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A - Contra a Dengue
A Comissão Europeia acaba de conceder autorização de comercialização 
para Dengvaxia®, única vacina contra a dengue aprovada no mundo. 
Produzido pela Sanofi  Pasteur, o imunizante está disponível no Brasil 
desde dezembro de 2015. A autorização para a introdução no mercado 
europeu segue a recomendação de 18 de outubro de 2018, do Comitê 
de Produtos Medicinais para Uso Humano (CHMP) da Agência Européia 
de Medicamentos, para aprovar o uso da vacina nas áreas endêmicas 
do continente. No Brasil, a Anvisa alterou a bula da vacina em agosto, 
com o objetivo de direcionar seu uso para pessoas que tiveram infecção 
prévia por dengue. 

B - Energia Fotovoltaica 
Encontrar uma maneira de economizar na conta de luz se tornou uma 
necessidade para quem não pode arcar com uma conta de luz muito 
alta no fi nal de cada mês. Os sistemas de energia solar fotovoltaica 
para geração elétrica são a solução perfeita para isso, permitindo uma 
redução de até 95% na fatura através do sistema de créditos energé-
ticos criado pela ANEEL como parte da regulamentação do segmento 
de geração distribuída. Desde então, esse mercado cresceu de forma 
exponencial, atingindo um público de mais de 45 mil brasileiros com 
sistemas conectados à rede elétrica, o qual ainda irá expandir, segundo 
as projeções da agência, para mais de 886 mil consumidores até 2024. 
Saiba mais em: (https://bluesol.com.br/).

C - Filmes Italianos
O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo promove o “Verão de Cinema”, 
um ciclo de exibição gratuita de fi lmes italianos. Os quatro longas serão 
exibidos no casarão do IIC, na Av. Higienópolis, às 19h dos dias 17 e 31 
de janeiro, 7 e 14 de fevereiro. O evento, organizado em colaboração 
com a Pandora Filmes e com a Pagu Pictures, trará “Happy Family”, 
de Gabriele Salvatores, “Sicilian Ghost Stories”, de Fabio Grassadonia 
e Antonio Piazza, “La vita in comune”, de Edoardo Winspeare, e “A 
Ciambra”, de Jonas Carpignano.  A programação pode ser conferida 
em: (https://iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/it/istituto/sala_stam pa/
press_kit/verao-de-cinema-ciclo-di-cinema.html).  

D - Ciclo para Startups
Em comemoração ao aniversário de um ano do StartOut Brasil, o pro-
grama anunciou que sofrerá alterações em 2019. O próximo ciclo de 

imersão será realizado em Santiago (Chile), com missão entre os dias 
24 e 29 de março. O Chile é o melhor país para se iniciar um negócio 
na América Latina, de acordo com a última edição da Global Entrepre-
neurship Index – América Latina. “Iniciativas como o StartOut preparam 
empreendedores para se conectarem com mindsets globais e mercados 
internacionais por meio de consultorias, capacitações, mentorias e in-
terações com os ecossistemas de inovação no mercado-alvo”, comenta 
Célio Cabral, Gerente da Inovação do Sebrae. Empresas interessadas 
no ciclo Santiago podem se inscrever, até o dia 7 de janeiro, em: (http://
www.startoutbrasil.com.br/ciclo/santiago/).

E - Saldão de Natal
Os clientes do Pontofrio e da Casas Bahia poderão aproveitar os últimos 
descontos do ano durante o Saldão de Natal, que promete ofertas para 
acabar com os estoques nos poucos dias que antecedem o fi nal do ano. 
As ações vão até o próximo dia 31, com descontos que chegam até 60% 
nos sites e aplicativos das marcas. Além das ofertas, o saldão trará uma 
grande variedade de produtos e condições especiais de pagamento. 
Neste ano, os clientes também poderão contar com a modalidade ‘Retira 
Rápido’, que permite que as compras no site e no app sejam retiradas 
na loja ou nos pontos específi cos espalhados por todo Brasil. São mais 
de 7.500 pontos de retiradas, além das lojas próprias, como agências 
dos Correios e Lockers 24 horas, nos postos Ipiranga.

F - Compras via Mobile 
Os consumidores estão comprando cada vez mais através de dispositivos 
móveis, como smartphones e tablets. Um levantamento realizado pela 
Rakuten Digital Commerce, ecosistema de soluções para o comércio 
eletrônico, revelou que houve aumento expressivo nas compras via mo-
bile neste fi m de ano. A variação do volume transacionado, na primeira 
quinzena de dezembro de 2018, foi de 82%, quando comparado com o 
mesmo período do ano passado. Enquanto isso, as compras via desktop 
registraram queda de 4%. No ano passado, 22% das compras de Natal e 
Ano Novo foram realizadas através de dispositivos móveis, contra 78% 
em computadores e notebooks. Em 2018, os números passaram para 
35% e 65%, respectivamente. Saiba mais: (https://digitalcommerce.
rakuten.com.br/).

G - Estoques Adequados
Após duas altas consecutivas, o Índice de Estoques (IE) do comércio 
varejista paulistano caiu em dezembro, ao passar de 114,3 pontos 

em novembro para 112,3 pontos neste mês, queda de 1,8%. Em re-
lação ao mesmo período do ano passado, o IE registrou alta de 9%. 
Os dados são levantados pela FecomercioSP e captam a percepção 
dos varejistas sobre o volume de mercadorias estocadas nas lojas, 
variando de zero (inadequação total) a 200 pontos (adequação total). 
A marca dos cem pontos é o limite entre inadequação e adequação. 
O IE mostra comportamento condizente com a onda de otimismo, 
principalmente por causa dos resultados eleitorais, que, na visão do 
empresariado, é uma oportunidade para a retomada da economia.

H - Acampamento Especial 
O Acampamento de Ano Novo na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, 
começa amanhã (28) e vai até terça-feira (1º), com entrada gratuita. 
O ponto alto do evento é a primeira missa do ano, à 0h05, após a con-
tagem regressiva para o início de 2019. São esperadas 15 mil pessoas 
para os cinco dias. Além das palestras, oração do terço, Adoração ao 
Santíssimo Sacramento, missas e luau com Brais Oss, todas as noites, 
a partir das 21h, haverá show. Os convidados para animar a festa são: 
Eugênio Jorge, Suely Façanha, Davidson Silva, André Florêncio, Fá-
tima Souza e Thiago Tomé. A programação completa está disponível 
no link: (https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-de-
-ano-novo-21/).

I - Recorde de Empregos
Os pequenos negócios registraram, em novembro, o décimo primeiro mês 
consecutivo de saldo positivo de empregos. Segundo os dados do Caged, 
as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de 69 
mil empregos formais celetistas no país, enquanto o saldo apresentado 
pelas Médias e Grandes Empresas foi negativo (-9,2 mil empregos), 
ou seja, mais demitiram do que contrataram.  O resultado é o melhor 
registrado para os meses de novembro dos últimos quatro anos, fi cando 
abaixo apenas do saldo registrado em novembro de 2014. As MPEs que 
atuam no Comércio puxaram a geração de empregos no último mês, 
tendo sido responsáveis pela criação de mais de 68 mil novos postos de 
trabalho, segundo o Sebrae. 

J - Índices de Segurança
O Estado de São Paulo registrou nos últimos 12 meses os menores 
índices de violência da série histórica, iniciada em 1995. Na avaliação 
do governador Márcio França, esses resultados foram possíveis “graças 
à dedicação e ao espírito público dos 111 mil policiais civis e militares 
paulistas”. A taxa de homicídios, por exemplo, caiu para 6,83 casos para 
cada grupo de 100 mil habitantes. Isso signifi ca que São Paulo tem menos 
mortes violentas que cidades como Miami (11,57), Washington (16,15) 
e Chicago (24,07). Na média dos demais estados brasileiros o índice 
de homicídios fi ca acima de 26 para cada grupo de 100 mil habitantes. 
Ou seja, em São Paulo o risco de se morrer assassinado é quase 400% 
menor que nos demais estados brasileiros.
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A Comissão Europeia acaba de conceder autorização de comercialização 

imersão será realizado em Santiago (Chile), com missão entre os dias 
24 e 29 de março. O Chile é o melhor país para se iniciar um negócio 
na América Latina de acordo com a última edição da Global Entrepre

A produção depende da 

forma de alocar capital 

e mão de obra em uma 

sociedade

Os impostos podem co-
laborar na alocação ou 
realocação dos recur-

sos entre os diferentes fatores 
de produção, por diferentes 
regiões ou entre os diferentes 
setores. Quanto mais altos 
são os impostos, ou maior a 
tributação, os recursos da so-
ciedade são sistematicamente 
transferidos para segmentos 
de baixa tributação. Da mesma 
forma, quando um desconto 
sobre um imposto é oferecido, 
ele poderá incentivar a aloca-
ção de recursos em favor do 
desenvolvimento de indústrias 
nascentes. 

Pode haver uma realoca-
ção de recursos de regiões 
altamente tributadas para as 
regiões com baixa tributação. 
Os impostos podem mudar o 
padrão de produção em uma 
economia. A produção de 
bens de luxo pode ser restrin-
gida e a de bens de primeira 
necessidade melhorada. Um 
elevado imposto sobre bens 
de consumo luxuosos tem um 
impacto benéfico, uma vez 
que os recursos da produção 
desses bens serão desviados 
para bens essenciais ou de 
primeira necessidade com a 
baixa tributação atuando como 
força estimuladora.

Alguns impostos, no entan-
to, podem provocar uma má 
alocação de recursos, mudan-
do o padrão de produção de 
alguns setores de uma manei-
ra socialmente indesejável. 
Assim, tributos e encargos 
incidentes sobre o emprego, 
se forem elevados, a geração 
de emprego é desestimulada e 
cresce o desemprego. Os altos 

tributos e encargos – gerando 
ônus elevados sobre a geração 
do emprego – desestimulam a 
geração de novas contratações 
ou posições de trabalho. 

O aumento do emprego for-
mal é desestimulado. Isto re-
presenta uma contradição em 
uma sociedade que necessita 
reduzir o desemprego. 

As empresas contratarão 
apenas em situações em que a 
mão de obra apresentar grande 
efi ciência produtiva. A alta 
tributação e os encargos geram 
uma alocação efi ciente da mão 
de obra na empresa, ou seja, o 
trabalhador é contratado por 
estas empresas apenas quando 
extremamente necessário.

Alguns tributos podem pro-
mover uma realocação de-
sejável de recursos se forem 
reduzidos e no caso das taxas 
e encargos sobre salários, a 
sua diminuição ou a elimina-
ção de alguns dos ônus pode 
causar melhorias sociais. Pode 
gerar o esperado aumento do 
emprego.

Assim, não podemos ne-
gligenciar as implicações 
sistêmicas de longo prazo, 
quando os excessos tributários 
incidem sobre a mão de obra 
para as empresas que estão 
nascendo, para as “startups”, 
ao desestímulo intrínseco ao 
empreendedorismo, levando 
empresas a reduzirem as con-
tratações ao mínimo, reduzin-
do a quantidade e a formação 
de novos empresários, gerando 
ciclicamente um freio ao de-
senvolvimento e à desejada 
redução do desemprego.
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Ele defendeu o enfrenta-
mento à sonegação e à 
prática de fraudes na ar-

recadação de impostos. “Existe 
um trabalho muito forte para 
coibir a concorrência desleal. 
Se todos os contribuintes pa-
gassem, todos pagariam menos, 
é isso que nós queremos”, disse. 

Para Rachid, o trabalho da 
Receita está na origem de inves-
tigações de casos de corrupção. 
“Muitas dessas operações foram 
iniciadas pelo trabalho das 
equipes da Receita, das equipes 
de inteligência ou mesmo de 
fi scalização”, disse. No vídeo, 
Rachid faz um balanço da ges-
tão do governo no setor e cita 
os avanços nos atendimentos 
virtuais personalizados, que 
chegam a 90% dos casos, e no 
tempo de abertura de empre-
sas, que foi reduzido no país. 

“Chegamos agora a 48% das 

Secretário da Receita Federal, Jorge Rachid.

Após um primeiro semestre 
com abertura de postos de 
trabalho abaixo do esperado, 
o setor supermercadista vem 
mantendo o bom desempenho 
e, pelo quarto mês consecu-
tivo, registrou aumento no 
número de empregos. Em 
outubro, os supermercados 
paulistas criaram 5.938 vagas, 
conforme dados divulgados 
pelo Caged e analisados pela 
Apas. Este é o terceiro melhor 
novembro para a série desde 
2011.

Este resultado é conside-
rado bom e tradicional para 
o mês, já que novembro é 
sempre o pico das contrata-
ções. Dezembro é outro mês 
de crescimento de empregos 
no setor, mas, mesmo assim, 
a projeção feita pela Apas 
de encerrar o ano de 2018 
com mais de 12 mil vagas 

Em outubro, os supermercados paulistas criaram 5.938 vagas.

Dívida Pública Federal 
ultrapassa R$ 3,8 
trilhões

O elevado volume de emissões 
de títulos fez a Dívida Pública Fede-
ral (DPF) ultrapassar a barreira de 
R$ 3,8 trilhões. Segundo o Tesouro 
Nacional, o indicador fechou o mês 
passado em R$ 3,827 trilhões, com 
alta de 1,69% em relação a outubro. 
A Dívida Pública Mobiliária (em 
títulos) Interna, em circulação no 
mercado nacional, subiu 1,59%, 
passando de R$ 3,622 trilhões para 
R$ 3,679 trilhões. 

No mês passado, o Tesouro 
emitiu R$ 34,49 bilhões a mais 
do que resgatou, principalmente 
em títulos prefi xados e em títulos 
corrigidos pela taxa Selic (juros 
básicos da economia). O estoque 
também subiu por causa da apro-
priação de juros, que somou R$ 
23,20 bilhões. A apropriação de 
juros representa o reconhecimento 
gradual das taxas que corrigem os 
juros da dívida pública. As taxas são 
incorporadas mês a mês ao estoque 
da dívida, conforme o indexador 
de cada papel.

A forte alta do dólar no último 
mês fez a Dívida Pública Externa 
subir 4,27% em novembro. O es-
toque passou de R$ 140,95 bilhões 
para R$ 146,96 bilhões, motivado 
principalmente pela valorização de 
3,92% da moeda norte-americana 
ocorrida no mês passado. Apesar 
da alta em novembro, a DPF está 
próxima do limite inferior das 
previsões do Tesouro. De acordo 
com o Plano Anual de Financia-
mento, divulgado no início do ano, 
a tendência é que o estoque da 
DPF encerre o ano entre R$ 3,78 
trilhões e R$ 3,98 trilhões (ABr).

Estudo da Escola de Matemática 
Aplicada da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EMAp) revela que 
a possibilidade de a Mega-Sena 
da Virada ter um único apostador 
premiado é 0,6%, levando em con-
sideração que o volume de apostas 
é de 350 milhões de bilhetes, similar 
ao ocorrido em 2015 e 2016. Ainda 
de acordo com o levantamento, a 
probabilidade maior é que o prêmio 
de R$ 200 milhões seja dividido 
entre seis ou sete vencedores.

“A probabilidade de repartição 
do prêmio entre seis ganhadores 

é de 14,9%, o mesmo percentual 
de chances de o concurso premiar 
sete ganhadores. Portanto, o 
valor mais provável que cada ven-
cedor ganhará é de 35 milhões ou 
30 milhões de reais (seis ou sete 
apostas vencedoras, respectiva-
mente). Em seguida, aparecem 
as probabilidades de oito e cinco 
vencedores, com 13% e 12,8%, 
respectivamente. A chance de 
acontecer nove ganhadores é 
de 10,1%, explica o professor 
da FGV EMAp, Moacyr Alvim 
Silva (FGV).
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Se todos contribuintes pagassem, 
pagaríamos ‘menos’ impostos

Em vídeo de balanço publicado pelo Ministério da Fazenda, o secretário da Receita Federal, Jorge 
Rachid, disse que o órgão tem atuado não apenas para coibir infrações tributárias, mas para combater 
a concorrência desleal

ção, de 14 dias para 6,4 dias. “Fora 
a redução de 90% em termos de 
documento, 60% em termos de 
preenchimento de formulários”.    

Segundo Rachid, a Receita 
deve seguir investindo nesse 
processo de simplifi cação tribu-
tária como forma de melhorar 
o ambiente de negócios. Ele 
defendeu que as mudanças no 
setor devem ser contínuas e 
não precisam estar vinculadas 
a um único projeto e citou o 
caso do PIS e da Cofi ns. “É um 
tributo muito complexo, que 
gera litígio, gera dúvidas por 
parte do contribuinte, até para 
os agentes do Fisco. Então, 
como já dito, reforma tributá-
ria não é um grande evento, é 
um processo. E dentro desse 
processo, podemos e devemos 
avançar muito para melhorar 
o ambiente de negócios no 
Brasil”, disse (ABr).

aberturas de empresas de até 
3 dias. No conjunto total, 81% 
em até uma semana, então foi 
muito expressiva a redução de 
tempo”. Também ressaltou a 
conclusão parcial do portal único 

de comércio exterior, que já está 
em funcionamento para expor-
tação, faltando ainda a etapa da 
importação.A ferramenta vai 
permitir a redução, no caso da 
burocracia exigida para a exporta-

Supermercados paulistas 
abriram quase seis mil postos

criadas no setor é difícil de se 
concretizar. 

“O ano de 2018 foi extrema-
mente difícil, com cálculos na 
ordem de 500 milhões de reais 
perdidos pelo setor devido à 
greve dos caminhoneiros e à 
retomada lenta da economia. 

As 12 mil vagas previstas para 
o setor supermercadistas não 
serão atingidas e fi carão entre 
quatro e cinco mil contrata-
ções”, explicou o economista 
da Apas, Thiago Berka. Em 
2017, foram criadas 8.592 
vagas (AI/Apas).

Probabilidades da Mega Sena da Virada

O Índice de Confi ança da Construção (ICST), 
calculado pela Fundação Getulio Vargas, (FGV) 
subiu 0,8 ponto em dezembro, na comparação com 
novembro e alcançou 85,5 pontos. É o maior nível 
desde dezembro de 2014, quando chegou a 88,8 
pontos. Segundo a pesquisadora da FGV Ana Maria 
Castelo, os empresários perceberam melhora no 
ambiente de negócios da construção ao longo de 
2018, “mas isso não vai se traduzir em um resultado 

positivo para o PIB do setor”.
O Índice de Situação Atual, que mede a percepção 

sobre o presente, subiu 0,6 ponto de novembro para 
dezembro e chegou a 74,7 pontos, o maior nível desde 
abril de 2015 (75,5 pontos). O Nível de Utilização da 
Capacidade do setor avançou 1,9 ponto percentual, 
para 66,6%. As expectativas de recuperação da de-
manda do setor estão se refl etindo positivamente nas 
intenções de contratação (ABr).

Aumenta a confi ança dos empresários da construção


