
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quinta-feira, 03 de outubro de 2019

D - Pesquisas sobre Malária
O Ministério da Saúde e a Fundação Bill & Melinda Gates lançaram uma 
chamada do Grand Challenges Brazil para apoiar pesquisadores. O tema é 
“Prevenção, Detecção e Combate à Malária no Brasil”. A chamada investirá 
cerca de R$ 14 milhões em propostas inovadoras que possam contribuir 
para a avaliação e desenvolvimento de programas de prevenção, vigilância, 
controle e eliminação da malária. Os projetos devem estar relacionados a 
temas como: adesão ao tratamento de malária no Brasil; desenvolvimento 
de novos métodos de diagnóstico e estudos em epidemiologia; pesquisas em 
biologia e controle de vetores; e avaliação de impacto econômico de tecno-
logias para controle de malária. Mais informações: (https://bit.ly/2k3Xs8g).

E - Bolsas de Estudo em TI
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do BCG Gamma 
Challenge, o datathon organizado pelo Boston Consulting Group, que 
premiará os melhores projetos com bolsas de estudo em Data Science e 
Advanced Analytics e uma oportunidade de entrevista para trabalhar em 
uma das principais consultorias do mundo.  O evento desafi a universitários 
e profi ssionais entusiastas de data science a pensar em soluções para o 
setor público. Neste ano, os participantes serão estimulados a analisar 
a fundo um tema crítico para a sociedade: o tratamento de câncer no 
sistema público de saúde. Inscrições individuais ou de grupos de até 
quatro pessoas, pelo site (http://bcggammachallenge.bcg.com). 

F - Inovação e Tecnologia
O Hacking.Rio – maior maratona de desenvolvedores da América Latina 
– abre novas inscrições pelo site (www.hackingrio.com). Em sua segun-
da edição, o hackathon reunirá mais de 1.500 hackers e especialistas 
em inovação, tecnologia e empreendedorismo para gerar soluções de 
alto impacto para problemas reais enfrentados pela sociedade no atual 
processo de transformação digital. Terá 42 horas seguidas de desenvol-
vimento de novas tecnologias além de conferência internacional e fórum 
de novos negócios e o hackaton da NASA,  entre os próximos dias 18 e 
20, no Aqwa Corporate, no Porto Maravilha. 

G - Dano Moral Coletivo
O sócio do WFaria Advogados, Leonardo Mazillo, demonstrará dados 

A - Innocence Project 
Ontem, 2 de outubro, foi comemorado o ‘Dia Internacional da Condena-
ção Injusta’. O Innocence Project Brasil, primeira organização brasileira 
voltada a enfrentar a grave questão das condenações de inocentes no 
país, já recebeu, desde 2017, mais de 1.100 pedidos de assistência 
jurídica e obteve sucesso em três casos de libertação de presos conde-
nados injustamente. A ONG brasileira, membro da Innocence Network 
dos EUA, uniu-se à campanha global para chamar a atenção para esta 
data. Por meio das mídias sociais,  a entidade está postando informa-
ções com dados relevantes sobre este problema, utilizando a hashtag 
(#diadacondenacaoinjusta).

B - Normas Contábeis
A Fundação de Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis rea-
liza no Amcham Busines Center, no próximo dia 21, das 8h às 18hs, o 
XVI Seminário Internacional CPC Normas Contábeis Internacionais. O 
programa tem o objetivo de proporcionar uma visão prática do atual 
estágio de adoção das normas internacionais de relatórios fi nanceiros 
(“IFRS – International Financial Reporting Standards”) no Brasil. Temas 
a serem abordados: Disclosure Initiative; Macro-hedge, Nova Estrutura 
Conceitual e Contabilidade 4.0; Updates IASB Projects; IFRS 16/CPC 
06 R2; Arrendamento Mercantil; IFRIC 23 / ICPC 22; e Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre o Lucro. Inscrição e mais informações: 
(www.eventos.facpc.org.br).

C - Turismo de Saúde 
Compradores internacionais, palestrantes especialistas, Ministros 
da Saúde e centenas de outros executivos da área da saúde viajarão 
para Abu Dhabi, como delegados do 12th World Medical Tourism 
& Global Healthcare Congress (WMTC) (12º Congresso Interna-
cional da Área da Saúde e de Turismo Médico). O Congresso que 
acontece entre os próximos dias 15 e 17, vai abordar muitos dos 
desafios enfrentados pela área do turismo de saúde. O evento será 
palco de um programa intenso com mais de 100 palestrantes que 
compartilharão histórias e perspectivas sobre os segredos, desafios 
ocultos e o futuro do setor. Mais informações: (https://www.medi-
caltourismcongress.com).

sobre em que medida diversidade e inclusão (D&I) estão relacionados 
e afetam o Ebitda e porque passaram a ser foco de atenção dos pro-
fi ssionais de compliance. Ele vai abordar a correlação existente entre 
os conceitos de D&I com os 9 pilares dos programas de compliance. E 
mostrar levantamento de decisões judiciais que mostra o impacto nas 
empresas por dano moral coletivo. O evento será nesta sexta-feira (4) das 
09h00 às 12h00, na  Fipecafi  - Rua Maestro Cardim, 1.170, Bela Vista. As 
inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas em (https://www.wfaria.
com.br/eventos/diversidade-inclusao-e-compliance-2/).

H - Transformação Digital 
O estado da Bahia será palco de um evento que promete defi nir os parâ-
metros para as discussões futuras sobre transformação digital no Brasil. 
A ‘1ª Edição do Fórum de Trancoso’ acontece entre os dias 20 e 22 de 
novembro na cidade homônima e é uma iniciativa do Movimento Brasil 
Digital para reunir lideranças empresariais, políticas, acadêmicas e da 
sociedade civil com o compromisso de debater e implementar caminhos 
para a transformação do Brasil em um país mais inovador e inclusivo. O 
nome que abrirá as discussões é o de Paul Romer, ganhador do último 
Prêmio Nobel de Economia. O evento  busca promover o diálogo entre 
os setores público e privado, para a construção de propostas que tragam 
tecnologia e inovação ao centro da estratégia do país. Saiba mais: (http://
movimentobrasildigital.org.br/).

I - Aviação Comercial 
Entre os próximos dias 27 e 29, o Brasil vai sediar o Alta Airline Leaders 
Forum, considerado o maior evento da aviação comercial da América 
Latina e Caribe. Esta será a 16ª edição do evento que, este ano, vai ter 
como tema a Competitividade da Indústria no Cenário Atual. O fórum 
acontece em Brasília, reunindo executivos, autoridades da aviação civil, 
integrantes de associações, fornecedores do setor, além de representes 
do governo. Entre os participantes, os Ministros Tarcísio Gomes de 
Freitas, da Infraestrutura, e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Mais 
informações no site (http://www.altaairlineleaders.com).

J - Arredondando Centavos 
O Burger King® acaba de atingir 1 milhão de reais arrecadados através 
do Movimento Arredondar – ONG responsável por captar e repassar o 
troco das compras dos consumidores para ONGS que trabalham com a 
formação educacional e cultural de milhares de jovens e crianças. Com 
isso, já são mais de 6 milhões de atos de doação feitos nos restaurantes 
da rede. Cerca de 10 mil pessoas arredondam por dia. A proposta é 
que, ao comprar produtos os clientes tenham a oportunidade de arre-
dondar o valor total de suas compras para o próximo número cheio (R$ 
21,80 viram R$ 22,00, por exemplo). Mais informações no site (www.
arredondar.org.br).   

T : 3043-4171

D - Pesquisas sobre Malária
O Ministério da Saúde e a Fundação Bill & Melinda Gates lançaram uma 

A - Innocence Project 
Ontem, 2 de outubro, foi comemorado o ‘Dia Internacional da Condena-

A democratização 
dos investimentos
O rápido avanço da 

tecnologia faz com que 

ideias simples sejam 

transformadas em 

serviços

E, de repente, como num 
passe de mágica, diver-
sos aplicativos passam a 

fazer parte do nosso cotidiano, 
tornado mais fácil e barato o 
acesso a meios de transpor-
te, entretenimento, serviços 
bancários e até investimentos. 

O táxi, considerada uma 
opção cara de transporte, 
transformou-se radicalmente 
com a chegada do Uber e outros 
aplicativos similares, assim 
como os serviços de streaming 
mudaram o acesso a músicas, 
fi lmes e séries de TV. 

Até há alguns anos, era 
necessário assinar um pacote 
de uma das operadoras de TV 
paga com dezenas de canais 
e pagar caro por isso, mesmo 
que a pessoa nunca assistisse à 
maioria desses canais. Hoje, o 
cliente assina apenas os servi-
ços de TV que lhe interessam, 
paga mais barato e assiste aos 
programas quando quiser. É 
o cliente quem decide o que 
realmente deseja.

Essa democratização tam-
bém já é realidade no setor 
bancário. Pagar tarifas para ter 
acesso a serviços bancários e 
cartões de crédito é coisa do 
passado. Agora é possível abrir 
uma conta bancária, pagar 
contas e realizar transações 
sem jamais ter que pisar em 
uma agência, esperar em fi las 

ou conversar com um gerente. 
Investir em ações ou fundos 

de investimentos carregava 
um tabu como opção de in-
vestimento apenas para quem 
tivesse muito dinheiro, que 
podia contratar os serviços de 
um corretor especializado em 
avaliar as melhores opções, 
montar carteiras e cuidar dos 
lucros de seus clientes. Nos 
últimos tempos, o tabu caiu: 
basta baixar um aplicativo de 
celular e escolher a melhor 
opção de carteira. 

Robôs de investimento já 
estão disponíveis no mercado 
e são capazes de montar car-
teiras diversifi cadas, criadas 
de acordo com o perfi l de cada 
cliente e de forma agnóstica. 
Afi nal, o robô não tem metas 
de vendas para bater e pode 
oferecer opções com impar-
cialidade. O fato é que fundos 
de investimentos, letras de 
crédito e ações não são mais 
assuntos confi nados a rodinhas 
de economistas e investidores 
com muito dinheiro. 

Cada vez mais, pessoas co-
muns estão se benefi ciando 
da rentabilidade que esses 
investimentos proporcionam. 
Nunca foi tão fácil e democrá-
tico investir. O cliente tem o 
poder de escolha e não precisa 
mais aceitar aquilo que vem 
pronto em um pacote. 

O que era uma atividade ex-
clusiva para os ricos e especia-
listas, agora é acessível a todos. 
É só escolher um aplicativo, 
experimentar e começar a se 
benefi ciar dessa nova onda.

(*) - É head do Sofi sa Direto.

Alessandro Andrade (*)

Considerando empreendimentos de todos os portes, 5,8 milhões estavam

com compromissos fi nanceiros negativados em julho.

Na comparação com o 
mesmo mês do ano 
anterior, houve um au-

mento de 5,6%, impulsionado 
pelo segmento de Serviços, 
cuja participação em julho foi 
de 48,4%, com alta de 9,6% na 
relação com o mesmo período 
de 2018. Comércio (42,8%) e 
Indústria (8,3%) aparecem na 
sequência. Na comparação com 
junho de 2019, o acréscimo foi 
de 0,6%.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“setores fortemente ligados à 
renda dos brasileiros, como o 
de Serviços, acabam reunindo 
o maior volume de empreendi-
mentos com contas atrasadas e 
negativadas devido à precária 
geração de caixa. Com isso, 
os empreendedores buscam 
crédito para cobrir rombos em 
seus orçamentos, sem retorno 
imediato e, por isso, acabam 
deixando de honrar os compro-
missos fi nanceiros”, comenta.

Considerando empreendi-
mentos de todos os portes 
(micro, pequenas, médias e 
grandes empresas), 5,8 milhões 

Presidente Jair Bolsonaro: retomada de investimentos e o 

equilíbrio das contas públicas do país.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (2) que a aprova-
ção da reforma da Previdência 
é uma maneira de dar um sinal 
que “estamos fazendo o dever 
de casa” para a retomada de in-
vestimentos e o equilíbrio das 
contas públicas do país. Bol-
sonaro comentou a aprovação 
em primeiro turno, no Senado, 
do texto-base da proposta de 
emenda à Constituição que 
reforma as aposentadorias.

De acordo com o presidente, 
é uma “reforma necessária”. 
“Não temos plano B, nem pra 
mim, nem pra ninguém. Os ou-
tros governos tentaram fazer 
e não conseguiram”, disse aos 
apoiadores que o aguardavam 
na saída do Alvorada. Após 
quatro horas de sessão, o 
plenário do Senado aprovou a 
proposta por 56 votos a favor, 
19 contra e nenhuma absten-

Trinta e três marcas de azeites 
de oliva tiveram a comercialização 
suspensa pelo Ministério da Agri-
cultura por terem sido adulteradas. 
A maior parte das fraudes foi feita 
com a mistura com óleo de soja e 
óleos de origem desconhecida. As 
marcas que praticaram fraudes 
foram:  Aldeia da Serra, Barcelona, 
Casa Medeiros, Casalberto, Conde 
de Torres, Dom Gamiero, Donana 
(premium), Flor de Espanha, 
Galo de Barcelos, Imperador, La 
Valenciana, Lisboa, Malaguen-
za, Olivaz, Oliveiras do Conde, 
Olivenza, One, Paschoeto, Porto 
Real, Porto Valencia, Pramesa, 
Quinta da Boa Vista, Rioliva, San 
Domingos, Serra das Oliveiras, 
Serra de Montejunto, Temperatta, 
Torezani (premuim), Tradição, 
Tradição Brasileira, Três Pasto-
res, Vale do Madero e Vale Fértil. 

As fi scalizações que detectaram 
as marcas irregulares são resultan-
tes da Operação Isis. Essas marcas 
referem-se a coletas realizadas em 

2017 e 2018. O processo é lento 
pois envolve exames laboratoriais, 
notifi cação dos fraudadores, perí-
cias, períodos para apresentação 
de defesa e julgamentos desses 
recursos em duas instâncias admi-
nistrativas. O nome da operação é 
uma referência à deusa do antigo 
Egito que detinha o conhecimento 
sobre a produção das oliveiras. 

Praticamente não existe mais 
estoque no mercado desses lotes 
que foram reprovados, pois os 
remanescentes foram destruídos 
após o julgamento dos processos 
administrativos. Embora os su-
permercados tenham sido aler-
tados quanto às marcas, muitos 
comerciantes ainda insistem em 
vender esse tipo de produto em 
razão do baixo preço. Em 2020, 
a fi scalização vai se tornar ainda 
mais rigorosa, pois o ministério 
estuda a utilização de aparelhos 
portáteis, que fazem análise 
preliminar bastante precisa, no 
momento da fi scalização (Mapa).

Índice de Preços 
cai em 4 das 
7 capitais 
pesquisadas

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) caiu 
em quatro das sete capitais pes-
quisadas pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), de agosto para 
setembro. A maior queda foi 
observada em São Paulo: -0,38 
ponto percentual, ao passar de 
uma infl ação de 0,28% em agos-
to para uma defl ação (queda de 
preços) de 0,10% em setembro.

Outras duas cidades também 
tiveram quedas na taxa do 
IPC-S e registraram defl ação 
em setembro: Belo Horizonte 
(-0,32 ponto percentual, indo 
de 0,28% para -0,04%) e Rio de 
Janeiro (-0,23 ponto percentual 
caindo de 0,14% para -0,09%). 
Em Porto Alegre, a taxa recuou 
0,10 ponto percentual e a ci-
dade passou teve estabilidade 
de preços.

Das outras três cidades com 
alta na taxa, o maior aumento 
foi registrado em Salvador 
(0,21 ponto percentual, indo 
de 0,20% para 0,41%). Em 
Recife, a alta foi de 0,04 ponto 
percentual: de 0,04% para 
0,08%. Brasília teve alta de 
0,09 ponto percentual. Passou 
de uma defl ação de 0,07% para 
uma infl ação de 0,02% (ABr).
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Aumentou a inadimplência de 
micro e pequenas empresas

Segundo estudo da Serasa Experian, 5,5 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes 
em julho de 2019, um novo recorde da série histórica iniciada em março/16

estavam com compromissos 
fi nanceiros atrasados e nega-
tivados em julho, aumento de 
4,4% em relação a julho/18. Na 
análise com junho, o número 
se manteve estável em 5,8 
milhões. As micro e pequenas 
empresas representam 95% do 

montante total.
Todas as empresas estão 

sujeitas a impactos negativos 
dos movimentos da economia, 
por isso é preciso ter as contas 
e o planejamento em ordem 
para evitar surpresas e a difi -
culdade de acesso ao crédito 

por conta da  inadimplência. 
Caso o empreendimento, novo 
ou não, acabe deixando de 
honrar algum compromisso 
fi nanceiro, a melhor alternativa 
para voltar ao mercado de cré-
dito é renegociar a dívida (AI/
SerasaExperian).

Bolsonaro: “Estamos 
fazendo o dever de casa”

ção. Eram necessários 49 votos, 
equivalentes a três quintos dos 
senadores mais um, para que a 
medida avançasse.

A proposta ainda precisa ser 
aprovada em segundo turno 

para ser promulgada. A partir 
daí, as novas regras de apo-
sentadoria, pensões e auxílios 
passam a valer. A expectativa 
é que isso aconteça antes do 
próximo dia 10.

Ministério suspende venda de 
marcas de azeite de oliva fraudado


