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Fomento, inovação
e competitividade

Que o brasileiro é um 

povo criativo, todos 

sabem. Mas se benefi ciar 

dessa criatividade para 

gerar um país mais 

competitivo é o que 

precisamos aprimorar

Empresas que se des-
tacaram quanto a sua 
criatividade foram fo-

mentadas por um ambiente 
de negócios propício para sua 
atividade, gerando produtos 
inovadores e se tornando 
referências mundiais, como o 
Facebook e Instagram, ambos 
com brasileiros na concepção 
de seus projetos. Para termos 
um país mais competitivo, 
precisamos dar mais voz aos 
empreendedores criativos, que 
acreditam em um projeto e 
correm atrás para serem os pri-
meiros em mercados globais. 

Para que isso ocorra, pre-
cisamos fomentar serviços e 
produtos pioneiros para que 
estejam no mercado e sejam 
competitivos. O fomento por 
meio de recursos fi nanceiros, 
relacionamento e gestão faz 
com que as empresas acelerem 
a sua curva de crescimento, 
ganhando tempo precioso em 
um mercado competitivo, onde 
estar à frente fará a diferença 
para nos tornarmos referência.

O Brasil precisa criar con-
dições para que existam mais 
fundos de investimentos em 
venture capital (Venture Fun-
ds), que façam as apostas em 
ideias, serviços e produtos 
inovadores, desde a fase inicial.

Isso pode ser feito com pou-
cos ajustes na Lei do Bem para 
que as empresas benefi ciadas 
possam aplicar seus recursos 
em Venture Funds fomen-
tando empresas brasileiras 
nascentes, com a aquisição 
de quotas, ações ou notas de 
débito conversíveis.

A ABES tem trabalhado nes-
tes aspectos, demonstrando a 

importância de se fomentar a 
inovação para termos um Brasil 
mais competitivo. As agências 
de fomento, como BNDES, 
FINEP, CNPq e FAPs estão bus-
cando um caminho, conhecem 
a importância desse tema, mas 
ainda precisamos aperfeiçoar, 
ter mais recursos e correr mais 
riscos. Hoje, as garantias exigi-
das das mentes criativas são in-
compatíveis com o mercado do 
conhecimento, com empresas 
nascentes e muito boas ideias 
morrem pela falta de fundos, 
quando já estão quase lá.

A legislação brasileira com 
foco em inovação está sendo 
aperfeiçoada para que este-
jamos atualizados e competi-
tivos, com o Governo recupe-
rando seu papel de indutor da 
inovação. Sabe-se que países 
que investem em inovação 
estão entre as principais po-
tências mundiais. O retorno do 
investimento feito em empre-
sas inovadoras se dá na forma 
de impostos, empregabilidade, 
desenvolvimento regional e 
principalmente na formação 
de quadros gerenciais voltados 
para a inovação e criatividade.

Países membros da OCDE 
(Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico) têm buscado 
investir em inovação por meio 
do incentivo fi scal, sendo esta 
uma tendência mundial. O 
Brasil precisa fomentar para 
sair da crise, crescer e gerar 
competitividade. Por meio de 
pequenos aperfeiçoamentos, a 
Lei do Bem e a Lei de Informá-
tica podem e devem contribuir 
para a geração de novos pro-
dutos e serviços, com novas ou 
antigas empresas, fomentando 
o empreendedorismo e intra-
-empreendedorismo.

(*) - É diretora de Inovação e Fomento 
da Associação Brasileira das Empre-
sas de Software; membro do Comitê 
de Startups do MCTIC; e Presidente 

da Câmara de Tecnologia e Inovação 
da FecomercioSP (www.abes.org.br).

Jamile Sabatini Marques (*)

A - Feira de Cachaça 
Entre os próximos dias 8 e 11,  no Expominas, Belo Horizonte recebe 
a maior e mais importante feira de cachaça do mundo. Considerada a 
vitrine mundial da bebida, o evento comemora 20 anos de atividades. 
Com um público total de mais de 2 milhões de visitantes ao longo de duas 
decadas, a Expocachaça recebe produtores de todo o país, apresentando 
diversas marcas da bebida para comercialização. Destaque é a 11ª. edição 
do Brasil Bier, festival que acontece dentro da feira e que apresenta as 
principais microcervejarias do cenário nacional. Contará também com a 
6ª Avaliação com Degustação às Cegas e Classifi cação das Cachaças dos 
Expositores. Mais informações: (www.expocachaca.com.br). 

B - Wine Bike 
Entre os dias 17 e 19 de novembro, acontece o Wine Bike - Desafi o Vale 
dos Vinhedos 2017 - que movimentará a cidade de Bento Gonçalves, na 
Serra Gaúcha. Será a primeira prova de mountain bike na região, unindo 
competição e enoturismo, com os organizadores criando o conceito de 
Lojas Amigas do Wine Bike. Uma parceria que está voltada para lojas 
de bike de todo o País que tenham interesse em associar sua marca ao 
evento, por meio de apoio e divulgação, visando estimular o movimento 
ciclístico e as provas de MTB. As lojas Amigas do Wine Bike serão citadas 
no site ofi cial do evento (www.winebikebrasil.com.br). Também poderão 
fazer inscrições de grupos de bike interessados em participar do evento. 

C - Dia Mundial Sem Tabaco
A Volkswagen Financial Services, maior fi nanceira de montadora do país, segun-
do ranking do Banco Central, em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, 
celebrado (hoje) em 31 de maio, dará início à ação “Abandone o Consumo do 
Tabaco”. A iniciativa promove a saúde ocupacional, incentivando os colabo-
radores a abandonarem o vício com parte dos medicamentos do tratamento 
subsidiado pela empresa. Segundo a OMS, o tabagismo é considerado a maior 
causa de morte evitável do mundo e mais de 50 doenças são relacionadas 
ao consumo do tabaco. Somente no Brasil, 200 mil pessoas morrem todos 
os anos devido ao tabagismo, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer.

D - Economia Solidária
Em tempos de crise econômica muitas são as incertezas de investimen-
tos e de condições adequadas de trabalho, mas  a economia solidária é 

uma forma diferente de pensar, fomentar a produção e movimentar as 
fi nanças e os meios de produção de um grupo ou de várias comunidades. 
A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP (ITCP) 
ministra gratuitamente nos próximo dias 2 e 3, a ofi cina gratuita Intro-
dução à Economia Solidária: Autogestão e Viabilidade Econômica. Para 
participar, os interessados devem fazer inscrição online pelo formulário 
(https://goo.gl/forms/EiqaT9eTsQn4monb2). A ofi cina é aberta ao público, 
mesmo sem vínculo com a USP.

E - Semana dos Desnamorados
Dia dos namorados chegando e você não quer passar ele segurando vela? 
O Boteco Todos os Santos, localizado na Vila Madalena (Rua Aspicuelta, 
585), preparou uma semana pra cupido nenhum botar defeito. A partir 
de quarta-feira (7), até o sábado (10), o bar conta com uma programa-
ção especial perfeita para quem ainda não achou o seu par. Com clima 
descontraído e ambiente de paquera, além do atendimento diferenciado 
e música ao vivo de qualidade, o bar traz como novidade para a ocasião 
o drink “poção do amor”. Feito de vodka, suco de cranberry e limão, 
a bebida de tom avermelhado promete ajudar na conquista daquele 
ou daquela crush. Saiba mais em (www.botecotodosossantos.com.br).

F - Moda e Cultura Plus Size 
Um dos maiores eventos de moda plus size do Brasil está de volta. Desta 
vez, quem veste acima do 46 vai encontrar peças de modelagens modernas, 
estampas atuais e vários estilos nos 49 expositores que levarão ao evento 
suas criações para a estação mais fria do ano. O Pop Plus acontece nos 
próximos dias 10 e 11, das 11h00 às 20h00, no Club Homs (Av. Paulista, 
735). A novidade desta edição é a participação de seis marcas pela primeira 
vez, sendo que uma delas, a Maneka, vem de Alagoas. Também estreiam 
Madee e Psil Plus, a gaúcha Tricot Boots, fabricante de botas e acessórios 
em tricô, e as cariocas Lolla, com sua moda jovem, e a Abicatori, com 
suas bolsas de design exclusivo produzidas de forma artesanal. Veja as 
atividades em: (www.facebook.com/popplusbr).

G - Cantora Charli XCX 
Os shows do 21º ‘Cultura Inglesa Festival’ acontecem no dia 11 de 
junho, no Memorial da América Latina. Quem quiser conferir as 
apresentações gratuitas da inglesa Charli XCX e da cantora brasi-

leira Karol Conka deve retirar os ingressos pela internet a partir do 
próximo dia 30. Os ingressos estarão disponíveis em: (http://www.
livepass.com.br/event/21-cultura-inglesa-festival/). Além da Charli e 
Karol, também se apresentam banda Staff Only, formada por profes-
sores e funcionários da Cultura Inglesa, que tem repertório variado, 
desde os clássicos dos anos 80 até os hits britânicos da atualidade e 
a estreante Soul Prime, banda de pop e pop rock formada por alunos 
da Cultura Inglesa da unidade de Joinville.

H - Cadáveres em Aulas de Anatomia
Os cursos de medicina e de veterinária de São Paulo serão os pri-
meiros no Brasil a utilizar modelos sintéticos (humano e canino) 
em aulas de anatomia, fornecidos pela empresa brasileira Csanmek, 
especializada em sistemas e soluções para o mercado educacional. 
A aquisição segue a tendência mundial de eliminar o sacrifício de 
animais e o uso de cadáveres em salas de aula. Chamados de Syndaver 
Human e Syndaver Canine, o humano e o cachorro sintético serão 
utilizados para simulações cirúrgicas e treinamentos de habilidades 
nos cursos de formação médica e veterinária. Os modelos são desen-
volvidos com textura e densidade similar às estruturas anatômicas 
reais, permitindo a realização de cirurgias, e demais procedimentos. 
Saiba mais em (http://www.csanmek.com).

I - Workshop sobre BIM
A Royal Institution of Chartered Surveyors, líder mundial na qua-
lifi cação profi ssional nas áreas de terras, terrenos, propriedades 
e construções, apresenta, no próximo dia 27, um workshop sobre 
BIM (Building Information Modeling) sob a orientação de Marcus 
Granadeiro, CEO do Construtivo, companhia de TI com DNA de 
engenharia. O curso objetiva abordar os principais conceitos, as 
tendências globais e a aplicação no mercado, especialmente no Reino 
Unido, onde a metodologia é amplamente utilizada, sendo, inclusive, 
regulamentada pelo Governo. No Brasil, existe a intenção de replicar 
o sucesso do modelo londrino a partir de acordo de cooperação com 
Reino Unido para uso do BIM no poder público. Outras informações: 
(http://www.construtivo.com/).

J - Espaço de Convivência 
Que tal descansar, ler um livro, conversar com amigos, tranquilamente 
e com conforto, em plena Faria Lima? Agora isso é possível para os 
usuários e visitantes do Pátio Victor Malzoni. Trata-se de um espaço de 
convivência a céu aberto no vão central entre as duas torres do edifício, 
considerado um dos marcos da arquitetura de São Paulo. O prédio, que 
já é conhecido por suas ações focadas na qualidade de vida dos usuários, 
sustentabilidade e preservação do meio ambiente, se inspirou em parques 
da Nova Zelândia e decidiu implantar este conceito na maior cidade do 
País. A ideia é tornar cada vez mais o empreendimento humanizado e 
preocupado com o bem-estar de seus usuários e visitantes.

A - Feira de Cachaça 
Entre os próximos dias 8 e 11,  no Expominas, Belo Horizonte recebe 

uma forma diferente de pensar, fomentar a produção e movimentar as 
fi nanças e os meios de produção de um grupo ou de várias comunidades. 
A Inc badora Tecnológica de Cooperati as Pop lares da USP (ITCP)

A avaliação sobre a situação corrente reage há três meses 

consecutivos e sustenta, desta forma, o avanço

da confi ança em maio.

Em comparação a maio 
do ano passado, a alta 
chegou a 13,9 pontos. 

Os dados fazem parte da 
Sondagem do Setor Serviços 
divulgados ontem (30) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getulio Vargas, e 
revertem parcialmente a queda 
do indicador de 1,1 ponto no 
mês passado.

Os economistas da instituição 
ressaltam o fato de que avanço 
da confi ança dos Serviços em 
maio de deu de forma concen-
trada setorialmente, uma vez 
que apenas 5 das 13 atividades 
pesquisadas acompanharam o 
movimento, mas não detalha-
ram quais são as atividades. 
Houve melhora da percepção 
sobre a situação atual e piora 
das expectativas, assim como 
já havia ocorrido no mês ante-
rior. O Índice de Situação Atual 
(ISA-S) subiu 1,3 ponto, para 
77,9 pontos, mas o Índice de 
Expectativas (IE-S) recuou 0,4 
ponto, para 91,7 pontos. 

Para o consultor da FGV 

Usado para reajustar aluguéis, o IGP-M acumula

1,57% em 12 meses.

O Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M) apresentou 
variação negativa de 0,93% em 
maio, após um recuo de 1,10% 
em abril e uma alta de 0,82% 
em maio do ano passado. No 
acumulado desde janeiro, a 
taxa caiu 1,29%. Já em 12 
meses, há uma elevação de 
1,57%, resultado que serve 
de base para o cálculo da 
renovação dos contratos do 
aluguel e para outros tipos de 
contratos.

A pesquisa foi feita pelo Ibre 
da FGV com base na variação 
de preços coletados entre 21 
de abril e 20 de maio em três 
componentes: o Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo (IPA) 
com recuo de 1,56% ante uma 
queda de 1,77%; o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC) 
que passou de 0,33% para 
0,29% e , em maio, ante 0,33%, 
e o Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) com 
alta de 0,13% após uma baixa 
de 0,08% em abril.

No grupo do IPA, a principal 
infl uência para a queda na 
média dos preços partiu das 
commodities (produtos com 
cotação no mercado interna-
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Confi ança de Serviços avança e 
aponta tendência de melhora gradual
O Índice de Confi ança de Serviços (ICS) subiu 0,5 ponto em maio em relação a abril e fi cou em 84,7 
pontos, em uma escala de zero a 200

rou que a principal contribuição 
para a variação do indicador 
que mede o Índice de Situação 
Atual em maio foi dada pelo 
indicador de percepção sobre 
a Situação Atual dos Negócios, 
que subiu 2,7 pontos, para 79 
pontos. Já entre os indicadores 
integrantes do Índice de Expec-
tativas, a maior infl uência veio 
do indicador de otimismo com a 
Tendência dos Negócios nos seis 
meses seguintes, que variou -0,6 
ponto, para 93,6 pontos. 

O indicador de perspectivas 
para o emprego no setor, que 
havia dado sinais de melhora ao 
fi nal do primeiro trimestre, tem 
consolidado, segundo a pesqui-
sa, os ganhos de confi ança no 
segundo trimestre deste ano. 
A diferença em pontos entre 
a proporção de empresas que 
pretendem aumentar o quadro 
de pessoal e a das que preveem 
reduzi-lo nos meses seguintes  
fi cou em -2,5 pontos na média 
trimestral. O resultado é o me-
nos negativo desde fevereiro de 
2015 (-1,2 ponto) (ABr).

Silvio Sales, “os indicadores 
de maio, apoiados sobretudo 
na percepção sobre o ambiente 
corrente de negócios do setor, 
confirmam a tendência de 
melhora gradual da confi ança 
das empresas de serviços”. Ele 
ressalta, ainda, que “a avaliação 
sobre a situação corrente reage 
há três meses consecutivos e 

sustenta, desta forma, o avan-
ço da confi ança em maio”. No 
entanto, o consultor lembra 
“que os resultados deste mês 
não captam inteiramente os 
possíveis efeitos sobre o humor 
empresarial decorrentes do 
recrudescimento da incerteza 
no campo político”. 

O levantamento da FGV apu-

Taxa acumulada que reajusta 
aluguel é de 1,57% em 12 meses

cional) com recuo de 5,26% 
ante uma variação negativa de 
5,22% em abril. Os destaques 
foram minério de ferro (de 
-5,24% para -18,20%), cana-de-
-açúcar (de 0,11% para -3,86%) 
e leite in natura (de 3,68% para 
0,93%).

No período, ocorreu elevação 
da soja (em grão) (-9,38% para 
3,25%); dos bovinos (de -2,79% 
para 0,33%) e, no caso do milho 
(em grão), há um movimento 
de recuperação de preços. A 
cotação deste grão teve uma 

redução média de 6,13%, taxa 
que é bem menos expressiva 
do que a de abril (-14,52%)

Em relação ao IPC, quatro 
das oito classes de despesa 
tiveram decréscimos e a 
principal colaboração foi 
constatada em alimentação 
(de 0,90% para -0,13%). Já o 
INCC indicou uma reversão 
com taxa de 0,13% ante uma 
diminuição de 0,08%, refl etin-
do o custo da mão de obra em 
0,27% após ter apresentado 
estabilidade, em abril (ABr).

Pado S/A Industrial, Comercial e Importadora
CNPJ/MF: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03 de Maio de 2017.
Hora e Local: às 10h00 na sede Social, Avenida Alcântara Machado, nº 906 e 910 - Mooca, CEP:
03102-902, na cidade de São Paulo - SP. Quorum: presentes os acionistas representando a totalidade
do Capital Social. Convocação: Dispensada a convocação prévia pela imprensa, pelo compareci-
mento de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme facultado pelo § 4º. Do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Composição da Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann;
Secretário - José de Souza Junior. Deliberações: Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria,
bem como o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/ 2016, publicados simultaneamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
Jornal Empresas & Negócios em 28 de abril de 2017. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente ata em forma sumária, que lida e achada conforme foi assinada por todos os
presentes. - Mesa: Presidente - Andréa Nora Felicitas Gardemann, Secretário - José de Souza
Júnior. Acionistas: Village Participações e Eventos S.A. - pp Andréa Nora Felicitas Gardemann;
Engenho Administração, Empreendimentos, Tecnologia e Participações S.A. - pp Andréa Nora Felicitas
Gardemann. A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 03 de maio
de 2.017. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente, José de Souza Junior - Secretário.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro
sob o nº 233.125/17-6 em sessão de 24/05/2017. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

‘Faço meu 
trabalho’, diz 
Meirelles

São Paulo - O ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
respondeu “eu faço meu tra-
balho e as agências de classi-
fi cação fazem o delas”, ao ser 
questionado ontem (30), sobre 
o que pensa em relação aos 
alertas recentes de agências 
de classifi cação de risco em 
relação à nota brasileira. Nos 
últimos dias, a Moody’s alterou 
a perspectiva do rating Ba2 do 
Brasil de estável para negativa 
e a Standard & Poor’s colocou 
o rating BB em revisão para 
possível rebaixamento

Segundo o ministro, se for 
dada continuidade à agenda 
econômica, haverá retomada 
da economia e o rating irá 
melhorar gradualmente “Com 
a retomada, acho que o rating 
das agências vai gradualmente 
refl etir isso”, disse Meirelles. 
Para ele, a Moody’s e a S&P 
fi zeram o alerta de que estão 
observando a situação, “como 
devem”. Afi rmou também que, 
observando a economia do 
ponto de vista do mercado, há 
incertezas sim. “Mas do lado 
do mercado, a volatilidade dos 
juros e do câmbio não foi tão 
forte assim”, ponderou (AE).


