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Content Brasil 2019. No Theatro NET, marcas e veículos se reúnem para 
debater as estratégias do conteúdo que engaja sem interromper, as nuances 
do branded publishing, os caminhos do mercado na humanização das marcas 
e a conquista de uma narrativa centrada em verdade e signifi cado. Com a 
redução das equipes nas redações e a busca de alternativas para equilibrar 
as receitas publicitárias, o surgimento de núcleos de branded content dentro 
dos veículos de comunicação tem sido uma questão de sobrevivência e jor-
nalistas que estão familiarizados com a modalidade possuem um diferencial 
no mercado. Mais informações: (http://bit.ly/FBCB2019). 

E - Livros sob Demanda
O Clube de Autores é o primeiro site brasileiro que permite a publicação 
gratuita de livros de forma 100% sob demanda. Ou seja, uma pessoa pode 
fazer o upload do seu livro, determinar quanto deseja ganhar por venda 
e disponibilizá-lo na loja sem pagar absolutamente nada por isso - com 
direito a distribuição para algumas das mais tradicionais livrarias brasi-
leiras. E, em busca de toda essa facilidade e aumento na rentabilidade, 
que muitas das pequenas e médias editoras decidiram usar a plataforma 
para dar voz aos seus autores. Já contabiliza 19 editoras cadastradas 
e que fazem a impressão periódica de seus livros sob demanda. Saiba 
mais: (https://clubedeautores.com.br/).

F - Operadoras de Frota  
A Cobli é a empresa líder em tecnologia de IoT para veículos conectados 
e logística. A empresa conecta veículos da frota à Internet por meio de 
hardware plug and play e transforma os dados do veículo em inteligên-
cia por meio de recursos como roteamento e expedição de veículos, 
comunicações de entrega do cliente e detecção automática de colisão 
de veículos. É o sistema de gerenciamento de frota que mais cresce na 
América Latina, com mais de 1.000 clientes em um amplo conjunto de 
setores, como empresas de aluguel de veículos, ambulâncias e insta-
ladores de equipamentos. Foi a primeira empresa latino-americana a 
vencer a “Harvard Business School - New Venture Competition”. Mais 
informações, acesse (www.cobli.co).

G - Tributarista do Futuro
Tornar o tributarista um estrategista, à frente de problemas para redução 
de riscos e aumentando receitas é o papel principal de cursos como o 

A - Dor de Cabeça
No próximo dia 26 (sábado), acontece, no Espaço de Eventos Pro 
Magno, o 2º Encontro de Sofredores de Dor de Cabeça. Gratuito, o 
evento objetiva levar informações de tratamento e prevenção para 
leigos que sofrem com a doença. A iniciativa é da Sociedade Brasileira 
de Cefaleia (SBC), com o apoio da Rede de Farmácias Pague Menos 
e acontece simultaneamente ao Congresso Brasileiro de Cefaleia, que 
está em sua 33ª edição. O encontro contará com médicos renomados 
para abordar o assunto de forma didática e esclarecedora para o público 
mais interessado. Inscrição deve ser feita pelo hotsite do evento: (http://
encontrodedordecabeca.com.br).

B - Planos Odontológicos 
O segmento de planos odontológicos cresceu em agosto para 25.139.419 
benefi ciários em relação ao mês de junho, quando foi de 24.799.042. As 
informações são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  Entre 
agosto de 2018 e agosto de 2019, houve crescimento de benefi ciários em 
planos odontológico em 23 estados, fi cando São Paulo em primeiro lugar 
com 8.947.347 benefi ciários. Esses dados estão em linha com o cenário atual 
do Inpao Dental. “Nos últimos seis meses, registramos um crescimento de 
7,5% em número de benefi ciários”, afi rma o diretor Administrativo Finan-
ceiro da Operadora, Claudio Aboud. Em 2019, o Inpao Dental espera um 
faturamento de R$ 45 milhões, com margem de lucro em torno de 22%. 

C - Chocolate de Paris
Mais de 40 produtores de cacau e chocolate de origem do Brasil se preparam 
para representar o País na 25ª edição do Salon Du Chocolat de Paris, maior 
evento mundial do segmento, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. 
Eles integram a Missão Empresarial Brasileira, que reúne empreendedores 
da Bahia, do Pará, São Paulo e outros estados para uma imersão no mercado 
europeu. “O objetivo principal é ampliar a participação do Brasil no mercado 
internacional de amêndoas de cacau fi no e de chocolate de origem com 
condições de ser exportado, além de aprimoramento e capacitação dos 
nossos empresários do setor de chocolate”, explica o empresário Marco 
Lessa, industrial e coordenador da missão brasileira.

D - Estratégias de Conteúdo
No dia 4 de novembro, acontece a segunda edição do Fórum Branded 

Master em Tributação e Inteligência de Negócios do IBPT Educação. O 
curso é dividido em 11 módulos de 14 horas cada, mesclando formato 
presencial e EAD. Os cursos fi carão disponíveis por mais 365 dias aos 
alunos e têm como público-alvo Tributaristas Júnior do IBPT e IBPT 
Educação; Tributólogos Nível 1 do IBPT e IBPT Educação e demais tri-
butaristas (contadores, advogados, administradores e economistas que 
militam na área tributária) que deverão passar por processo seletivo. 
Saiba mais em: (www.tributaristadofuturo.com.br).  

H - Oportunidades no Varejo
As vendas no setor do varejo permaneceram em alta na metade do ter-
ceiro trimestre. O volume subiu 0,1% em agosto em comparação ao mês 
de julho, de acordo com o IBGE. Em relação ao mesmo período do ano 
passado, as vendas tiveram aumento de 1,3%. Segundo o levantamento 
da Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, novembro e 
dezembro tendem a ser promissores para a área varejista, graças ao 
aumento de oportunidades temporárias. Atualmente são 1240 oportu-
nidades disponíveis, e este número tende a aumentar com a crescente 
busca de profi ssionais para cobrir as demandas no período do Natal. 
Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a até 8,5 mil, em 
posições de gerência. Informações: (www.luandre.com.br). 

I - Relações Nipo-Brasileiras 
No dia 4 de novembro, das 19h às 21h, no Salão Nobre da Faculdade de 
Direito da USP, acontece a palestra do presidente mundial da Japan Inter-
national Cooperation Agency (Jica), Shinichi Kitaoka. O evento marca os 
60 anos de cooperação entre o Brasil e o Japão, que se iniciou em 1959. 
Na ocasião, o especialista em política moderna e diplomacia japonesas 
falará sobre “A modernização do Japão e as relações nipo-brasileiras”, 
e abordará o processo de modernização no país oriental, decorrente da 
abertura para o Ocidente; o avanço da industrialização do país; e o desen-
volvimento econômico e tecnológico japonês. O evento também marca 
o início ofi cial do “Programa de Estudo do Desenvolvimento Japonês”, 
projeto do governo daquele país. Inscrições: (encurtador.com.br/bfIUZ).

J - Programa de Estágio 
Reconhecida pelo Instituto Top Employers nos três últimos anos como 
uma das melhores empregadoras do mundo, a Boehringer Ingelheim abre 
o processo seletivo para seu programa de estágio com início em janeiro 
de 2020. Os interessados podem se inscrever por meio do link: (www.
ciadeestagios.com.br/boehringer). As vagas abertas são para atuação em 
São Paulo, principal unidade administrativa da Boehringer Ingelheim, e 
em Paulínia e Itapecerica da Serra, onde estão localizadas suas fábricas. 
São posições para as áreas de marketing, RH, fi nanças, TI, compras, me-
dicina, farmacoeconomia, qualidade e produção, entre outras. O processo 
contará com uma fase de entrevistas e uma dinâmica na última etapa.
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Oportunidades e desafi os 
na rede global de 

suprimentos

A conjunção da 

tecnologia com as atuais 

políticas de relações 

internacionais dos 

países sul-americanos 

cria novos desafi os e 

oportunidades para 

a indústria têxtil e de 

confecção na região 

Em termos mercado-
lógicos, há toda uma 
transformação em cur-

so, na esteira do acordo de 
livre comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul, que 
ainda deverá demandar cerca 
de três anos para sua efetiva 
ratifi cação, além do tratado 
bilateral já fi rmado com o EFTA 
e das negociações em curso 
com o Canadá, Coreia do Sul, 
Cingapura, Japão, México e 
Estados Unidos. 

Nesse cenário emergente, 
serão abertas novas opor-
tunidades de prospecção e 
crescimento da produção, 
venda interna e exportação 
de têxteis e confeccionados, 
num eixo regional com gran-
de potencial de crescimento 
e consolidação no contexto 
global. Obviamente, os países 
da Ásia seguem e continuarão 
fortes nesse mercado, tanto em 
termos de produção quanto de 
consumo. 

Porém, alterações advindas 
da geopolítica mundial pode-
rão abrir espaços para novos 
ofertadores na rede global de 
suprimentos, que tem valoriza-
do as questões relacionadas ao 
compliance em sua abordagem 
mais ampla. As novas tecnolo-
gias favorecem a exploração 
competitiva dessas oportuni-
dades, já caminhando rumo a 
Quarta Revolução Industrial. 

Cresce o emprego de novos 
materiais, processos, canais 
comerciais, técnicas de gestão 
e a hibridização de produtos e 
serviços, transformando toda 
a estrutura fabril. Inéditas 
tecnologias de produção e 
interfaces entre consumido-
res e fabricantes estimularão 
novos modelos de negócio. 
Pequenas indústrias, indepen-
dentemente de sua relação 
com o varejo, poderão explorar 
meios próprios de venda, não 
necessariamente próximos de 
sua localização geográfi ca. 

A multiplicidade de produtos 
com tecnologias vestíveis e o 

emprego de biotecnologia e de 
modernos materiais poderão 
ampliar a demanda por têxteis 
inteligentes e funcionais. É im-
portante salientar que no Brasil 
esses avanços são simultâneos 
à preocupação com a susten-
tabilidade econômica, social e 
ambiental, que se torna forte 
diferencial competitivo num 
contexto de consumo pautado 
por cidadãos cada vez mais 
proativos e demandadores de 
práticas éticas e ecológicas 
bem estabelecidas. 

No Brasil, de modo especí-
fi co, onde o setor têxtil e de 
confecção já se movimenta na 
direção da economia digital, 
há outros fatores favoráveis 
à prospecção competitiva das 
oportunidades que poderão ser 
abertas pela nova geopolítica 
internacional: são 27,5 mil em-
presas e 1,5 milhão de postos 
diretos de trabalho. 

Estamos entre os maiores 
produtores e consumidores 
de produtos têxteis e confec-
cionados do mundo, contando 
com uma indústria integrada, 
desde o cultivo do algodão e 
produção de fi bras naturais, 
artifi ciais e sintéticas, até a 
fabricação de produtos fi-
nais, passando pelas fi ações, 
tecelagens, design avançado 
e incorporação crescente de 
tecnologia e sustentabilidade 
nos produtos e serviços. 

O grande desafi o brasileiro e 
de parte expressiva das nações 
sul-americanas é promover 
ganhos de competitividade, re-
duzindo impostos, burocracia, 
insegurança jurídica, gargalos 
da infraestrutura e outros fa-
tores que oneram os setores 
produtivos, como políticas de 
juros e câmbio nem sempre 
condizentes com as metas 
de crescimento substantivo 
do PIB. 

De maneira geral, existem 
movimentos para solucionar 
esses entraves, sem o que 
não teremos êxito no apro-
veitamento das oportunidades 
que estão surgindo e ainda 
corremos o risco de perder 
mercados, externos e interno, 
para concorrentes de outras 
regiões. É preciso superar tais 
obstáculos para potencializar 
as novas perspectivas que vão 
despontando no horizonte das 
novas relações internacionais. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

A inadimplência também foi recorde, com 859 mil famílias que 

não pagaram as dívidas até a data dos vencimentos.

O dado apresentou cresci-
mento de 1,9 ponto per-
centual (p.p.) superior 

ao visto no mês anterior, e 5,4 
p.p acima do visto em setembro 
do ano passado. No total, 2,36 
milhões de lares permanecem 
com algum tipo de dívida, 230 
mil a mais no período de um ano. 

A inadimplência também foi 
recorde, com 859 mil famílias 
que não pagaram as dívidas até 
a data dos vencimentos, o que 
signifi ca que 21,8% estão com 
atrasos. Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela Fe-
comercioSP. Apesar de parecer 
um quadro muito crítico, parte 
deste aumento do endividamen-
to está relacionada à retomada do 
consumo, o que é positivo. 

A pesquisa verificou que 

Haverá um aumento natural do preço em novembro e dezembro por conta

da demanda da época, subindo 3,5%.

Os preços dos panetones e chocotones 
podem subir até 13% quando comparados ao 
acumulado do ano, revela o levantamento da 
Associação Paulista de Supermercados (Apas). 
O principal motivo do aumento de preço é 
justamente a alta procura nas duas últimas 
semanas do ano, período de maior demanda 
pelo produto. A queda dos preços após as festas 
de fi nal de ano faz o preço cair entre 30% e 
40% para evitar o encalhe nas lojas. As vendas 
deste ano devem aumentar 5% nominalmente 
no varejo alimentar.

O preço do Peru e Chester apresentou queda 
de 13,2% no acumulado até setembro. Haverá 
um aumento natural do preço em novembro 
e dezembro por conta da demanda da época, 
subindo 3,5%. “A queda no preço das carnes 
atingiu recordes de exportação por conta da alta 

do dólar e infl uenciada pela crise da peste suína 
na China”, destaca Thiago Berka, economista 
da Apas.  Cortes Suínos e Bovinos não fi caram 
imunes ao aumento; os valores devem subir 
1,5% e 2%, respectivamente devido também 
ao dólar alto e a peste suína na China.

As frutas de época como ameixa, banana-
-prata, cereja, coco verde, damasco, fi go, 
framboesa, graviola, kiwi, manga, maracujá, 
melão, pêssego e romã terão uma queda 3% nos 
preços. Doces têm no Natal a segunda melhor 
data para a indústria. A compra de chocolate 
como presente alavanca o setor por ser uma 
forma mais em conta de presentear, uma vez 
que agrada grande parcela dos consumidores. 
Os preços tiveram queda no acumulado do ano 
de 0,1%. Porém, em dezembro os doces devem 
fi car 0,7% mais caros (AI/Apas).

Recuo na 
confi ança da 
indústria em 
outubro

A pesquisa prévia da Son-
dagem da Indústria, realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas, 
para outubro aponta um recuo 
no Índice de Confi ança, causa-
do pela piora nas percepções 
sobre o cenário atual e sobre 
as expectativas. Os dados 
foram divulgados (22), no Rio 
de Janeiro, pelo Ibre/FGV, a 
partir de uma consulta com 
790 empresas, entre os dias 
1º e 18 deste mês. 

A prévia mostra uma queda 
de 1,2 ponto no Índice de 
Confi ança, de 95,6 pontos em 
setembro para 94,4 pontos 
em outubro. Se confi rmado, 
o patamar de confi ança será 
o pior desde outubro do ano 
passado. A queda foi mais 
intensa no Índice de Expecta-
tivas, em que os empresários 
manifestam suas perspectivas 
para os negócios. O índice caiu 
de 95,2 pontos em setembro 
para 93,8 pontos na prévia 
de outubro, o pior resultado 
desde julho de 2017.

Quando analisado o Índice 
de Situação Atual, em que 
os entrevistados avaliam o 
presente, houve uma queda 
de 95,9 pontos em setembro 
para 95,1 na prévia de outubro. 
A pesquisa mostra ainda uma 
variação de 0,1% no Nível de 
Utilização da Capacidade Ins-
talada da Indústria, que subiu 
de 75,5% em setembro para 
75,6% na prévia de outubro 
(ABr).
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Confeitaria Colombo/Reprodução

Endividamento do paulistano atinge 
59,9% dos lares em setembro

O endividamento na capital paulista atinge o maior patamar da série histórica, iniciada em 2010, com 
59,9% das famílias endividadas, em setembro

esse percentual, 71% dizem que 
usarão o crédito para compras 
e consumo em geral, 17% que 
responderam que devem pagar 
dívidas e 10% contas. Isso sig-
nifi ca que o consumidor está 
trocando uma dívida por outra 
com taxa de juros mais barata.

O endividamento, se não for 
bem conduzido, pode compro-
meter definitivamente a sus-
tentabilidade dos negócios. A 
FecomercioSP recomenda um 
controle rigoroso sobre as dívidas, 
inclusive se valendo de cálculos 
que demonstrem a evolução dos 
débitos em relação à receita. Os 
empresários que quiserem man-
ter a empresa operando no azul, 
não devem se esquivar de acom-
panhar o nível de endividamento 
(AI/FecomercioSP).

12% das famílias paulistanas 
pretendem contrair algum 

crédito ou fi nanciamento nos 
próximos meses e que dentre 

Preços de itens da ceia de 
Natal podem subir até 13%


