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A - Doutores da Alegria
Pessoas físicas declarantes por meio de formulário completo, e jurí-
dicas que apuram pelo lucro rea,l podem doar parte de seu Imposto 
de Renda 2018 à associação Doutores da Alegria. Para pessoas físicas 
a doação é de até 6% do imposto a pagar, enquanto pessoas jurídicas 
estão aptas a contribuir com até 4%. A data limite é o próximo dia 28. 
Todos os recursos obtidos são destinados a projetos do Doutores da 
Alegria nas áreas de saúde, cultura e assistência social. A organização 
presta contas anualmente à sociedade, por meio de seu Balanço, e 
recebe auditoria de suas contas feita por uma empresa independen-
te. Faça sua simulação em: (https://www.doutoresdaalegria.org.br/
abrace-a-causa/doar).

B - Mais Premiada
A Cooperativa Vinícola Garibaldi chega ao fi nal de 2018 com seu 
nome lembrado por especialistas dos quatro cantos do planeta – isso 
porque a marca se consagra como a brasileira mais premiada no pe-
ríodo, somando 86 títulos conquistados em países como Argentina, 
Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos França, Grécia, Inglaterra, 
Itália e outros. O quadro de medalhas é resultado do posicionamento 
mantido pela marca nos últimos anos, baseado em qualidade do início 
ao fi m dos processos – desde a orientação junto às famílias associadas 
para entregarem uvas de excelência, até os minuciosos cuidados de 
vinifi cação e envase no parque fabril. Outras informações no site: 
(www.vinicolagaribaldi.com.br). 

C - Bicicletas Elétricas
O Santander Brasil lança uma linha de crédito específi ca para a com-
pra de bicicletas elétricas, o ‘CDC Mobilidade’. O banco vai fi nanciar 
até 100% do valor do produto em até 48 meses, com taxas a partir de 
1,69% ao mês. O objetivo é ajudar seus clientes a chegarem mais rápido 
aos seus destinos e contribuir para diminuir o trânsito nas cidades do 
País, com o uso de um transporte não-poluente. Para acessar a linha 
de crédito, o cliente deve levar o orçamento das bicicletas elétricas que 
deseja comprar ao gerente na agência. Após o aceite do Santander para 
o valor solicitado via CDC Mobilidade, o cliente pode gerar o boleto/
nota fi scal e, com esse documento, formalizar a contratação. Mais in-
formações (https://www.santander.com.br/creditos-e-fi nanciamentos/
para-voce/cdc-mobilidade).

D - Saldo Positivo
Segundo a pesquisa de empregos da FecomercioSP, o setor de serviços 
no Estado de São Paulo voltou a gerar vagas com carteira assinada pelo 
quarto mês consecutivo. Em outubro, foram criados 12.051 empregos 
formais, resultado de 189.540 admissões contra 177.489 desligamentos. 
Assim, o setor encerrou o mês com um estoque ativo de 7.459.878. Nos 
dez primeiros meses do ano, o saldo fi cou positivo em 158.444 vínculos 
celetistas. Na soma dos últimos 12 meses, 98.050 postos de trabalho 
formais foram abertos. O resultado apurado em outubro foi o melhor 
para o mês desde 2011.

E - Vendas de Suplementos
O mercado brasileiro de suplementos alimentares, terceiro maior 
do mundo, é um dos setores que mais se destacam em crescimento 
e inovação no país. Prova deste avanço são os números represen-
tativos de faturamento da indústria, que em 2017 apresentou um 
crescimento de 9,5% no comparativo com o período anterior. Mesmo 
diante do cenário atual da economia, a indústria se mantém otimista 
e as empresas procuram cada vez mais apresentar inovações para 
atender a demanda do novo perfil do consumidor.  Dentro deste 
cenário, a categoria de proteínas continua em destaque e representa 
cerca de 65% do total de vendas de suplementos no país. Outras 
informações no site: (www.brasnutri.org.br).

F - Caixa de Gordura 
A Amanco, marca comercial da Mexichem, líder mundial em tubos e 
conexões plásticas, lança a Caixa de Gordura, com Cesto de Limpeza. 
A novidade chega para facilitar os trabalhos de manutenção periódica 
do dispositivo de esgoto, pois o consumidor pode remover e voltar 
a colocar o cesto sempre que precisar. Fabricado em polipropileno, 
o produto possui elevada resistência química e a solventes, além de 
um travamento avançado, que impede sua movimentação dentro da 
caixa de gordura. A opção do cesto de limpeza traz mais agilidade 
às atividades rotineiras de manutenção. Saiba mais em  (www.me-
xichem.com).

G - Pagamento por Aproximação
A Credz, administradora de cartão de crédito, começou a emitir 
cartões Visa com tecnologia de pagamento por aproximação (com 
símbolo da antena e que, em alguns casos, permitem o pagamento 

sem a necessidade de senha) e aceitação internacional, resultado 
da parceria estratégica com a Visa, uma das empresas líderes em 
pagamentos digitais. Ao longo dos próximos meses, a parceria levará 
mais inovação e inclusões fi nanceira e digital também para os atuais 
clientes das parcerias Credz. A expectativa é substituir a atual base 
de cartões (um milhão de cartões com chip) por cartões com tecno-
logia de pagamento por aproximação até abril de 2019. Informações: 
(www.credz.com.br).

H - Jornalismo no Brasil 
O jornalismo e sua função mediadora estão em xeque. Essa é a conclusão 
do projeto que aponta os rumos do jornalismo brasileiro para 2019, 
parceria realizada pelo Farol Jornalismo e pela Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo (Abraji) pelo terceiro ano consecutivo. O 
especial ‘O jornalismo no Brasil em 2019’, que reúne dez artigos sobre 
temas como colaboração, diversidade e reencontro com a audiência, 
está disponível gratuitamente no Medium e pode ser acessado em(www.
jornalismonobrasilem2019.com). Tal cenário, advindo da polarização 
que dominou os anos recentes da política e em particular o período 
eleitoral de 2018, colocou em evidência atores políticos que apresen-
taram a “verdade” que mais lhes convinha, reforçando as crenças de 
seus seguidores. 

I - Planos Odontológicos
Para expandir sua atuação no interior de São Paulo, a São Francisco 
Odonto, que pertence ao Grupo São Francisco – uma das maiores 
holdings de saúde no país -, adquiriu a carteira de clientes da Soesp 
Odonto, que soma 60 mil benefi ciários em São José dos Campos e 
outras importantes cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Com 
a aquisição, a empresa prevê terminar 2018 com 850 mil vidas e 7 
mil dentistas credenciados em todo território nacional. Para dar 
continuidade a essa trajetória de sucesso, os planos são ambiciosos 
para, até fi nal de 2019, contar com mais de 1 milhão de vidas. Saiba 
mais em (http://www.saofrancisco.com.br).

J - Equipamentos Médicos
No acumulado de janeiro a setembro, o índice de consumo aparen-
te - que reflete o comportamento do mercado de produtos para a 
saúde - cresceu 14,8% na comparação com o mesmo período de 
2017. A alta foi impulsionada pela elevação de 6,5% na produ¬ção 
doméstica e de 20,8% nas importações, segundo dados da Abimed. 
As importações totalizaram US$ 2,6 bilhões, puxadas principalmente 
por materiais e aparelhos para odontologia, que cresceram 41,7% no 
período. Importações de equipamentos de diagnóstico por imagem 
tiveram alta de 27,6% enquanto que as compras externas relativas 
à ortopedia e audiologia subiram 20% cada.
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A inovação é hoje 

uma das principais 

ferramentas de 

crescimento, tanto de 

empresas quanto de 

nações

Inovar se tornou a chave 
para expandir o mindset 
de empresários de maneira 

a enxergar novas saídas para 
antigos problemas e, sobretu-
do, driblar as crises locais e 
mundiais. A economia nunca 
dependeu tanto de um modo 
de pensar inovador. Entre-
tanto, inovar depende muito 
mais das pessoas do que de 
tecnologias, como dita nosso 
preconceito natural. 

É por isso que, mesmo 
investindo em processos e 
tecnologias, ainda é preciso dar 
um passo importante rumo ao 
investimento em capital huma-
no. Em um país onde a educa-
ção é um problema constante, o 
Brasil está fi cando para trás em 
inovação justamente porque 
falta ao brasileiro um espírito 
de eterno estudante, antes do 
espírito do arrojado empre-
endedor. Inovar demanda se 
atualizar, estar em constante 
movimento de aprendizado, 
deixando a mente fértil para 
receber ideias novas.

Trabalhador o brasileiro 
sempre foi. Porém, a nutrição 
de conhecimentos e pensa-
mentos inovadores ainda é 
fraca, porque temos péssimos 
incentivos ao aprendizado. Isso 
se refl ete até mesmo nos cursos 
disponíveis em universidades. 
Até existem formações, mas 
elas são poucas, nem sempre 
bem certifi cadas, e quase sem-
pre falta um guia direcional 
para o estudante se desenvol-

ver em inovação. 
Não existe mudança de 

paradigma sem capacitação 
de gente. Mudar milhares de 
processos não vai adiantar 
nada se a mente de quem 
movimenta a empresa não 
mudar. Inclusive, se atualizar 
nem sempre é fazer uma nova 
faculdade. Cursos livres, ler 
livros, buscar especializações, 
programas de inovação, é até 
mais importante que as velhas 
formas de estudar.

Nós ainda acreditamos que, 
ao completar uma faculdade, 
está tudo resolvido e que agora 
só é preciso trabalhar até se 
aposentar. Mas, as coisas não 
são mais assim. É preciso mu-
dar esse jeito de ver o estudo: 
como uma etapa chata a ser 
vencida e esquecida.

Assim, investir em capital 
humano é a saída para as em-
presas. Porém, antes disso, é 
preciso investir na mudança 
de paradigma de aprendizado 
e educação do brasileiro. Fazer 
isso demanda tempo e esforço, 
e com certeza precisa partir 
de diversas partes: empresas, 
governo e, acima disso, de cada 
profi ssional.

Quando uma empresa busca 
inovar, ela precisa fazer isso 
primeiro com seus colabora-
dores, em seguida em seus 
processos, e aí sim estar pronta 
para lidar com novas tecnolo-
gias e ideias. É um processo 
que, se não partir da educação, 
será apenas uma iniciativa sem 
seguimento, rasa. 

Essa é a única maneira efe-
tiva de inovar.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da Palas, consultoria em 
gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

O Copom optou por manter a taxa Selic em 6,5% ao ano, pela 

sexta vez consecutiva.

Com a economia ainda em 
recuperação, aumentou o ris-
co de a infl ação fi car abaixo do 
esperado. A avaliação é do Co-
pom, responsável por defi nir 
a taxa básica de juros, a Selic. 
A ata da última reunião do 
Copom, realizada na semana 
passada, foi divulgada ontem 
(18). Nessa reunião, o comitê 
optou por manter a taxa Selic 
em 6,5% ao ano, pela sexta vez 
consecutiva.

“Os membros do comitê 
avaliaram que, desde sua 
última reunião, o risco de o 
nível de ociosidade elevado 
produzir trajetória prospec-
tiva de inflação abaixo do 
esperado aumentou e o risco 
relacionado a uma frustração 
das expectativas de continui-
dade das reformas [como a da 
Previdência] e ajustes neces-
sários na economia brasileira 
diminuiu”, diz a ata.

No documento, o Copom 
diz que todos os membros, 
formado por diretores e pre-
sidente do BC, “concordaram 
que a atual conjuntura reco-

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste do contrato de aluguéis, 
teve defl ação (queda de preços) 
de 1,15% na segunda prévia de 
dezembro, taxa menor que a 
registrada na segunda prévia de 
novembro (-0,35%). O dado foi 
divulgado ontem (18), no Rio de 
Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

Apesar da defl ação da segunda 
prévia de dezembro, o IGP-M 
continua com infl ação de 7,46% 
em 12 meses. A queda da taxa 
de novembro para dezembro foi 

puxada pelos três subíndices. O 
Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, que analisa o atacado, 
teve defl ação de 1,74% na se-
gunda prévia de dezembro, uma 
queda de preços maior que a ob-
servada em novembro (-0,62%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo, 
anotou defl ação de 0,05% em 
dezembro. Em novembro, havia 
registrado infl ação de 0,11%. Já 
a infl ação do Índice Nacional de 
Custo da Construção caiu de 
0,28% em novembro para 0,1% 
em dezembro (ABr).

Jovens lideram 
abertura de MEI no 
setor do comércio

Os jovens, de 18 a 25 anos, es-
tão no topo quando o assunto é a 
abertura de MEIs ligados ao setor 
do comércio. Segundo estudo 
inédito da Serasa sobre o perfi l 
dos consumidores que se tornaram 
microempreendedores individuais 
entre janeiro e setembro de 2018, 
este grupo representa a maior par-
te (20,3%) do total de formalizados 
no comércio (405.296). 

Considerando todos os brasilei-
ros que viraram MEIs no mesmo 
período, os jovens respondem por 
18,2% e só fi cam levemente atrás 
daqueles com faixa etária de 41 
a 50 anos (18,8%). Este grupo 
de meia idade lidera a criação de 
MEIs com atuação na indústria 
(20,3%) e em serviços (19,2%). 
Segundo o vice-presidente de 
Micro, Pequenas e Médias Em-
presas da Serasa, Victor Loyola, 
a opção dos jovens pelo comércio 
e das pessoas de 41 a 50 pela 
indústria tem forte ligação com 
a natureza das atividades. 

“Normalmente, conduzir uma 
microempresa ligada ao comércio 
costuma ser menos complexo e 
pode não demandar grandes in-
vestimentos, já que o empreende-
dor pode trabalhar com estoque 
mínimo, na compra e revenda, au-
mentando seu capital de giro aos 
poucos. Já a indústria, pode exigir 
um perfi l de vida mais experiente 
e certa disponibilidade de capital, 
obtidos com trabalhos anteriores, 
para investir em equipamentos 
e infraestrutura. Características 
muito semelhantes servem para o 
segmento de serviços”, diz Loyola 
(Serasa Experian).

O bom resultado deve-se às condições climáticas favoráveis.

Esta é a maior colheita 
registrada na série histó-
rica do grão, superando 

em cerca de 10 milhões de sacas 
o melhor desempenho regis-
trado em 2016. O dado consta 
no 4º Levantamento da Safra 
2018, divulgado ontem (18), 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

O bom resultado deve-se 
às condições climáticas favo-
ráveis, proporcionando boas 
fl oradas, à melhoria do pacote 
tecnológico, com o uso de va-
riedades mais produtivas como 
as plantas clonais em Rondônia 
e Mato Grosso, além da biena-
lidade positiva, sobretudo em 
lavouras da espécie arábica. 

A quantidade total engloba o 
café arábica e o conilon. Com 
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Conab revela produção 
recorde de café em 2018
A produção de café para a safra de 2018 é de 61,7 milhões de sacas benefi ciadas, um crescimento de 
37% em relação ao ano anterior

arábica e 390,3 mil sacas de 
conilon. 

No estado, que possui os 
maiores números do país, 
destaca-se a região do cerrado 
mineiro que apresentou uma 
produção 95% superior ao ano 
passado, devido ao aumento de 
área e produtividade, bem como 
o norte de Minas, que mesmo 
com queda na área de plantio, 
a colheita é 22,7% superior à 
de 2017. Já o Espírito Santo 
registra aumento de 52% na 
produção do conilon, chegando 
a uma colheita de aproximada-
mente 9 milhões de sacas. O 
estado capixaba ainda registra 
uma produção de 4,7 milhões de 
sacas de arábica, mantendo-se 
como o segundo maior produtor 
da cultura (Conab).

relação ao arábica, a produção 
estimada é de 47,5 milhões de 
sacas, ou seja, um acréscimo 
de 38,6%. Já a quantidade de 
conilon deverá chegar a 14,2 
milhões de sacas, com au-

mento de 32,2%. Os números 
confi rmam o Brasil na posição 
de maior produtor de café no 
mundo. O estado de Minas 
Gerais registra uma colheita 
de 32,97 milhões de sacas de 

Com economia em recuperação, infl ação 
tende a fi car abaixo do esperado

menda manutenção de maior 
flexibilidade para condução 
da política monetária, o que 
implica abster-se de fornecer 
indicações sobre seus próximos 
passos”. O Copom reforçou, no 
entanto, que uma defi nição da 
Selic continua dependendo da 
evolução da atividade econômi-
ca, dos riscos e das projeções e 
expectativas de infl ação.

O principal instrumento 
usado pelo BC para controlar 

a infl ação é a taxa Selic. Para 
as instituições financeiras, 
a Selic deve subir em 2019, 
encerrando o período em 7,5% 
ao ano. A primeira reunião do 
Copom de 2019 ocorrerá em 
fevereiro. Na ata, o Copom diz 
que no cenário com taxa Selic 
constante em 6,5% ao ano e 
taxa de câmbio em R$ 3,85, as 
projeções para a infl ação fi cam 
em torno de 3,7% e 4% para 
2019 e 2020 (ABr).

Prévia da infl ação do aluguel 
tem queda


