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Economia

Chineses prometem aumentar
investimentos no Brasil

E

Aumentaram
os recursos para
financiamento
de veículos
O total de recursos liberados para
o financiamento de veículos no Brasil registrou aumento significativo
no primeiro trimestre. Em comparação com o mesmo período do ano
passado, houve um crescimento de
18,6%, somando R$ 34 bilhões, ante
aos R$ 28 bilhões acumulados em
2018. “Este cenário reforça nossa
confiança no crescimento econômico e no desenvolvimento social
do país, que, aos poucos, vem se
recuperando”, afirma Luiz Montenegro, presidente da Associação
Nacional das Empresas Financeiras
das Montadoras.
No caso das operações realizadas
na modalidade de crédito CDC, que
representam a grande maioria das
vendas, o crescimento foi de 19%
no acumulado do ano, enquanto
empréstimos realizados por leasing
tiveram um pequeno recuo de
3,9%, totalizado R$ 443 milhões.
O financiamento segue como a
principal modalidade de compra
procurada pelos consumidores,
representando 55% do total de
vendas de veículos e comerciais
leves no trimestre.
No caso dos comerciais, que
englobam caminhões e ônibus, o
Finame se destaca e representa
pouco mais da metade de todos
os negócios realizados, totalizando
51%. Já as vendas de motocicletas,
em sua maioria, prosseguem com
o financiamento em alta, representando 40% dos negócios dos
três primeiros meses de 2019 (AI/
ANEF).

Daniel Toledo (*)

Vou contar a história de
um caso que tivemos,
que começou em
janeiro de 2018, em
que demoramos oito
meses na implantação,
estruturação e análise
de dados
um cliente de uma cidade do interior de Goiás,
um administrador de
empresas, que é dono de uma
fazenda frutífera. Ele tem cidadania espanhola e decidiu
vir para os Estados Unidos
com a família, com intuito de
gerenciar alguma atividade
que envolvesse a fazenda no
Brasil. Como eu gosto de fazer
coisas diferentes, resolvemos
pensar em algo interessante
que se encaixasse com o desejo dele.
Eu achei uma área para locação de 2.3 acres na região de
Hamster , na saída da Reserva
Ecológica Nacional, que é um
lugar com chácaras e sítios,
onde há casa de campo, de
veraneio, etc. O local também
concentra produção e criação
de alimentos e animais. Havia
duas casas, mas que precisavam de reforma. Gastamos
no máximo 10 mil dólares. No
total, esse espaço tem quase
10 mil metros quadrados.
Chegamos à conclusão, com
base na análise de um engenheiro agrônomo contrato
para auxiliar no projeto, de
que o cliente conseguiria
plantar algumas frutas, tanto
de consumo mais comum até
espécies exóticas. Com esse
mix, seria possível aproveitar
bem a área, sendo que o proprietário conseguiria também
fazer algumas divisões para
deixar a terra produtiva como
ele queria.
Também foi contratado um
casal para morar e cuidar da
administração, do plantio e
cultivo, enquanto o cliente vai
fazer toda a parte de venda e
distribuição. Além disso, foi
preparado uma área de entretenimento para promover
atividades com crianças aos
finais de semana, o que é bem
comum por aqui. Elas podem

É
Tereza Cristina participa de rodada de negociações com investidores chineses em Xangai.

(ferrovia que ligará Ilheús (BA)
a Figueirópolis (TO) para escoar minério de ferro da região de
Caetité e grãos) e a Norte-Sul
(principal via para o escoamento de grãos pelo Arco Norte com
investimentos estimados em
US$ 680 milhões). Os chineses
também demonstraram gran-

des expectativas em relação
às medidas a serem adotadas
pelo governo do presidente
Jair Bolsonaro para destravar
a economia do país.
O primeiro compromisso da
delegação foi a divulgação de
cafés especiais brasileiros na
SeeSaw cafeteria. O mercado

chinês de consumo de café vem
crescendo. A ministra lembrou
que o cafezinho é símbolo de
amizade no Brasil. “Hoje, depois
de tantos anos, o café brasileiro
pode ser considerado café gourmet, espalhado pelo mundo.
Gostaríamos que a China tomasse mais café”, disse (Mapa).

Expansão do PIB deve ficar em
1,45%, estimam economistas
O mercado financeiro continua a reduzir a estimativa
de crescimento da economia.
Pela 11ª vez seguida caiu a
projeção para a expansão do
PIB. Desta vez, a estimativa
foi reduzida de 1,49% para
1,45% este ano. Para 2020,
a projeção foi mantida em
2,50%, assim como para 2021
e 2022. Os números são do
boletim Focus, publicação
semanal elaborada com base
em perpectivas de instituições
financeiras sobre os principais
indicadores econômicos, e
divulgado pelo Banco Central.
A estimativa de inflação,
calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) permaneceu em
4,04%, este ano. Para 2020, a
previsão segue em 4%. Para
2021 e 2022, também não
houve alteração: 3,75%. A meta
de inflação deste ano, definida
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 4,25% com
intervalo de tolerância entre
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ncontrou-se com investidores chineses, que
prometeram aumentar
os investimentos no Brasil. A
missão também divulgou os
cafés especiais brasileiros em
uma cafeteira. Tereza Cristina
apresentou dados do setor agropecuário e áreas com potencial
de crescimento para um grupo
de 40 investidores chineses com
projetos no Brasil.
Os investidores informaram
que pretendem aumentar o
montante aplicado no Brasil,
em setores de sementes, suinocultura, infraestrutura e
ferrovias. Revelaram interesse
em obras ferroviárias, como a
Ferrogrão - corredor ferroviário
para escoamento de grãos da
Região Centro-Oeste, que será
construído entre Sinop (MT)
e Itaituba (PA), onde fica o
Porto de Miritituba. O projeto
é orçado em US$ 3,37 bilhões
e o edital deve ser lançado no
quarto trimestre de 2019.
Outra obra citada foi a Fiol

Mapa/Divulgação

A ministra Tereza Cristina começou ontem (13) mais uma etapa da viagem à Ásia com reuniões e
eventos em Xangai

Agricultor também pode
ter visto para trabalhar
e morar nos EUA

Projeção de crescimento da economia continua em queda.

2,75% e 5,75%. A estimativa para
2020 está no centro da meta:
4%. Essa meta tem intervalo
de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. A previsão
do mercado financeiro para a
cotação do dólar segue em R$
3,75 no fim de 2019 e em R$ 3,80
no fim de 2020.
Para 2021, o centro da meta
é 3,75%, também com intervalo de tolerância de 1,5 ponto
percentual. O CMN ainda não

Vendas a prazo no Dia das Mães
cresceram 0,11%
A lenta recuperação da economia frustrou a expectativa de
um crescimento mais vigoroso do varejo para o Dia das Mães. O
volume de vendas a prazo na semana anterior à data (entre os

A - Pesquisa em Hiperidrose
O Incor recruta voluntários para estudo que busca avaliar a sudorese
compensatória após simpatectomia torácica bilateral sequencial, ou simpatectomia unilateral exclusiva do lado dominante. Podem se inscrever
homens e mulheres, com idade entre 18 e 60 anos, que tenham hiperidrose palmar exclusiva ou hiperidrose palmar associada à hiperidrose
axilar e/ou plantar, com índice de massa corpórea igual ou inferior a
28. A participação prevê avaliação clínica e de diagnóstico, com vistas
à realização de cirurgia de simpatectomia torácica por vídeo bilateral
ou unilateral. Interessados podem se inscrever pelo e-mail (miguel.
tedde@incor.usp.br).

B - Wine Weekend
As marcas Casa Valduga, Domno Importadora, Ponto Nero, Casa Madeira, Cervejaria Leopoldina e Vinotage, pertencentes ao Grupo Famiglia
Valduga, participarão da 10ª edição do Wine Weekend São Paulo Festival,
que ocorre de 27 a 30 de junho, na Bienal do Ibirapuera, considerado
mais um importante passo para o setor. Os apreciadores poderão viver
a real experiência do mundo do vinho, conhecer os melhores rótulos
à disposição do consumidor brasileiro, além de participar de palestras, exposições de arte, música ao vivo, jantares temáticos, oficinas e
workshops. Outras informações: (www.facebook.com/wine.weekend).

C - Concurso Público
A Sabesp abriu as inscrições para o concurso público com 947 vagas de
estágio para estudantes do ensino médio regular, médio técnico e superior,
para São Paulo, interior e litoral. Para as pessoas com deficiência, estão
reservadas 10% das vagas por modalidade de curso e região de classificação.
O edital com vagas, orientações e regras para inscrição está disponível no
site (www.concursosfcc.com.br), da Fundação Carlos Chagas, instituição
responsável pelo concurso público. Para participar, é necessário que o
jovem tenha idade mínima de 16 anos e apresente os pré-requisitos exigidos no Edital de Abertura de Inscrições no ato da admissão.

D - Qualificação Profissional
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, lançou o programa e o portal Minha Chance. É um programa

definiu a meta de inflação para
2022. Para controlar a inflação, o BC usa como principal
instrumento a taxa básica de
juros, a Selic. Para o mercado
financeiro, a Selic deve permanecer no seu mínimo histórico
de 6,5% ao ano até o fim de
2019. Para o fim de 2020, a
projeção segue em 7,50% ao
ano. Para o fim de 2020 e 2021,
a expectativa permanece em
8% ao ano (ABr).

dias 5 a 11 de maio) apresentou uma pequena alta de 0,11% na
comparação com o mesmo período do ano passado. Este ano,
mais da metade (65%) dos consumidores planejavam pagar
os presentes à vista em vez de parcelar as compras. Em 2018,
as vendas haviam crescido 4,36%, após acumularem três anos
consecutivos de queda. Na avaliação do presidente do SPC

fazer um tour pela fazenda,
colher o que mais agrada, pesar e pagar pelo que escolheu.
De acordo com a última
previsão de faturamento, realizada no mês de abril, sobrou
em torno de 6 mil dólares. A
atividade está indo para o
quarto mês de atividade, sendo que faz menos de um ano
que começou a implantação
desse negócio. A produção dos
frutos, venda, negociações,
começaram em dezembro,
logo que esse cliente conseguiu o visto. Ele plantou 685
pés de pitaya, mas a área não
está totalmente ocupada. A
previsão é chegar até 1300
pés até março do próximo
ano. Ainda é possível crescer
bastante.
O investimento nesse projeto foi de 163 mil dólares exatos, incluindo 30 mil dólares
de fluxo de caixa. De folha
de pagamento, hoje, ele tem
gasto em torno de 6 mil dólares
mais o comissionamento pela
venda, ou seja, o casal ganha
3 mil dólares cada um, mais
ou menos, além de 1% do que
for vendido.
Tudo isso contando já conta
de água, luz, e outras despesas. Esses números batem
com o que foi feito no plano
de negócio, na verdade a
previsão de faturamento no
primeiro ano era de 5 mil dólares. E há uma possibilidade
de crescimento, como eu vi
pessoalmente. O terreno está
com, mais ou menos, 60% de
aproveitamento. Ele também
quer criar algumas cabras para
produzir leite e queijo, além de
produção de ovo de codorna.
Esse é um exemplo do
que eu sempre digo, tentar
direcionar o seu projeto para
algo que você gosta muda
todo o astral que demonstra
que o visto não é a causa, é
consequência. Hoje, ele e a
família moram legalmente nos
Estados Unidos e fazem aquilo
que amam, que é trabalhar
com a terra.
(*) - É advogado especializado em
direito internacional, consultor de
negócios, sócio fundador da Loyalty
Miami e da Toledo e Associados.
(http://www.loyalty.miami).

Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o resultado reflete o cenário
de dificuldades para a consolidação da retomada da economia.
“Ainda há muitos obstáculos a serem enfrentados, o que de
certa forma vem frustrando a expectativa de uma recuperação
mais forte no volume de vendas em datas comemorativas”,
destaca Pellizzaro Junior. CNDL/SPC Brasil.

de gestão ágil, o Scrum é um método usado para a administração de
projetos, com ciclos curtos e resultados constantes, dinamizando e facilitando mudanças, diferente de processos engessados e burocráticos.
O evento também traz palestras sobre outros métodos ágeis e diversas
formas de adotá-los, não só na tecnologia, onde foi mais difundido nos
últimos anos, mas fora da área técnica também. Entre os convidados,
Klaus Leopold, um dos primeiros instrutores de Kanban no mundo;
e Willy Wijnands, fundador da eduScrum e da “Agile in Education”.
Informações: (https://scrumrio.com/).
que oferece e customiza cursos de qualificação profissional de acordo
com as demandas das empresas e do mercado de trabalho. O empregador tem a vantagem de direcionar suas vagas a profi
ssionais com boa
profissionais
qualificação e o trabalhador faz o curso com a perspectiva de conseguir
um emprego após se formar. As empresas se cadastram na plataforma
do portal (www.minhachance.sp.gov.br) para personalizar suas vagas
e a capacitação. Os cursos serão ministrados nas regiões que mais têm
oportunidades, aumentando a empregabilidade onde existe necessidade.

E - Porchat Convida
A Associação Buriti de Arte, Cultura e Esporte – com apoio de seu embaixador, o apresentador Fabio Porchat – lança uma série de espetáculos
beneficentes, cuja renda será revertida para custos operacionais da organização e para as ações sociais apoiadas. A estreia do projeto “Fabio Porchat
Convida” acontece no próximo dia 22, no Teatro Bradesco, recebendo, como
primeiro convidado, a Cia. Barbixas. Tanto a casa de espetáculos quanto
os artistas são parceiros da iniciativa. De acordo com o humorista, trata-se
de um formato inédito, que prevê sua interação com os artistas e do grupo
com a plateia. Ingressos e mais informações: (https://teatrobradescosp.
uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/fabio-porchat-convida-os-barbixas-7305).

F - Programa de Estágio
Os candidatos interessados em participar do processo seletivo do
Programa de Estágio 2019 da GOL Linhas Aéreas, têm até a próxima
quarta-feira (15), para realizar sua candidatura pelo site (www.vagas.
com/gol_estagio). A companhia está disponibilizando aproximadamente
60 vagas para trabalhar nas mais diversas áreas na sede da empresa,
próxima ao Aeroporto de Congonhas, e no Centro de Manutenção de Aeronaves, em MG. É para os que estejam cursando a partir do segundo ano
da graduação dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Aviação Civil, Ciência e Tecnologia, Ciência da Computação, Contábeis, Comércio Exterior, Design Gráfico, Direito, Economia,
Engenharia (todos os segmentos), entre outros. É necessário ter conhecimento intermediário de língua inglesa e básico do Pacote Office.

G - Gestão Ágil
Entre os dias 27 e 29 de junho, o Rio de Janeiro recebe a sexta edição
do Scrum Gathering©, com a chancela da Scrum Alliance. Ferramenta

H - Bolsas de Estudo
O Estudar Fora, iniciativa da Fundação Estudar, preparou um guia com
as melhores bolsas de estudo no exterior para graduação, curta duração
e pós-graduação. As datas limites para as inscrições variam entre a segunda semana de maio até o final do mês. Os destaques da lista elaborada
pela organização sem fins lucrativos são as bolsas de MBA exclusivas
para brasileiros na USC (University of Southern California), — além
das oportunidades para pós-graduação do programa Boustany MBA em
Cambridge e Harvard. Ainda incluiu na lista bolsas integrais, também
de pós-graduação, para “Estudos da Paz”. O benefício é oferecido pela
Organização Rotary Internacional, em diversos países. Mais informações:
(www.estudar.org.br).

I - Fitting You Vitrine
Já imaginou em uma caminhada pela rua se deparar com uma vitrine
interativa, que funciona 24 horas por dia, permitindo que você navegue por ela, faça testes visuais de roupas, óculos ou outro produto e,
ainda, feche uma compra ali mesmo? Esta possibilidade já existe e foi
desenvolvida por uma startup brasileira. A ICX Labs é especialista em
desenvolvimento de tecnologias para de softwares e hardwares para o
varejo. É um produto que tem sua navegação na vitrine e com um simples
toque. Proporciona ao consumidor uma experiência de compra exclusiva,
permitindo desde a seleção de peças até o check-out – transformando
a jornada do processo de compra simples, divertida e produtiva. Saiba
mais em: (http://www.icxlabs.com).

J - Gestão de Pessoas
Entre os dias 23 e 26 de junho, Las Vegas será o palco da SHRM 2019
– Annual Conference & Exposition, realizado pela Society for Human
Resource Management (SHRM). A ABRH-Brasil organizará uma delegação brasileira de executivos de RH para acompanhar o congresso. Nesta
edição, as mulheres ganham destaque com nomes como Martha Stewart,
cuja marca atinge, por mês, cerca de 100 milhões de consumidores em
todas as plataformas de mídia e merchandising. Outro destaque é Brené
Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston que há
16 anos estuda coragem, vulnerabilidade, vergonha e empatia. Mais
informações: (https://www.graceffitours.com.br/shrm19).

