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o XII Congresso Brasileiro de Agroinformática, que objetiva promover o 
compartilhamento de resultados de pesquisas, a troca de ideias sobre 
trabalhos em andamento e a inovação no setor. A internet das coisas, 
caracterizada por dispositivos que se comunicam sem interferência 
humana, já chegaram nas fazendas e não são poucas as novidades que 
circulam no campo como, por exemplo, sensores em plantadeiras e co-
lheitadeiras, drones, sistemas de irrigação e outras máquinas inteligentes 
que conversam entre si e podem gerenciar o uso de energia e insumos e 
tornar o processo produtivo mais efi ciente. Mais informações e inscrições: 
(https://www.embrapa.br/sbiagro/iot-na-agricultura).

E - Atendendo a Demanda
A Adecco, líder mundial em recrutamento e seleção, e a Lee Hecht 
Harrison (LHH), líder global em transição de carreira e desenvolvimento 
de talentos, anunciam a inauguração de uma nova fi lial em São Paulo. 
A unidade oferece oportunidades para quem está buscando emprego e 
para quem deseja mudar de carreira, atendendo demandas crescentes 
do mercado. A Adecco atenderá 130 clientes e espera oferecer cerca de 
500 postos de trabalho todos os meses para as áreas de fi nanças e TI na 
região de São Paulo. Já a LHH contará com uma equipe de 30 funcioná-
rios dedicados a programas de transição de carreira. Mais informações: 
(www.adecco.com.br) e (www.lhh.com).

F - Semana de Conciliação 
Começou a Semana CAIXA de Conciliação, evento promovido pelo banco 
para pessoas físicas e jurídicas renegociarem, com condições especiais, 
contratos comerciais ajuizados. Cerca de 120 mil clientes de todo o 
país poderão regularizar seus débitos com descontos de até 90% para 
liquidação à vista, além de outras condições que variam de acordo com 
o tipo de operação de crédito. A ação abrange cerca de 71 mil clientes 
pessoas físicas, dos quais um quarto poderá quitar suas dívidas à vista 
por valores inferiores a R$ 1 mil, e 50 mil pessoas jurídicas, dos quais 
mais de 44% tem possibilidade de quitar à vista com valores inferiores 
a R$ 10 mil. 

A - Yakisoba Solidário 
Buscando um diferencial com uma ação que agregue valor social, a rede 
Jin Jin promove no próximo dia 12, durante o tradicional Festival do 
Yakisoba, o Dia do Yakisoba Solidário. Toda a venda, menos impostos, 
dos yakisobas à la carte nos sabores de legumes, tradicional, frutos do 
mar, curry e crispy da rede Jin Jin neste dia será revertida para o Centro 
Boldrini, instituição de referência na América Latina em tratamento de 
câncer pediátrico, localizado em Campinas. Confi ra no site (www.jinjin.com.
br) onde tem loja da Jin Jin para participar do Dia do Yakisoba Solidário.

B - Oportunidades de Emprego
O Olist, startup que oferece soluções para a venda em marketplaces, anun-
cia recorde de vagas preenchidas durante o mês de setembro: mais de 32 
posições em diferentes áreas, como marketing, logística, recursos humanos 
e outras, foram ocupadas. A empresa continua buscando profi ssionais 
que trabalhem com propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa 
e queiram fazer parte da revolução do comércio mundial: são mais de 100 
vagas abertas para Curitiba, São Paulo e também para trabalho remoto de 
qualquer lugar do Brasil. Mais informações: (https://olist.gupy.io/).

C - Crédito Online
O último trimestre do ano é, tradicionalmente, o período em que as 
pequenas e médias empresas têm necessidade de aumentar seu capital 
de giro, seja para o pagamento do 13º salário dos funcionários, seja para 
reforçar os estoques de mercadorias para o Natal. O Banco Daycoval, 
especializado em crédito para empresas de pequeno, médio e grande 
porte, possui a linha de crédito Girofácil, com prazo de pagamento de 
12 a 24 meses. A grande vantagem dessa modalidade é que ela pode ser 
contratada totalmente online, por meio do website do Banco Daycoval 
(https://girofacildaycoval.com.br/), sem qualquer burocracia e sem a 
exigência das inúmeras certidões.

D - Produtividade no Campo
Entre os dias 11 a 14 de novembro, na Fatec, campus Indaiatuba, acontece 

G - Duplicatas Eletrônicas
O SPC Brasil, plataforma integradora de informações que atua há mais 
de 60 anos na análise de dados para decisões de crédito das empresas, 
entrou com um pedido de homologação no Banco Central para operar 
como uma entidade registradora no recém-criado mercado de duplicatas 
eletrônicas e de Cédulas de Crédito Bancário. O ingresso ao setor será 
por meio da criação de uma nova empresa S/A formada com a startup 
Grafeno Digital, fi ntech que atua no desenvolvimento de soluções que 
simplifi cam processos fi nanceiros por meio de tecnologias emergentes.

H - Moeda Local
A Rentcars, uma das líderes globais em conectar pessoas com as me-
lhores opções de aluguel de carros do mundo, expande sua operação 
para Amsterdam, na Holanda. Com um escritório na Europa, a empresa, 
que completa 10 anos em 2019, permite que seus clientes realizem 
o pagamento na plataforma com moedas locais. Antes, esse tipo de 
operação não era possível, já que a legislação brasileira não permite 
essa cobrança em diferentes moedas. Agora, por exemplo, os clientes 
que alugam veículos na Inglaterra podem pagar em libras, quem aluga 
na Argentina paga em pesos, sem ter que se preocupar com a variação 
cambial. Saiba mais em: (www.rentcars.com).

I - Trainee e Estágio
Autonomia, desenvolvimento e execução com propósito social. É isso 
que a Fundação Estudar oferece aos profi ssionais, na abertura dos seus 
programas de trainee e estágio que estão com inscrições abertas até o 
dia 1º de novembro. A organização busca talentos que saibam utilizar 
suas habilidades de forma transversal, tenham vontade de aprender e 
demonstrem capacidade e vontade de impactar o país, gerando grandes 
transformações. Os jovens que querem alavancar a carreira e conhecer 
o programa podem fazer as inscrições no link (https://mudanca.estudar.
org.br).

J - Doenças do Sangue
Maior congresso das áreas de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Ce-
lular na América Latina, o HEMO 2019 acontece de 6 a 9 de novembro, 
no Riocentro, Rio de Janeiro. Reunirá mais de 5 mil congressistas, que 
participarão de palestras, mesas redondas, conferências e eventos mul-
tidisciplinares com speakers brasileiros e do exterior. Entre os temas 
em destaque estão novos procedimentos para diagnóstico precoce e 
preciso, além de tratamento de cânceres no sangue, como o mieloma 
múltiplo, leucemia e o linfoma. Outras informações e inscrição: (www.
hemo.org.br).
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Mobilidade e 
infraestrutura aquecem
o mercado imobiliário

O perfi l do consumidor 

brasileiro mudou 

extraordinariamente 

nos últimos anos

A tecnologia (e os seus 
avanços) chegou e ele-
vou as expectativas 

das pessoas, que agora são 
movidas, principalmente, por 
inovação. Nesse cenário, em-
presas de todos os portes e 
segmentos precisaram se rein-
ventar, inclusive, no mercado 
imobiliário. Não precisamos ir 
muito longe para vermos estas 
mudanças. Há mais ou menos 
cinco anos, o sonho de grande 
parte dos brasileiros era com-
prar a casa própria. 

Aquele imóvel com três ou 
mais dormitórios, com uma 
ampla garagem e, se possível, 
uma bela área de lazer. Não 
que este anseio fi cou para trás, 
mas, hoje, a busca por aparta-
mentos, principalmente os de 
1 ou 2 dormitórios atraíram 
os olhares dos consumidores. 
Prédios sem opção de gara-
gem e colivings futuristas são 
algumas das novidades que 
surgiram para atender esse 
novo consumidor do século 21.

Um estudo realizado no 
mês de junho de 2019 pelo 
Imovelweb, um dos maiores 
portais imobiliários do país, 
mostrou que 56,6% das buscas 
por imóveis na capital paulista 
são por apartamentos. Desse 
total, 62,8% das pessoas op-
tam por aluguel ao invés de 
compra. Além disso, 66,7% das 
procuras são por imóveis de 1 
ou 2 dormitórios. Dados que 
reforçam esta atual percepção 
de mercado.

A mudança de compor-
tamento dos consumidores 
também é refl exo das recen-
tes conjunções de família, 
que estão cada vez menores, 
segundo estudo divulgado 
pelo Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA). A 
amostra revelou que a taxa de 
fecundidade das brasileiras é 
de apenas 1,7 fi lho por mulher, 

número abaixo da média mun-
dial, que chega a 2,5.

Seguindo esta tendência, as 
incorporadoras começaram a 
investir em espaços mais com-
pactos.  Em 2017, por exemplo, 
a construção de apartamentos 
com menos de 45 metros qua-
drados já representava quase 
50% das unidades lançadas em 
São Paulo, segundo dados do 
Secovi-SP. Além disso, no pe-
ríodo, a preferência do público 
por estes imóveis já era notória, 
onde aproximadamente 37% 
das opções desta modalidade 
estavam vendidas no período. 
Um cenário surpreendente!

Além do tamanho do imóvel, 
a mobilidade urbana tem sido 
outro fator decisivo para a 
tomada de decisão. Se antes, 
distância não era um proble-
ma, atualmente tornou-se 
motivo de desistência de uma 
compra imobiliária. Com esta 
convergência, muitos imóveis 
ganharam valor de mercado, 
por estarem localizados em 
pontos estratégicos da cida-
de, e outros perderam força. 
Movimento natural do setor. 

A mobilidade urbana tomou 
conta dos brasileiros, que que-
rem evitar o trânsito intenso, 
cada vez mais constante nas 
grandes capitais. Economizar 
tempo passou a ser tão im-
portante quanto economizar 
dinheiro. E para aqueles que 
querem apostar na rentabili-
dade imobiliária, este também 
é um bom momento. Com a 
economia aquecida, o mercado 
imobiliário tende a trazer boas 
oportunidades de negócios. 

Nesse sentido, planeje, faça 
estudos acerca da localização 
do imóvel que quer adquirir, 
considerando, sobretudo, 
aspectos relativos à infraestru-
tura. Pense estrategicamente 
e tenha mais êxito em seu 
investimento.

  
(*) - Formado em Direito pela PUC-RS, 

e em Administração de Empresas, 
pela UFRGS, é CEO do Imovelweb, 

um dos maiores portais do mercado 
imobiliário do País. 

Leonardo Sesti Paz (*)

Segundo pesquisa do Ban-
co Central (BC) feita jun-
to ao mercado fi nanceiro, 

divulgada todas as segundas-
-feiras pela internet, a previsão 
para a infl ação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, passou 
de 3,43% para 3,42% em 2019.

Para 2020, a estimativa caiu 
de 3,79% para 3,78%, na segun-
da redução seguida. A previsão 
para os anos seguintes não teve 
alterações: 3,75% em 2021, e 
3,50%, em 2022. As projeções 
para 2019 e 2020 estão abaixo 
do centro da meta de infl ação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta de infl ação, defi -
nida pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4,25% em 2019, 
4% em 2020, 3,75% em 2021 e 

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro

da meta de infl ação.

Pessoas físicas 
não poderão ter 
contas em dólar 
indiscriminadamente

A liberalização cambial pre-
tendida pelo Banco Central 
(BC) não contempla a abertura 
indiscriminada de contas em 
dólar por pessoas físicas, escla-
receu o diretor de Regulação do 
BC, Otavio Damaso. Segundo 
ele, somente algumas cate-
gorias de pessoas físicas, que 
lidam com moedas estrangeiras 
no dia a dia, serão benefi ciadas.
Para Damaso, essas catego-
rias de pessoas físicas podem 
trazer “efi ciência” ao mercado 
de câmbio. Ele citou os expor-
tadores como uma categoria 
que pode se benefi ciar da au-
torização, no futuro. Entre as 
pessoas físicas, os diplomatas 
já contam com a possibilidade 
de terem contas em dólares.
Segundo o diretor do BC, a 
abertura cambial será feita de 
forma gradual e levará tempo. 
“O projeto [proposto pelo BC] 
autoriza a ampliação [dos tipos 
de contas em dólar] dentro de 
um processo de médio e longo 
prazos, natural dentro da con-
versibilidade do real, um dos 
objetivos do projeto”, explicou.
Damaso destacou que seg-
mentos da economia, como 
empresas de petróleo e em-
baixadas de representação de 
outros países, são autorizados 
a operar contas em dólares no 
Brasil. Outras categorias que 
podem ter contas em moeda 
estrangeira no país são agentes 
autorizados a operar em câm-
bio, emissores de cartões de 
crédito de uso internacionais, 
prestadores de serviços turísti-
cos e sociedades seguradoras.
A principal novidade do pro-
jeto, de acordo com Damaso, 
consiste em delegar ao BC a 
prerrogativa de defi nir quais 
categorias poderão ter contas 
em moeda estrangeira (ABr).

Os dois indicadores do 
mercado de trabalho medidos 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apresentaram melhora 
na passagem em setembro. 
O Indicador Antecedente de 
Emprego (Iaemp), que bus-
ca antecipar tendências do 
mercado de trabalho, cres-
ceu 0,3 ponto e passou para
87,1 pontos.

O Iaemp, que tem uma 
escala de zero a 200 pontos, 
é calculado com base nas ex-

pectativas de consumidores e 
de empresários da indústria e 
dos serviços. O Indicador Coin-
cidente de Desemprego (ICD), 
calculado com base na opinião 
dos consumidores sobre a atual 
situação da falta de emprego, 
caiu 0,6 ponto e passou para 
92,9 pontos. 

O ICD também tem uma 
escala de zero a 200 pontos, 
mas, diferentemente do Iaemp, 
o resultado melhora quando cai 
e piora quando cresce (ABr).

O ticket médio do presente 
de Dia das Crianças de 2019 
será de R$ 206, represen-
tando um aumento de 8% 
em relação ao valor médio 
gasto em 2018, de acordo 
com a Pesquisa Hábitos de 
Consumo feita pela Boa Vista 
para o Dia da Crianças, com 
cerca de 600 consumidores, 
em todo o país. A alta é su-
perior à infl ação de 3,4% no 
período.

41% dos entrevistados que 
pretendem comprar presen-
tes neste Dia das Crianças 
irão gastar o mesmo valor do 
presente de 2018, ao passo 
que 40% irão gastar mais 
em 2019. Por fi m, 19% dos 
consumidores vão comprar 
um presente mais barato este 
ano. 55% pretendem pagar 
o presente à vista e 45% de 
forma parcelada. 

Dentre os que pagarão a 
compra à vista, 41% utili-
zarão dinheiro em espécie, 
32% no cartão de débito, 19% 
no cartão de crédito, 8% no 
carnê ou boleto e 1% com 
cheque. Já entre os 45% que 

Os brinquedos continuam sendo a principal opção para 

presentear os pequenos, com 52% das menções.
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Mercado espera que 2019 
termine com infl ação em 3,42%

Instituições fi nanceiras reduziram, pela nona vez seguida, a estimativa para a infl ação este ano
a Selic deve terminar 2019 em 
4,75% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 5,5% ao ano. O 
mercado fi nanceiro não alte-
rou a estimativa para o fi m de 
2020: 5% ao ano. Para 2021, 
a expectativa é que a Selic 
termine o período em 6,50% 
ao ano. Para o fi m de 2022, a 
previsão permanece em 7% 
ao ano. 

A previsão para a expansão 
do PIB é mantida em 0,87% 
em 2019, há cinco semanas 
consecutivas. As estimativas 
para os anos seguintes também 
não foram alteradas: 2% em 
2020; e 2,50% em 2021 e 2022. 
A previsão para a cotação do 
dólar segue em R$ 4 e, para 
2020, subiu de R$ 3,91 para R$ 
3,95 (ABr).

3,50% em 2022, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto per-

centual para cima ou para baixo.
Para o mercado fi nanceiro, 

Ticket médio do presente para 
o Dia das Crianças sobe 8% 

parcelarão o valor do presente, 
93% usarão o cartão de crédi-
to, 6% o carnê ou boleto, 1% o 
cartão de débito programado.

Conforme o esperado, os 
brinquedos continuam sendo 
a principal opção para presen-
tear os pequenos, com 52% das 
menções. Em segundo lugar 
fi cam os itens de vestuário e 
calçados, com 22%. Eletrôni-
cos (TV, tablet, videogame, 

smartphone, etc) foram 
citados por 16%, enquanto 
5% pretendem presentear 
a criança com opções de 
entretenimento (cinema, 
parque, teatro, etc). Livros, 
CDs e DVDs serão a opção 
de outros 3%. 2% darão uma 
viagem de presente a criança. 
1% dos entrevistados dará 
outro tipo de presente não 
especifi cado (AI/Boa Vista).

Indicadores do mercado de 
trabalho apresentam melhora

A partir das 9 horas de hoje (8), estará disponível 
para consulta o quinto lote de restituição do IRPF 
2019. O lote de restituição inclui também restituições 
residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito 
bancário para 2.703.715 contribuintes será realizado 
no próximo dia 15, totalizando R$ 3,5 bilhões. 

Desse total, R$180.177.859,42 referem-se ao 
quantitativo de contribuintes com preferência: 
4.848 contribuintes idosos acima de 80 anos, 
32.634 contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.281 
contribuintes com alguma defi ciência física ou 

mental ou doença grave, e 17.056 contribuintes 
cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para saber se teve a restituição liberada, o contri-
buinte deverá acessar a página da Receita na inter-
net, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à 
página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar 
o extrato da declaração e ver se há inconsistências 
de dados identifi cadas pelo processamento. Nesta 
hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistên-
cias e fazer a autorregularização, mediante entrega 
de declaração retifi cadora (Abr).

Receita libera hoje consulta ao quinto lote 
de restituição do IR


