto. O Índice de Commodities Brasil (IC-Br), 
calculado mensalmente pelo Banco Central (BC), 
registrou alta de 0,83% na comparação com julho. 
Em 12 meses encerrados em agosto, o índice 
teve crescimento de 28,82% e, no acumulado 
do ano, alta de 17,11%.

O IC-Br é calculado com base na variação em 

reais dos preços de produtos primários (com-
modities) brasileiros negociados no exterior. O 
BC observa os produtos que são relevantes para 
a dinâmica dos preços no Brasil. Em agosto, 
o segmento de energia (petróleo, gás natural 
e carvão) apresentou alta de 2,51%. No caso 
dos metais (alumínio, minério de ferro, cobre, 
estanho, zinco, chumbo, níquel, ouro e prata), 
houve queda de 0,72%. 

O segmento agropecuário (carne de boi, algo-
dão, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz, 
carne de porco, cacau e suco de laranja) anotou 
alta de 0,61%, no mês. O índice internacional 
de preços de commodities CRB, calculado pelo 
Commodity Research Bureau, registrou queda 
de 1,15% no mês passado, alta de 15,97% no 
acumulado do ano e crescimento de 18,84% em 
12 meses (ABr).

Senado aprova MP que 
subsidia diesel até 
dezembro

Na última semana de esforço 
concentrado antes do primeiro 
turno das eleições de outubro, 
o plenário do Senado aprovou 
ontem (5) a Medida Provisória 
(MP) 838/18 que concede sub-
sídio na comercialização do óleo 
diesel de até R$ 0,30 por litro. 
Conforme acordo feito entre o 
governo federal e os caminhonei-
ros, o que encerrou a paralisação 
da categoria em maio deste ano, 
ao todo serão destinados R$ 9,5 
bilhões para garantir o desconto 
total de R$ 0,46 no litro do com-
bustível para cobrir parte dos 
custos das distribuidoras.

O texto, que também já que 
havia sido aprovado na terça-
-feira (4) pela Câmara, garante 
subsídio até 31 de dezembro de 
2018. O texto restringe o paga-
mento da subvenção à venda de 
óleo diesel de uso rodoviário. 
Caberá à Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) estabelecer 
um preço de referência e um 
preço de comercialização para 
a distribuidora de forma regio-
nalizada (ABr).
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O grupo italiano de enge-
nharia avançada e TI Protom 
comprou a empresa brasileira 
Ambra Solutions, que oferece 
soluções para os setores aero-
espacial e automotivo e tem 
sede em São José dos Campos. 
A operação contou com fi nan-
ciamento da Simest, que, junto 
com a Sace, constitui o polo de 
exportação e internacionaliza-
ção do Grupo Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP), controlado 
pelo governo da Itália. O apoio 
também permitiu à Protom 
abrir uma sede comercial no 
Brasil.

“O Brasil é um país com 
potencial altíssimo, em forte 
recuperação, após anos de 
crises e instabilidade econô-
mica”, declarou o presidente 
da Protom, Fabio De Felice, 
acrescentando que o polo 
aeroespacial de São José dos 
Campos é “reconhecido em 
nível global”. “Posicionar-se 
aqui é, para a Protom, um obje-

Ambra Solutions fi ca no polo aeroespacial de São José dos 

Campos.
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Caíram os pedidos de 
recuperações judiciais

De acordo com Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, em agosto foram feitos 132 
pedidos, queda de 23,3% em relação ao mesmo mês de 2017

frente com 74 requerimentos, 
seguidas pelas médias empre-
sas, com 40, e as grandes com 
39. De janeiro a agosto, foram 
realizados 966 pedidos de fa-
lência em todo o país, queda 
de 16,1% em relação aos 1.151 
requerimentos efetuados no 
mesmo período em 2017. 

De acordo com os econo-
mistas da Serasa Experian, 
a quantidade de pedidos de 
recuperações judiciais acumu-
lada no ano se mantém elevada 
e praticamente nos mesmos 
patamares do ano anterior, 
sinalizando que as difi culda-
des fi nanceiras das empresas 
brasileiras persistem perante 
um quadro de baixíssimo di-
namismo econômico (Serasa 
Experian).

queda de 7,3% no número de 
requerimentos de falências em 
agosto na relação com o mesmo 
mês de 2017 (153 contra 165). 

Já na comparação com julho, 
houve aumento de 20,5%. Na 
verifi cação mensal de agosto, 
as MPEs também fi caram na 

Italiana Protom compra 
empresa brasileira em SP

tivo de forte valor estratégico”, 
declarou. Segundo o gerente da 
empresa no Brasil, Giuliano Di 
Paola, a Ambra atraiu atenção 
devido à “compatibilidade de 
seus serviços com o know-how” 
oferecido pelo grupo italiano.

“Um benefício duplo surgirá 
desta união: a Protom poderá 
entrar em contato com os 
clientes históricos da Ambra, 
empresas de grande importân-
cia no mundo da engenharia de 
transportes, como Embraer, 
Mercedes, Avibras, Safran 
e UTC-Goodrich; ao mesmo 

tempo, as novas e amplas 
competências introduzidas 
pela Protom possibilitarão 
ampliar a oferta e aproveitar as 
oportunidades de um mercado 
em forte recuperação como o 
brasileiro”, disse. Os negócios 
atuais do grupo italiano são ba-
seados em duas linhas técnicas: 
tecnologia da informação volta-
da para a realização de projetos, 
produtos e serviços com alto 
valor agregado no campo da 
transformação digital, e enge-
nharia avançada no segmento 
de transportes (ANSA).

Preços de commodities subiram 0,83% em agosto


