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meira medalha internacional de ouro, concorrendo com mais de 9 mil 
amostras de 43 países, inscritos no Concours Mondial de Bruxelles 2019. 
Reconhecido como um dos mais importantes concursos do mundo, 
reúne vinícolas de diversos países e júri internacional, composto por 
340 degustadores, que consideraram o nosso merlot brasileiro como 
um dos melhores do planeta. O Anima, primeiro Gran Reserva do Bra-
sil, é assinado por Roberto Cipresso, diretor técnico da Bueno Wines 
e winemaker reconhecido no mundo por criar vinhos absolutamente 
especiais. Saiba mais: (www.buenowines.com.br).

E - Programa de Aceleração 
A Unilever Brasil anuncia a abertura das inscrições para a segunda edição 
do Lever UP, programa de inovação aberta desenvolvido pela companhia 
em parceria com a Liga Ventures, que objetiva acelerar startups para 
impulsionar soluções de negócio da empresa. Entre as áreas de inte-
resse do LeverUP estão: Automação de Processos, Big Data, Analytics,  
Business Intelligence, Precifi cação,  Promoções Individualizadas, Logís-
tica, Vendas, Relacionamento com o Trade, Novos Canais, Formas de 
Pagamento, Processos Produtivos, Supply Chain, Reciclagem, Redução 
de Desperdício, Tecnologias para a área de RH e Mercado Vegano. Até  
o dia 16 de junho, startups de todo o país podem se inscrever pelo site: 
(http://www.leverup.com.br). 

F - Incentivo à Cultura
O Movimento Fomento Cultural convida a classe artística em geral, 
sobretudo os profi ssionais do teatro musical (artistas, técnicos, 
criativos, músicos, advogados, assessores e contadores, entre outros), 
para encontro nesta segunda-feira (27), às 20h30, no Teatro Procópio 
Ferreira. O evento tem como proposta apresentar painel sobre o fun-
cionamento da Lei de Incentivo à Cultura e as perspectivas futuras do 
mercado de musicais após a publicação da nova instrução normativa; 
além de fomentar a discussão sobre o tema através de um debate fi nal 
entre convidados e o público presente. A inscrição, gratuita, deve ser 
feita pelo site: (https://www.mfc.art.br).  

G - Nova Faculdade
A Faculdade ENAU, em Ribeirão Pires, realiza seu primeiro vestibular 
em junho, com inscrições gratuitas a partir de maio. As primeiras turmas 

A - Quase de Graça
Em sua Temporada 2019, o Theatro Municipal de São Paulo, agora sob 
a direção artística de Hugo Possolo, está aberto às novas linguagens 
artísticas. Toda última segunda-feira do mês tem peças de teatro, é o 
novo projeto Teatro no Municipal. O espetáculo de estreia é ‘A Morte 
Acidental de Um Anarquista’, de Dario Fo, com Dan Stulbach e direção 
de Hugo coelho. A peça parte de um caso verídico, uma controversa 
investigação de um caso ocorrido em Milão, em 1969, e tem como pano 
de fundo os ataques terroristas que feriram e mataram dezenas de 
pessoas nas cidades de Milão e Roma. A apresentação única acontece 
nesta segunda-feira (27), às 20h. Os ingressos custam R$ 5.

B - Salão de Design
Nos dias 4 e 5 de Junho, no Centro de Eventos Pro-Magno, acontece o 
Inspiramais 2020, o principal Salão de Design da América Latina. O espaço 
se consolida como referência em pesquisa em couros e outros materiais 
para calçados, bolsas, roupas, acessórios, bijuterias e móveis, unifi cando 
linguagem e metodologia para cadeia produtiva. Os movimentos da socie-
dade são o foco da pesquisa do Preview do Couro, que a cada semestre 
desenvolve couros com antecipação de tendências. Nesta edição da mostra, 
a palavra sincronia deu base à criação de todos os artigos, seguindo uma 
refl exão sobre a corrente de conectividade, conteúdo e tecnologia na qual 
vivemos. Inscrições e informações: (www.inspiramais.com.br).

C - Doença Gengival
A disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP está 
recrutando voluntários, para um estudo sobre a efi cácia de produtos de 
higiene oral no tratamento de doenças gengivais. São 90 vagas a serem 
preenchidas por interessados. Aptos a participar: homens e mulheres 
com doença gengival (gengivas com sangramento ou vermelhidão e 
perda óssea), idade entre 18 e 65 anos, boa saúde geral, um mínimo 
de 10 dentes, não fumantes e que não estejam participando de outros 
estudos. Os pacientes selecionados receberão gratuitamente tratamento 
da doença gengival e produtos de higiene oral. Interessados devem 
contatar: (uspgengiva@gmail.com).

D - Primeira Medalha 
O vinho Bueno Anima Gran Reserva Merlot acaba de ganhar sua pri-

iniciam as aulas em agosto. São quatro cursos: bacharelado em Adminis-
tração, licenciatura em Educação Física, bacharelado em Gestão de RH 
e licenciatura em Pedagogia. Serão 50 vagas por turma. Com condições 
especiais para a primeira turma dos cursos, o valor das mensalidades 
começa em R$ 285. Os estudantes também poderão usufruir de cursos 
de extensão gratuitos – presenciais e online – sobre variados assuntos 
de interesse, como planejamento de carreira. Informações e inscrições 
em: (www.faculdadeenau.com.br).

H - Economia da Recorrência  
O Grupo Superlógica, composto pelas fi ntechs Superlógica e PJBank, 
anuncia a 3ª edição do Superlógica Xperience, maior evento de econo-
mia da recorrência da América Latina. O evento acontece nos dias 6 e 
7 de junho, no Royal Palm Hall, em Campinas. São mais de 35 horas de 
conteúdo, 50 expositores e 70 palestrantes nacionais e internacionais. A  
edição deve superar a marca de 3,5 mil inscrições, sendo mais de 80% 
desta audiência composta por tomadores de decisão. São cinco trilhas: 
Gestão e Saas; SaaS; Imobiliárias; Condomínios e Deep Dive - que trará 
palestras que vão detalhar estratégias ‘hands on’, com o passo a passo 
de como implementá-las na operação. Os ingressos estão à venda no 
site (https://xperience.superlogica.com).  

I - Estágio de Férias 
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados abriu inscrições do 
“Programa de Estágio de Férias 2019”, que ocorre nas férias de julho, 
com carga horária de 6 horas diárias, na sede de São Paulo. As opor-
tunidades são para as áreas de Societário, Contencioso Cível, Traba-
lhista, Propriedade Intelectual e Bancário/Mercado de Capitais. Entre 
os pré-requisitos, estão: cursar a partir do 1º ano do curso de Direito, 
ter inglês intermediário ou avançado e, preferencialmente, estudar 
em faculdades de período integral ou de outras cidades e estados. O 
objetivo do Programa de Estágio de Férias é trazer universitários para 
vivenciarem uma experiência de trabalho em um escritório de advocacia 
de grande porte. Inscrições até o próximo dia 31 pelo site (https://jobs.
kenoby.com/cesconbarrieu).

J - Indústria da Moda
“Fim das fronteiras: da criação ao consumo” é o tema central do Con-
gresso Internacional Abit 2019, a ser realizado nos dias 22 e 23 de 
outubro, em Belo Horizonte, simultâneo ao Minas Trend. Enfatizará a 
integração dos diversos elos da cadeia de produção e distribuição com 
o consumidor, transformação por meio dos materiais, o uso cada vez 
mais intenso de novas tecnologias e a hibridização de produtos e ser-
viços. Apresentará, ainda, as novas tendências para o mercado têxtil e 
de confecção, as mudanças sofridas nas relações entre os designers das 
marcas e os consumidores, além da sustentabilidade em toda a cadeia. 
Mais informações: (www.congressoabit.com.br). 
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Sem crédito, as 

vendas se limitam 

à renda corrente da 

população, o que reduz, 

e muito, o consumo e, 

por consequência, o 

potencial de crescimento 

do PIB

O Brasil, apesar da reto-
mada das operações 
no ano passado, ainda 

exibe uma relação crédito 
sobre PIB abaixo de 50%, 
mas o potencial de aumento 
é enorme. Há países em que 
o crédito representa 150% do 
PIB, ou seja, tem-se um ano 
e um ano e meio de riqueza 
futura no presente. É o que via-
biliza, por exemplo, a indústria 
imobiliária, com a antecipação 
de dez anos de salários.

No Brasil, a expansão do 
crédito entre 2002 e 2013 teve 
forte impacto na aceleração 
das taxas de aumento do PIB e, 
em parte, é uma das principais 
explicações de porque o país 
cresceu tanto nesse período. 
A crise instaurada logo depois 
arrefeceu a oferta de crédito, 
que começa a ser retomada, 
mas ainda há muitos entraves 
para que o volume supere a 
metade do PIB.

Apesar de a Selic se encon-
trar em um patamar bem abai-
xo de sua média história e ter 
se mantido assim nas últimas 
reuniões do Copom, o custo do 
crédito para o usuário fi nal é 
elevado. Estudo da Febraban, 
com a consultoria Accenture, 
indica que um dos fatores que 
para o custo ser mais alto e 
a oferta de crédito ser mais 
limitada no Brasil reside nas 
“inefi ciências na qualidade e 
disponibilidade de informa-
ções de crédito”, salientado 
que os birôs de crédito, no 
Brasil, cobrem não mais do que 
79% da população adulta em 
comparação a 100% nos países 
desenvolvidos.

Alguns argumentam que a 
aprovação do Cadastro Posi-
tivo seja uma das saídas para 

o aumento da oferta e redução 
dos custos ao tomador fi nal, 
pois as novas regras permiti-
rão a inclusão compulsória ao 
cadastro para todos os con-
sumidores e empresas, com a 
possibilidade da solicitação de 
saída, além da participação de 
informações e dados de outras 
indústrias. 

Em parte, o argumento está 
correto, pois o cadastro positi-
vo reduzirá o risco de inadim-
plência e, por consequência, os 
custos dos bancos. No entanto, 
a expansão segura do crédito 
não é uma garantia automática 
de uma queda dos juros e/ou 
de redução dos spreads bancá-
rios. O aumento da oferta e a 
retração dos juros fi nais deve 
ser encabeçada pela tecnologia 
evidenciada nas Fintechs que 
surgem a cada dia. 

A nova onda pode inserir 
milhões de pessoas no consu-
mo, pois mais da metade da 
população economicamente 
ativa do país está negativada 
nos birôs de crédito e, como 
essa era a fonte única de 
informações que norteava a 
concessão, esse público fi cava 
impedido de obter um fi nan-
ciamento ou um empréstimo. 
A análise de dados através do 
uso de AI possibilita acesso a 
outras informações sobre essas 
pessoas, para que se conheça 
seus hábitos, a fi m de saber 
se elas poderão honrar novos 
compromissos.

Ao oferecerem uma análise 
de crédito mais completa 
e, portanto, mais segura, as 
Fintechs se capacitam a tra-
balhar com juros variáveis, 
personalizados, em vez das 
taxas homogêneas defi nidas 
por tipo de empréstimo ou 
linha de crédito que o sistema 
bancário vem praticando há 
décadas. Este movimento irá 
inserir novos consumidores 
no mercado, ampliar as vendas 
e, por consequência, gerar 
empregos.

(*) - É CEO da Neurotech, pioneira em 
Inteligência Artifi cial no país.

Domingos Monteiro (*)

A arrecadação das receitas federais somou 
R$ 139,030 bilhões, em abril de 2019, informou 
ontem (23) a Secretaria da Receita Federal do 
Ministério da Economia (SRF). Houve aumento 
real (descontada a infl ação) de 1,28%, na com-
paração com o mesmo mês de 2018.

Em abril, as receitas administradas por outros 
órgãos (principalmente royalties do petróleo) 
foram as responsáveis pelo crescimento da arre-
cadação, ao totalizarem R$ 11,030 bilhões, com 

crescimento de 24,82%. As receitas administra-
das pela SRF (como impostos e contribuições) 
chegaram a R$ 127,99 bilhões, com queda real de 
0,34%. De janeiro a abril, a arrecadação somou 
R$ 524,371 bilhões, com crescimento real de 
1,14%. O faturamento administrado pela Receita 
chegou a R$ 499,165 bilhões, com aumento real 
de 0,3%. As receitas administradas por outros 
órgãos chegaram a R$ 25,205 bilhões, com cres-
cimento de 21,12% (ABr).

O Índice de Confi ança do 
Consumidor, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), recuou 
2,9 pontos na passagem de 
abril para maio. Depois de 
quatro quedas consecutivas, o 
indicador acumula perda de 10 
pontos e atingiu 86,6 pontos 
em uma escala de zero a 200. 
Esse é o menor patamar desde 
outubro do ano passado (85,4 
pontos). De abril para maio, a 
confi ança dos consumidores 
caiu em relação tanto ao pre-
sente quanto ao futuro. 

O Índice de Situação Atual 
(ISA) diminuiu 3,7 pontos, indo 
para 73,4. Houve queda de 3 
pontos em relação ao otimismo 
em relação à economia e de 4,4 
pontos sobre a satisfação com 
as fi nanças familiares. O Índice 
de Expectativas (IE) recuou 2,2 
pontos, para 96,5 devido a que-
das de 7,4 pontos em relação à 
evolução da economia e de 5,9 
pontos no otimismo sobre a 

Cresce o 
número 

de micro e 
pequenas 
empresas 

endividadas
A inadimplência de micro 

e pequenas empresas bateu 
recorde em março de 2019, 
chegando a 5,3 milhões. O 
número é o maior da série 
histórica, iniciada em março 
de 2016, e teve alta de 6,9%, 
na comparação com o tercei-
ro mês de 2018. Na relação 
com fevereiro de 2018, hou-
ve aumento de 0,7%.

Segundo os economistas 
da Serasa Experian, o fraco 
desempenho da atividade 
econômica durante o primeiro 
trimestre acabou por não favo-
recer a ampliação da geração 
de caixa das empresas. Este 
fator e a alta da infl ação foram 
os responsáveis pelo aumento 
do número de micro e pe-
quena empresas com dívidas 
atrasadas e negativadas.

Por segmento, Serviços – 
que representa 48% do total 
em março deste ano – foi o 
setor que mais deixou de 
pagar as contas em dia, com 
alta de 11,6%, na compara-
ção com março de 2018. A 
indústria (8,4% de partici-
pação) vem na sequência, 
com aumento de 3,2%, e o 
comércio (43,2% de partici-
pação) com crescimento de 
2,8% no comparativo anual 
(AI/Serasa Experian).

O objetivo é conscientizar a 
população sobre os altos 
impostos, além de apoiar 

a discussão em torno da Reforma 
Tributária. Neste ano, o evento 
será realizado no próximo dia 30,  
e contará com a participação de 
estabelecimentos de 18 estados 
e do Distrito Federal.

As empresas que aderem à 
campanha comercializam pro-
dutos e serviços com descontos, 
no valor que normalmente é 
consumido por taxas de tributa-
ção. Supermercados, drogarias, 
shoppings centers, padarias, 
restaurantes e concessioná-
rias de veículos participantes 
chegam a oferecer descontos 
de até 70%. Esses estabele-
cimentos pagam os tributos 
normalmente, mas, neste dia 
específi co, vendem seus itens 

Em São Paulo, o Indicador de 
Registros de Inadimplentes recuou 
0,5% na comparação mensal de 
março contra o mês anterior, de 
acordo com os dados da Boa Vista. 
No resultado acumulado, a inadim-
plência permaneceu estável (0,0%), 
enquanto na variação interanual 
(mesmo mês do ano anterior) o in-

dicador elevou 7,8%. A recuperação 
de crédito do consumidor, por sua 
vez, caiu 0,1% na comparação men-
sal de março contra o mês anterior. 
No resultado acumulado, a recupe-
ração avançou 0,5% enquanto na 
variação interanual (mesmo mês 
do ano anterior) o indicador subiu 
7,2% (Boa Vista SCPC).
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Consumidores se mostram mais cautelosos quando

vão ao comércio.
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Lojistas oferecem descontos de 
até 70% no Dia Livre de Impostos

A pesada carga tributária brasileira motiva, pela 13ª vez, o Dia Livre de Impostos (DLI), ação realizada 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e coordenada pela Câmara de Dirigentes 
Lojista Jovem (CDL Jovem)

sem repassar as taxas no preço 
fi nal para os clientes. De acordo 
com informações do IBPT, o 
brasileiro trabalha em média 
153 dias, ou cinco meses por 
ano, só para pagar impostos. 

Em 2019, a expectativa é 
que 10 mil estabelecimentos 
e 45 shoppings participem da 
iniciativa. Entre os participan-
tes, postos de gasolina venderão 
100 mil litros de combustível 
com aproximadamente 40% 
de desconto, a alíquota de im-
postos que compõe o valor fi nal 
do produto. Em (www.dialivre-
deimpostos.com.br) os lojistas 
que têm interesse em aderir 
à campanha podem cadastrar 
seus estabelecimentos e baixar 
materiais de comunicação, en-
tre eles peças gráfi cas e vídeos 
informativos (AI/CNDL). 

Confi ança do Consumidor 
caiu 2,9 pontos em maio

situação fi nanceira familiar. 
De acordo com a pesqui-

sadora da FGV Viviane Seda 
Bittencourt, entre fevereiro e 
abril a queda da confi ança tinha 
sido associada à frustração de 
expectativas com o ritmo da 
recuperação econômica e com 
os refl exos disso no mercado 

de trabalho e na situação 
fi nanceira das famílias. Em 
maio, segundo ela, o resul-
tado mostra um aumento 
expressivo da insatisfação dos 
consumidores com a situação 
atual, principalmente entre 
as famílias com renda mais 
baixa (ABr).

Recuou 0,5% a inadimplência 
do consumidorArrecadação cresceu 1,28% em abril


