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A - Imposto Solidário
No fi m do ano ações de solidariedade se espalham pelo País. Uma pos-
sibilidade ainda pouco utilizada pela população é a destinação de parte 
do Imposto de Renda (IR) para projetos sociais. Até o próximo dia 28, os 
contribuintes podem doar até 6% do IR devido para este fi m. Na prática, 
o contribuinte doa agora, mas consegue fazer a restituição do montante 
na hora da declaração do imposto de renda. Fazendo a doação para a 
instituição escolhida, a população tem como acompanhar durante o ano 
como essa organização utiliza seus recursos, em quais ações aplica o valor 
arrecadado e quem são os benefi ciados. É uma participação importante 
como cidadão a respeito do destino do seu dinheiro. Mais informações, 
acesse (www.impostosolidario.org.br).

B - Valor Histórico
Nesta quinta-feira (13) acontece um empolgante leilão que contempla 
uma ampla e raríssima coleção de arte sacra dos séculos 16, 17 e 18, 
com imagens do Aleijadinho e Mestre Piranga, dentre outros santeiros. 
Organizado pela Dutra Leilões, destaque para a coleção de belíssimos 
grupos escultóricos de Santanas Mestras, bem como um par de cadeiras 
que pertenceu ao mobiliário da Marquesa de Santos. O leilão apresenta 
diversos outros itens interessantes, como lotes de porcelanas da Cia-
-das-Índias e europeias ligadas à nobreza brasileira; pinturas europeias 
e brasileiras; peças da iconografi a do século 19 do Rio de Janeiro, e uma 
gravura de Lasar Segall. Exposição: das 14h às 20h, na Rua Ouro Branco, 
174 – Jd. Paulista. Outras informações tel. (11)
3887-3234.

C - Educação no Trânsito
A Mercedes-Benz do Brasil, por meio do projeto de educação no trânsito 
Mobile Kids, já alcançou aproximadamente 40.000 alunos de mais de 
100 escolas das redes públicas e particulares do Estado. A distribuição 
da cartilha pedagógica tem como objetivo ensinar crianças, entre 6 e 
10 anos, sobre a importância de um trânsito seguro para motoristas e 
pedestres. A cartilha Mobile Kids, projeto original do Grupo Daimler, é 
composta por cartões, fi chas, desenhos explicativos e jogos de cartas, que 
representam a realidade do trânsito e estimulam as crianças a aprender 
comportamentos seguros, incentivando-as a também compartilhar os 
conhecimentos com seus familiares. Mais informações: (http://www.

mercedesbenz.com.br/institucional/imprensa/releases).

D - Recorde de Produtividade
O Porto de Paranaguá movimentou 4,4 milhões de toneladas de cargas 
no mês de novembro e já soma 48,8 milhões de toneladas no acumulado 
do ano. O número é equivalente a 97% da quantidade movimentada 
em todo o ano passado, quando o porto paranaense atingiu o recorde 
histórico, com 50,3 milhões de toneladas transportadas. A expectativa 
do Governo do Paraná é ultrapassar a marca anterior e fechar 2018 
com novo recorde de produtividade. A soja continua sendo o principal 
produto transportado. Entre janeiro e novembro, foram 14,4 milhões de 
toneladas exportadas. Aumento de 32% no comparativo com o mesmo 
período de 2017, quando 10,9 milhões de toneladas foram escoadas 
pelo porto. Outras informações: (http://www.portosdoparana.pr.gov.br).

E - Investindo em Bolsa
Mudanças político-econômicas geram a dúvida: qual o melhor inves-
timento para o próximo ano? De acordo com André Malucelli, diretor 
de investimentos do Paraná Banco, para quem deseja correr um pouco 
de risco, é válido direcionar entre 10% e 15% de suas reservas para 
investimentos na bolsa – desde que compre ações ainda em 2018. A 
expectativa é que muitas ações se valorizem já no começo do próximo 
ano. Este pode ser o momento para investir em empresas nas quais se 
aposta no crescimento. Para quem busca diversifi car investindo em bolsa, 
os fundos de renda variável podem trazer boa rentabilidade ao longo do 
tempo, com maior praticidade, orienta o diretor de investimentos do 
banco (www.paranabanco.com.br). 

F - Carne Bovina 
A Marfrig Global Foods, uma das líderes mundiais do setor de carne 
bovina, acaba de informar à CVM a aquisição – por 54,9 milhões de dó-
lares – de 91,89% do capital da argentina Quickfood. Líder no mercado 
de produtos derivados de carne bovina e dona de marcas emblemáticas 
do mercado argentino, a Quickfood esteve sob o controle da BRF nos 
últimos sete anos. Possui três fábricas na Argentina, localizadas nas 
cidades de San Jorge, Baradero e Arroyo Seco. Juntas, essas unidades 
têm uma capacidade de abate de 620 cabeças de gado por dia e proces-
sam mais de 6 000 toneladas mensais de produtos como hambúrgueres, 
salsichas, frios e vegetais congelados. 

G - Complexo Portuário
As solicitações de atracação de navios no Porto de Santos pelas agências 
de navegação, por meio do sistema Porto Sem Papel (PSP), passam a ser 
totalmente eletrônicas a partir desta segunda-feira (10). No momento, 
os procedimentos ainda incluem, além da inserção eletrônica das infor-
mações, o envio da lista de mercadorias perigosas em papel à Codesp. 
A medida eliminará o trâmite de cerca de 1,8 milhão de impressos por 
ano e agilizará o fl uxo de informações para atracações no complexo 
portuário santista. Além disso, vai gerar para a Codesp uma economia 
de, aproximadamente, R$ 90 mil por ano, na logística que envolve esse 
processo, e ganhos ambientais com a eliminação do uso do papel. Para 
saber mais: (www.portodesantos.com.br).

H - Vagas de Doutorado
Os institutos Max Planck da Alemanha abriram vagas para cursos de 
doutorado e estágios de pós-doutorado, conforme convocatória anunciada 
para a América Latina. As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro. São 
35 vagas nos grupos de pesquisa dos institutos e das Escolas Doutorais de 
Pesquisa Max Planck, que têm demanda para incorporar pessoal para o 
desenvolvimento de projetos específi cos. As inscrições podem ser feitas 
nos sites indicados nos arquivos disponíveis na página da convocatória 
da Sociedade Max Planck (https://www.latam.mpg.de/46178/noviembre.
pdf). Mais informações: (www.latam.mpg.de/31128/Ofertas-laborales). 

I - Profi ssionais e Enófi los
A Sommelier School, escola brasileira de formação de sommeliers, é a 
licenciada exclusiva em todo o Brasil da  ISG – International Sommelier 
Guild, uma das mais respeitadas escolas de sommeliers do mundo, sediada 
nos EUA e presente em diversos países através de escolas licenciadas. A 
formação completa qualifi ca e prepara os alunos para os títulos de “Mas-
ter of Wine” e “Master Sommelier Internacional”. Já o curso “Sommelier 
School” criado pela própria escola, é composto por três módulos – Básico 
(8 aulas), Intermediário (20 aulas) e Avançado (16 aulas). É direcionado 
para profi ssionais que buscam formação de qualidade e que atende aos 
padrões para atuação nos setores de alimentos e bebidas em brigadas de 
hotéis e restaurantes, para promotores e atendentes de lojas e mercados. 
Mais informações e inscrições (www.sommelierschool.com.br).

J - Mais Médicos
Os profi ssionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro 
no Brasil) terão oportunidade para escolher vagas abertas pela saída dos 
cubanos na cooperação Brasil/Opas/Cuba no ‘Programa Mais Médicos’. Os 
candidatos terão entre hoje (11) e sexta-feira (14) para enviar documentação 
ao Ministério da Saúde e, assim, estarem aptos para validação da inscrição 
no Programa. São 17 documentos exigidos, entre eles, o reconhecimento 
da instituição de ensino pela representação do país onde os profi ssionais 
obtiveram a formação. Outras informações: (www.saude.gov.br).
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O agronegócio vem 

gerando resultados 

positivos à economia do 

Brasil

Dados ofi ciais do Governo 
Federal revelam que 
o setor da economia 

cresceu 13% em 2017, o melhor 
número desde 1996, já repre-
sentando 23% do PIB. Nesse 
cenário, um dos destaques tem 
vindo da produção do milho, 
grão que apresenta elevado 
retorno de investimento consi-
derando o potencial de desen-
volvimento socioeconômico e a 
versatilidade da sua produção. 

Devido aos investimentos em 
tecnologia e pesquisa, a pro-
dutividade vem apresentando 
crescimento exponencial nos 
últimos anos.

Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Goiás estão diversifi cando 
investimentos incorporando 
de forma gradativa, além do 
gado e da soja, o milho entre um 
dos seus principais produtos. 
Dados ofi ciais indicam que a 
produção de milho na safra 
2017/2018 (primeira e segunda 
safras) deve atingir 82 milhões 
de toneladas.

Dados recentes da União 
Nacional de Etanol de Milho 
(Unem) indicam que a produ-
ção brasileira de etanol de mi-
lho deve saltar de 600 milhões 
de litros por ano para até 3,5 bi-
lhões de litros em 2023, um au-
mento de 483% em cinco anos. 
Os dados envolvem projeções 
de implementação de usinas 
que estão em construção ou 
sendo licenciadas, número que 
já soma atualmente 15 novas 
plantas que consumirão 17 
milhões de toneladas de milho 
em 10 anos.

O etanol de milho é uma 
alternativa que está envolven-
do bilhões em investimentos 

para a economia e geração de 
empregos, pois a produção 
de 500 milhões de litros pode 
corresponder a 8,5 mil empre-
gos diretos e indiretos. Não 
bastassem essas vantagens, o 
milho gera subprodutos de ele-
vado valor agregado, caso do 
óleo e do farelo (DDG), muito 
aproveitado na alimentação de 
bovinos de corte em decorrên-
cia da efi cácia já comprovada 
como fonte proteica. 

Dependendo dos preços do 
grão, o etanol de milho também 
tem um custo que concorre 
com o etanol da cana-de-
-açúcar e aumenta as opções 
da matriz de combustível. 
Além disso, já existem usinas 
tradicionais de cana-de-açúcar 
adaptando o processo produti-
vo para trabalhar com cana-de-
-açúcar e milho, as chamadas 
usinas fl ex.

Aproveitar o potencial de 
crescimento do milho no 
agronegócio brasileiro é, sem 
dúvida, apostar em um produto 
importante para que o País 
possa incrementar o desen-
volvimento econômico com 
geração de emprego e renda. 
Muitos municípios pequenos 
dependem basicamente do cul-
tivo de grãos, movimentando 
uma grande cadeia e gerando 
renda direta aos produtores e 
trabalhadores.

Considerando que o Brasil 
já está entre os principais 
produtores de milho do mun-
do, inclusive em decorrência 
de uma gestão tecnológica 
aplicada intensamente nas 
lavouras, há ainda bastante 
potencial para que a produção 
aumente de forma gradual, fato 
que contribuirá para a melhoria 
dos índices nacionais.

(*) - É sócio-diretor na KPMG
no Brasil.

(**) - É sócio-líder de Agronegócio
da KPMG no Brasil.

Giovani Pigatto (*) e André Luiz Monaretti (**)

O presidente da Federação 
Brasileira dos Bancos (Febra-
ban) , Murilo Portugal, revelou 
que está sendo discutido um 
novo tipo de fi nanciamento 
ao consumo, previsto para 
ser implantado em 2019, 
que estabelece um crediário 
no cartão de crédito – que 
seria disponibilizado no ato 
da compra, com prazo mais 
longo e com juros cobrados 
ao usuário do cartão. Esta é 
uma das medidas pensadas 
para diminuir os altos juros 
dos cartões de crédito.

As propostas da Febraban 
para baixar os juros no Brasil 
estão descritas no livro sobre 
o tema, distribuído online gra-
tuitamente, que acaba de ser 
lançado pela entidade. Nesta 
entrevista por e-mail, Murilo 
Portugal avalia que “o custo 
do dinheiro no Brasil é mais 
alto do que em outros países, 
assim como muitos outros 
produtos aqui também são mais 
caros: carros, roupas, celulares. 
Segundo ele, “os custos que os 

Murilo Portugal, presidente da Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban).

A projeção para o IPCA caiu 
pela sétima vez seguida, 
ao passar de 3,89% para 

3,71%. Para 2019, a projeção foi 
reduzida pela quinta vez con-
secutiva, de 4,11% para 4,07%. 
Em 2020, a expectativa é que a 
infl ação fi que em 4%, a mesma 
projeção há 75 semanas e, para 
2021, houve ajuste de 3,78% 
para 3,75%. As informações 
são do boletim Focus, com es-
timativas do mercado fi nanceiro 
para os principais indicadores 
da economia.

A revisão na estimativa para 
a infl ação ocorreu após o IBGE 
informar que o IPCA registrou 
defl ação de 0,21% em novem-
bro e acumulou alta de 4,05% 
em 12 meses, abaixo do centro 
da meta de infl ação, que é de 
4,5%. Essa meta tem limite 
inferior de 3% e superior de 
6%. Para 2019, a meta é 4,25% 
com intervalo de tolerância en-
tre 2,75% e 5,75%. Essa meta 
deve ser perseguida pelo BC, e 
o principal instrumento é a taxa 
básica de juros, a Selic. 

As instituições fi nanceiras esperam pela manutenção da Selic, em 6,5% nesta semana.

A estimativa da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
para as vendas de Natal em 
2018, na capital paulista, é de 
que o movimento apresente 
crescimento médio de 2% a 3%. 
É um resultado mais fraco do 
que o do Natal de 2017, quando 
as vendas aumentaram 4,5% 
frente ao ano anterior. 

“A economia está em marcha 
lenta. E a disparada do dólar ? 
que está perto dos R$ 4, sendo 
que em 2017 estava próximo 
de R$ 3 ? está pressionando o 
preço de produtos importados 
que compõem a cesta de fi nal 
de ano, como bacalhau, vinho 

e eletrônicos”, declara Alencar 
Burti, presidente da ACSP. 

Ele comenta que os eletrôni-
cos também podem ser afetados 
pela antecipação de compras 
desses produtos na Black Fri-
day. “Mas outros itens, espe-
cialmente brinquedos, roupas 
e artigos de uso pessoal devem 
ter desempenho melhor”. Por 
outro lado, Burti avalia que, 
“passado o período de incer-
tezas eleitorais, a confi ança do 
varejo e do consumidor está 
maior, o que pode até levar as 
vendas de Natal a terem resul-
tado melhor do que o estimado” 
(AI/ACSP).

Atividade do comércio 
recuou em novembro

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o movimento dos 
consumidores nas lojas de todo o 
país recuou 0,5% em novembro, 
já efetuados os devidos ajustes 
sazonais. Quando comparado com 
novembro/17 houve alta de 5,4%. 
Com estes resultados, no acumu-
lado do ano de 2018 até novembro, 
a atividade varejista cresceu 6,7% 
frente ao mesmo período de 2017. 

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, a atividade 
varejista em novembro foi im-
pactada negativamente pelos 
excessos de feriados e suas 
respectivas “pontes” que aconte-
ceram naquele mês, diminuindo 
o fl uxo dos consumidores nas 
lojas. Três segmentos varejistas 
apresentaram recuos, a saber: 
móveis, eletroeletrônicos e infor-
mática (-0,8%); veículos, motos e 
peças (-1,0%); e combustíveis e 
lubrifi cantes (-0,9%), sempre na 
comparação com o mês anterior. 

O segmento de supermerca-
dos, hipermercados, alimentos 
e bebidas manteve-se estável e, 
no território positivo, encontra-
mos os segmentos de material 
de construção (0,9%) e o de 
tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios (0,6%). No acumulado 
do ano, o segmento de móveis, 
eletroeletrônicos e informática 
cresceu 11,7% e o segmento de 
veículos, motos e peças cresceu 
7,7% (Serasa Experian).
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Mercado reduz estimativa 
de infl ação pela sétima vez
Instituições fi nanceiras consultadas todas as semanas pelo Banco Central (BC) reduziram mais uma vez 
a estimativa para a infl ação este ano

As instituições fi nanceiras 
consultadas pelo BC esperam 
por manutenção da taxa básica 
de juros, a Selic, em 6,5%, nesta 
semana. O Copom do BC reúne-
-se hoje (11) e amanhã (12), 
para defi nir a Selic.

A manutenção da Selic, como 
prevê o mercado fi nanceiro, in-

dica que o Copom considera as 
alterações anteriores nos juros 
básicos sufi cientes para chegar 
à meta de infl ação, objetivo que 
deve ser perseguido pelo BC.

A projeção para a expansão 
do PIB caiu de 1,32% para 
1,30%, na segunda redução 
seguida. Para 2019, a estima-

tiva segue em 2,53%. As ins-
tituições fi nanceiras projetam 
crescimento de 2,50% do PIB 
em 2020 e 2021. A previsão 
do mercado fi nanceiro para a 
cotação do dólar passou de R$ 
3,75 para R$ 3,78 no fi m deste 
ano e para 2019 permanece em 
R$ 3,80 (ABr).

Novo crediário para cartão
é estudado para 2019

bancos têm para emprestar re-
presentam 91% da taxa de juros”.

O presidente da Febraban vê 
com otimismo o ano de 2019. 
Julga que haverá retomada em 
ritmo mais forte do crescimento 
da atividade econômica, bem 
como do crédito -  principal-
mente se for feita a reforma da 
Previdência. Ele avalia como 

positiva a proposta do novo 
governo de independência do 
Banco Central. “[Isso] Sinaliza 
ao mercado que a autoridade 
monetária trabalhará sem 
interferência políticas, con-
centrada em seu objetivo de 
garantir a estabilidade fi nan-
ceira e o poder de compra da 
moeda”, afi rmou (ABr).

No Natal, vendas devem ter alta moderada


