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A - Mecânica de Motos
O rápido crescimento da presença das motocicletas no trânsito é resultado 
de uma série de fatores combinados, entre eles a decisão de abandonar 
o transporte coletivo e passar a transitar em seu próprio veículo. Com o 
crescimento, surgiu também a demanda por profi ssionais capacitados 
para realizar a manutenção das motos. Já existem escolas especializadas 
em oferecer o curso de mecânica de motos, voltados para o conserto 
de sistemas mecânicos e elétricos de motocicletas, como a Jumper, 
que percebeu a necessidade do mercado e implantou em suas escolas, 
ofi cinas próprias para favorecer o aprendizado. Saiba mais em (www.
jumpercursos.com.br). 

B - Seleção de Startups
O Edital de Inovação para a Indústria da CNI está com inscrições abertas 
para seleção de startups, micro e pequenas empresas que solucionem 
desafi os lançados por grandes indústrias. Duas chamadas buscam solu-
ções para desafi os nas áreas de energia rural, inteligência para industria 
farmacêutica, tecnologias para construção civil e gerenciamento para 
sistemas prediais de ar condicionado. Os recursos que serão investidos 
nos projetos selecionados somam R$ 4,65 milhões. Os interessados 
podem inscrever projetos no site do Edital de Inovação: (http://www.
portaldaindustria.com.br/senai/).

C - Melhor Aeroporto
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi eleito o 
melhor do país dos 20 terminais avaliados na Pesquisa de Satisfação 
do Passageiro, realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação. Em 23 rodadas, essa é a nona vez que o terminal carimba o 
posto de primeiro lugar. Em uma escala que vai de 1 a 5, sendo 1 para 
“muito ruim” e 5 para “muito bom”, o terminal recebeu nota 4,74 no 
indicador satisfação geral do passageiro.  O Aeroporto Internacional 
de Guarulhos atingiu 4,39 e o de Congonhas 4,36. Viracopos alcançou 
a nota máxima (5) no indicador tempo de fi la no check-in (autoaten-
dimento).  Além disso, dos 37 indicadores pesquisados, ele obteve a 
melhor nota em 14 itens. 

D - Inspirado em Baudelaire
O bar do luxuoso hotel Le Burgundy, um dos melhores de Paris, 

acaba de ser reaberto com menu, identidade e decoração novíssimos. 
O Le Charles, aberto diariamente das 9h30 à 0h30, conta também 
com drinques exclusivos criados por um mixologista renomado. A 
decoração, assinada pelo arquiteto Patrick Juliot, é eclética e ins-
pirada no poeta Charles Baudelaire, cuja obra “As fl ores do mal” foi 
reproduzida em um afresco do artista Marco Del Re, que se destaca 
no ambiente. A atmosfera é luminosa, sofi sticada e marcante, e os 
tons dourado e bege são complementados por toques coloridos 
eventuais. Saiba mais (www.lebaudelaire.com/bar) e sobre o hotel 
em (www.leburgundy.com). 

E - Debate sobre Corrupção 
A escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas recebe na terça-feira 
(30), das 8h às 12h30, especialistas em diversas áreas do direito para 
o evento ‘Sentidos jurídicos da corrupção: do que se está a falar?’. O 
encontro é o primeiro da série ‘Fronteiras - debates sobre temas entre 
o administrativo sancionador e o penal’. A ideia é debater o tema da 
corrupção com alunos, integrantes da academia, imprensa e todos que 
estiverem interessados em participar, a partir de um ponto de vista téc-
nico, objetivo e jurídico. Mas levando em conta várias áreas do direito, 
abrindo espaço para a pluralidade de opiniões. O evento é gratuito e o 
número de vagas é limitado. A inscrição deve ser feita no site: (https://
direitosp.fgv.br/node/135018/signups/signup).

F - Negócio do Sorvete
Uma das maiores redes de sorveterias do país, a Chiquinho Sorvetes, 
aposta em uma opção mais enxuta de negócio para ampliar a presença 
da marca em Minas Gerais. Hoje são 50 unidades em operação no estado, 
distribuídas em mais de 30 praças. Com investimento inicial abaixo do 
valor cobrado nos padrões convencionais, o novo modelo de franquia 
é ideal para cidades com menos de 50 mil habitantes. O mapeamento 
de toda a região aponta que mais de 40 pontos estão disponíveis para 
implantação de operações novas. Mais informações em: (www.chiqui-
nho.com.br).

G - Ação Especial 
A grife de roupas femininas Morena Rosa lançou uma campanha  especial. 
Nomeada de “Vista-se com propósito”, a ação se propõe a destinar parte 

das vendas para a prevenção do câncer de mama. Para isso, a marca 
irá ceder uma margem do lucro de outubro para a realização de 2 mil 
exames no Hospital do Amor em Barretos. Além dessa ação especial, a 
Morena Rosa também acabou de lançar a coleção “Sonhos de uma noite 
de verão”. Este mês, os clientes da grife têm dois motivos especiais para 
comprar na loja: aproveitar as novidades e ajudar o próximo. Outras 
informações em (https://www.morenarosa.com.br/).

H - Social Selling
No próximo dia 30, das 8h às 12h, na Av. Kennedy, 1250 – 12º An-
dar, em São Bernardo do Campo, acontece a Master Class Social 
Selling com LinkedIn. O curso é pensado para empreendedores e 
ensina como alavancar as vendas por meio da rede social corpo-
rativa. Em destaque os principais fundamentos de social selling; 
como prospectar novos clientes sem recorrer a ligações frias; gerar 
conteúdo interessante para os seus clientes; gerar indicações de 
negócios por meio dos seus clientes atuais e, principalmente, como 
medir e acompanhar o seu desempenho. A apresentação é de Felipe 
Matheus,especialista pioneiro em Social Selling no Brasil e autor do 
livro “Venda Social – O Guia para Era das Vendas 2.0” . Inscrições 
pelo link (http://bit.ly/2yX6l6T). 

I - Coworking Inteligente
Como prova de sucesso do modelo de negócio, consolidado mundialmente 
e que está em ascensão no país, o escritório de coworking paulistano 
Infi nity Business celebra a inauguração de sua nova ala no Edifício Es-
critórios Rio Negro, em Alphaville. O novo espaço terá uma área de 2 
mil m², com infraestrutura completa para atender empresas de variados 
segmentos, como Burger King, Kraft-Heinz, Accenture, Smiles, e Tok 
Stok, além de startups e profi ssionais liberais. O escritório foi fundado 
pelo empresário Mauro Koraicho, responsável por trazer ao Brasil, no 
ano de 1992, o conceito de escritórios de coworking inteligentes. Saiba 
mais em: (www.infi nitybusiness.com.br). 

J - Recursos Educacionais
A Fundação Lemann, focada na melhoria da educação e na formação de 
lideranças, acaba de lançar o material “Recursos Educacionais Digitais 
e a Base Nacional Comum: ferramentas e boas práticas” para apoiar 
o início da adequação de tecnologias educacionais à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), documento que determina o que todos os 
alunos brasileiros têm direito a aprender na escola. O material detalha o 
que é a BNCC, explica como ela é estruturada e quais são as principais 
mudanças no ensino de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências no 
Ensino Fundamental que ela traz.  O material é gratuito e está disponível 
para download em (bit.ly/BNCCeTecnologia).
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Em oito anos, a Black 

Friday surgiu, cresceu e 

se consolidou no Brasil 

como a maior data do 

e-commerce nacional

Em um único dia, as lo-
jas virtuais brasileiras 
faturaram R$ 2,48 bi-

lhões em 2017, de acordo com 
levantamento da ABComm e, 
neste ano, a estimativa do E-bit 
é que 84% dos consumidores 
virtuais sejam impactados com 
promoções e ofertas. A possi-
bilidade em adquirir diversos 
itens com descontos acima da 
média mexe com o imaginário 
das pessoas. Contudo, para 
aproveitar esses benefícios e 
não cair em possíveis golpes, 
é preciso seguir algumas dicas 
importantes. Confi ra:

1. Monitore os produtos 

que deseja comprar - A 
Black Friday é só no fi m de 
novembro, mas o consumidor 
deve começar sua pesquisa 
com semanas de antecedência 
se quiser aproveitar as melho-
res ofertas. Monte uma lista 
com todos os itens que você 
deseja adquirir e monitore 
constantemente os preços 
que as principais lojas virtuais 
estão praticando. Essa tática 
ajuda a identifi car empresas 
que deliberadamente sobem os 
preços na véspera do evento e 
ver se os descontos oferecidos 
são mesmos vantajosos;

2. Faça uma pesquisa 

sobre a reputação dos e-

-commerces - Depois de mo-
nitorar os itens, é hora de fi car 
de olho e analisar a reputação 
dos e-commerces que você 
deseja comprar. É comum em 
grandes datas do comércio 
eletrônico surgirem lojas com 
ofertas tentadoras, mas que 
no fi m não enviavam o pedido 
e desapareciam dias depois. 
Sites como Procon e Reclame 
Aqui são ótimos indicadores 
sobre a reputação da marca e as 
próprias redes sociais ajudam 
nisso. Compre apenas de locais 
que lhe passam segurança ao 
longo de todo o processo;

3. Planeje-se fi nanceira-

mente - Os descontos são van-
tajosos, a oferta de produtos é 
enorme e fi ca difícil resistir ao 
impulso de adquirir itens sem 
necessidade pelo puro prazer 
de comprar. Para evitar endivi-
damento e gastar apenas o que 
realmente pode, o ideal é fazer 
um planejamento fi nanceiro. 
Guarde um determinado valor 
por mês até a Black Friday e 
estipule um teto de quanto 
você pode realmente gastar. 
Isso vale também para as op-
ções de pagamentos, como à 
vista no boleto ou parcelado 
no cartão de crédito;

4. Resguarde-se e tenha 

cuidado em todos os proces-

sos - O volume de informações 
e transações durante as 24 ho-
ras da promoção é enorme. Isso 
faz com que sites não consigam 
processar todas as movimen-
tações, perdendo pedidos pelo 
caminho. Esse processo facilita 
a ação de criminosos que de-
sejam roubar dados bancários. 
Portanto, resguarde-se e tenha 
muito cuidado em cada etapa 
da sua jornada de compra. 
Faça prints de cada tela que 
navegar para provar que o 
pedido foi confi rmado e pago. 
No checkout, veja se o boleto 
gerado corresponde à empresa 
e se o preenchimento de cartão 
está em um ambiente seguro;

5. Tenha paciência e 

dedicação - A vontade é ver 
o relógio virando o ponteiro 
para meia-noite e sair apro-
veitando todos os descontos, 
não é mesmo? Mas o fato é que 
para aproveitar a Black Frida é 
preciso ter muita paciência e 
dedicação. Nas primeiras ho-
ras, o tráfego de visitantes será 
tão intenso que muitos sites 
sequer conseguirão funcionar 
corretamente. Não desista e 
continue tentando! Em mui-
tos casos, a compra pode ser 
fi nalizada apenas nas primeiras 
horas da manhã e quando a 
maioria tiver abortado a ideia.

(*) - É fundador do site Black Friday 
de Verdade e sócio-diretor da Proxy 

Media Marketing Digital.

Francisco Cantão (*)

O Índice de Confi ança do Comér-
cio, medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), avançou 3,8 pontos 
de setembro para outubro. Com 
a alta, o indicador chegou a 92,5 
pontos, em uma escala de zero a 
200 pontos. A alta da confi ança 
atingiu empresários de 11 dos 
13 segmentos do comércio e foi 
infl uenciada tanto pela melhora da 
percepção em relação à situação 
atual quanto das expectativas em 
relação aos próximos meses.

O Índice da Situação Atual, que 
analisa a confi ança do empresaria-
do, subiu 2,5 pontos e atingiu 88,2 
pontos. Já o Índice de Expectativas, 
que mede a opinião em relação aos 
próximos meses, teve alta 4,9 pon-
tos e somou 97,1 pontos. A alta da 
confi ança fez com que o indicador 
retornasse ao nível anterior ao da 
greve dos caminhoneiros, o que, 
segundo a FGV, sugere que o pior 
momento do setor começa a fi car 
para trás (ABr).

A inadimplência das empresas em todo o país 
caiu 13,1% no acumulado em quatro trimestres, 
de acordo com dados nacionais coletados pela 
Boa Vista SCPC. O indicador é um somatório 
dos principais mecanismos de apontamento 
de inadimplência empresarial, isto é, cheques 
devolvidos, títulos protestados e registros de 
débitos realizados na base do SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito).

Na análise interanual, contra o mesmo 
trimestre de 2017, a queda foi de 2,2%, acu-
mulando no ano redução de 14,1%, mantida a 
base de comparação. Já na comparação com 
o 2º trimestre de 2018 houve queda de 1,8%, 

considerando os dados dessazonalizados. Os 
resultados do 3º trimestre de 2018 indicam 
para a manutenção dos baixos níveis de inadim-
plência das empresas, que no início de 2017 
começaram a registrar queda no acumulado 
em quatro trimestres. 

Em um primeiro momento, esse movimento 
se deveu apenas à restrição de crédito por parte 
das concedentes, mas com a gradual melhora na 
situação econômica, as empresas observaram 
aumento nas receitas, infl ação menor e cenário 
de juros em queda, fatores que têm auxiliado 
para a amenização dos fl uxos de inadimplência 
(Boa Vista SCPC).

Com melhora na situação econômica, as empresas observaram aumento nas receitas.

Em setembro, essas des-
pesas chegaram a US$ 
1,189 bilhão, com re-

dução de 30,7% em relação a 
setembro de 2017 (US$ 1,716 
bilhão), informou ontem (25) 
o Banco Central (BC). “As 
despesas com viagens foram as 
menores desde maio de 2016”, 
disse o chefe adjunto do Depar-
tamento de Estatísticas do BC, 
Renato Baldini.

Ele explicou que as despesas 
com viagens são bastante sen-
síveis à taxa de câmbio. Com 
o dólar mais caro, os gastos se 
reduzem porque os brasileiros 
adiam viagens ou reduzem o 
orçamento para as despesas ou 
até cancelam os planos para ir 
ao exterior. Segundo Baldini, a 
taxa média de câmbio passou 
de US$ 3,3 em setembro de 
2017 para US$ 4,2 em setembro 
deste ano.

No resultado acumulado de 
janeiro a setembro também 
houve queda e os gastos no 
exterior foram de US$ 13,875 
bilhões. No mesmo período de 
2017, somaram US$ 14,145 
bilhões. As receitas de estran-
geiros no Brasil atingiram US$ 

As despesas com viagens são bastante sensíveis à taxa de câmbio.
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Caíram os gastos com viagens 
ao exterior em setembro

Com a alta do dólar, os gastos de brasileiros em viagens ao exterior continuam em desaceleração

373 milhões em setembro, e 
US$ 4,513 bilhões nos nove 
meses de 2018, contra US$ 407 
milhões e US$ 4,360 bilhões, 
em iguais períodos de 2017, 
respectivamente.

Com os resultados de receitas 
e despesas, a conta de viagens 
internacionais fi cou negativa 
em US$ 816 milhões em setem-
bro, e em US$ 9,362 bilhões de 
janeiro a setembro deste ano. 

De acordo com o Banco Central, 
entretanto, houve redução de 
37,7% na despesa líquida no 
mês em relação a setembro de 
2017, que foi negativa em US$ 
1,309 bilhão (ABr).

Inadimplência das empresas diminui 
no acumulado de 4 trimestres

Aumentou o Índice de Confi ança do Comércio

Albânia 
nacionaliza 
jogos de azar

O parlamento da Albânia 
aprovou ontem (25) uma lei que 
proíbe a gestão privada dos jogos 
de azar e loterias e transforma 
esta atividade em monopólio do 
Estado. A lei foi aprovada com 
75 votos a favor, nenhum contra 
e nenhuma abstenção, mas com 
a ausência da oposição conser-
vadora que boicotou a sessão.

"Em 31 de dezembro acabam 
os cassinos eletrônicos, apostas 
esportivas e em corridas de 
animais, salas de bingos, e jogos 
de azar eletrônicos", declarou o 
ministro de Finanças e Econo-
mia albanês, Arben Ahmetaj. 
Até essa data serão fechadas as 
4.200 casas de apostas privadas 
distribuídas por todo o país. 

Depois desta data, a orga-
nização, o desenvolvimento e 
a mediação dos jogos de azar, 
apostas esportivas e as loterias 
serão responsabilidade exclusi-
va do Estado. A única exceção 
serão os cassinos, que poderão 
continuar operando de forma 
privada, mas unicamente em 
áreas turísticas e em hotéis 
cinco estrelas (Ag.EFE).


