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(ENAEX 2019), com o tema ‘Produtividade e competitividade abrindo 
mercados externos’. Reunirá representantes de toda a cadeia de negócios 
do comércio internacional para discutir, analisar e criar proposições que 
levem à expansão competitiva e sustentável do setor. Entre os presentes: 
vice-presidente da República, Hamilton Mourão;  ministro da Economia, 
Paulo Guedes; secretário de Comércio Exterior, Marcos Prado Troyjo; 
secretário de Comercio Exterior, Lucas do Couto Ferraz; presidente da 
ApexBrasil, Sérgio Barbosa; e o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Mais informações: (http://www.enaex.com.br/). 

E - Ideias Educacionais
Tem uma ideia inovadora e quer tirá-la do papel? O AnimaLab da São Judas 
está com inscrições abertas para o 3º Ânima Nest São Judas, programa de 
pré-aceleração de startups. Objetiva fomentar atividades de inovação e 
empreendedorismo no âmbito educacional, incentivando a comunidade 
acadêmica a desenvolver produtos ou serviços, com potencial para gerar 
impacto econômico ou social. Os projetos deverão ser cadastrados e 
submetidos, obrigatoriamente, por meio de formulário disponível em: 
(https://forms.gle/UP88jh9Rg6f3hm578). É desejável que os projetos sejam 
escaláveis e conduzidos por equipes multifuncionais e multidisciplinares.

F - Venture Debt 
O mercado fi nanceiro ganha seu primeiro fundo na modalidade Venture 
Debt: o Brasil Venture Debt I. Com valor inicial de R$ 140 milhões, tem 
foco em startups inovadoras que estejam em crescimento acelerado, com 
faturamento mínimo de R$ 4 milhões e máximo de até R$ 90 milhões 
anuais. O objetivo é fornecer recursos para o crescimento sustentável 
desses negócios através de um produto de dívida personalizado, com 
prazos de pagamento, taxas e carência customizados e adequados à 
realidade fi nanceira e operacional das empresas. Estão aptas startups 
que já possuam escala mínima, que estejam tracionando e que já tenham 
recebido investimentos de Venture Capital ou de outros investidores 
institucionais. Saiba mais em (https://www.brasilventuredebt.com.br/).

G - Planejamento Financeiro 
Nesta quinta-feira (7), das 08h30 às 20h, no Hotel Transamérica, acontece 
o Congresso Planejar 2019, maior fórum de discussão da América Latina 

A - Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 
site (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp) os bilhetes com que irão 
concorrer ao sorteio do mês de novembro. A 132ª extração do programa, 
no próximo dia 14, distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 prêmios. Partici-
pam os 8.942.935 consumidores cadastrados que efetuaram compras no 
mês de julho e solicitaram notas fi scais com CPF e 4.673 condomínios 
que indicaram seus CNPJs nos cupons fi scais. No total, foram gerados 
78.283.064 bilhetes eletrônicos que concorrerão aos 600 prêmios no 
valor total de R$ 5,7 milhões.

B - Capacitação Coaching
A cidade de Valinhos recebe nos próximos dias 22 e 23, o ‘The Coaching 
Clinic’. O curso capacita os alunos a realizarem coaching dentro das 
organizações, através de um modelo de conversa teórica e prática. Ao 
fi nal do programa, que será ministrado pelo Coach Marcelo Correa, os 
participantes ganharão o certifi cado de conclusão de validade interna-
cional pela Corporate Coach U. Os interessados podem se inscrever pelo 
email coach@profi tcoach.com.br ou pelos telefones (21) 96471-4945 
ou (21) 99625-3767.

C - Processo Civil 
A Associação dos Advogados de São Paulo, o Centro de Estudos Avançados 
de Processo e o Instituto Brasileiro de Direito Processual promovem na 
sexta-feira (8), o Congresso Paulista de Processo Civil. O evento, que será 
realizado das 9 às 17h30, na Unidade Jardim Paulista da AASP, Al. Santos, 
2159 - 15º andar, debaterá com juristas, professores e especialistas, entre 
outros, os seguintes temas: Honorários advocatícios, Negócio jurídico 
processual, Comprovação do feriado local na interposição de recursos, 
Rol de cabimento do agravo de instrumento e Cabimento da chamada 
“exceção de arbitragem” e as criações doutrinárias. Informações: (11) 
3291-9200 e (www.aasp.org.br).  

D - Comércio Exterior 
Entre os próximos dias 21 e 22, no Centro de Convenções SulAmérica, 
Rio de Janeiro, acontece o Encontro Nacional de Comércio Exterior 

para profi ssionais que atuam na gestão de planejamento fi nanceiro de 
pessoas e famílias. Com o tema “Novos Tempos, Novos Planos”, o evento 
objetiva debater sobre o contexto econômico econômico brasileiro e a 
importância do planejamento fi nanceiro nesse cenário. Na ocasião, es-
tarão presentes cerca de 30 palestrantes, entre eles Luiz Felipe Pondé, 
o presidente da Planejar Jans Karsten CFP®, o diretor executivo do 
Procon, Fernando Capez, e José Márcio Camargo, economista-chefe da 
Genial Investimentos. Mais informações: (https://www.planejar.org.br).

H - Inovações na Padaria
A cada dia, novas tecnologias ganham espaço no setor de food service, 
transformando a forma de pensar e fazer o mercado de alimentação. 
No setor de panifi cação, as inovações são constantes, criando novos 
produtos, ferramentas de venda e estratégias para garantir que a ofer-
ta esteja em sintonia com os anseios do consumidor. Tudo isso será 
discutido no evento Inovações na Padaria – novos caminhos para um 
novo mercado, que acontece no próximo dia 12, a partir de 9h30, no 
Espaço Federal (Av. Paulista, 1776). Reunirá empresários, estudantes 
e demais pessoas interessadas no cenário de panifi cação nacional e nas 
alternativas para torná-lo mais produtivo e rentável. Inscrições: (http://
bit.ly/inovacaonapadaria).

I - Mercado da Construção 
No próximo dia 28, no  Espaço de Eventos Hakka (Rua São Joaquim, 
460 – Liberdade), acontece o evento estratégico ‘Tendências no Mercado 
da Construção’, com a possível participação do ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, para uma apresentação especial sobre 
o segmento. Contará ainda com a palestra de Yoshio Kawakami, da Raiz 
Consultoria, com tema relacionado ao setor da construção e ao merca-
do de equipamentos. É destinado a empresários, diretores, gerentes, 
profi ssionais e engenheiros de construtoras, mineradoras, pedreiras, 
locadoras, fabricantes de equipamentos, distribuidoras e companhias 
ligadas à indústria da construção (http://sobratematendencias.com.br/).

J - Direito Tributário
Quando o país volta atenções para o andamento da Reforma Tributária, 
a OAB-SP abre suas portas para abrigar a 1ª edição do Congresso de 
Direito Tributário no Estado amanhã (6), das 8h30 às 18h00, em sua 
sede institucional. A iniciativa visa estabelecer a cidade como centro de 
discussões para a área, visando se manter referência no acompanhamen-
to de cenários em torno das questões relativas à tributação brasileira 
e mundial.Inovações na cobrança de crédito tributário, tributação da 
economia digital, controvérsias da tributação indireta e direito penal 
tributário, alguns dos assuntos que serão abordados. Confi ra a progra-
mação completa através do link: (http://informaticaoabsp.wixsite.com/
congressotributario).

(ENAEX 2019), com o tema ‘Produtividade e competitividade abrindo 
mercados externos’. Reunirá representantes de toda a cadeia de negócios 
do comércio internacional para discutir analisar e criar proposições que

A - Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no 

Como implantar 
recorrência

em seu negócio 
Não é novidade que 

manter um cliente é 

mais barato do que 

conquistar um novo

Para trilhar esse caminho 
com excelência, algumas 
empresas - como Netfl ix, 

Spotify e SmartFit -, adotaram 
modelos de assinaturas, que é 
chamado de economia de re-
corrência. Mas o que é e como 
implantar no seu negócio? 

O modelo de venda por re-
corrência funciona da seguinte 
forma: o e-commerce disponi-
biliza um mix de produtos ou 
serviços de forma contínua 
mediante o pagamento de um 
valor preestabelecido e pago 
periodicamente. É um par-
celamento? Não. Mesmo que 
em todos os meses o cliente 
precise efetuar o pagamento 
para ter acesso, é um acordo 
entre as partes. 

Para fi car claro, vou dar um 
exemplo: o cliente contrata 
um serviço no valor de R$ 500 
para utilizar por dez meses. Na 
modalidade recorrência, todo 
mês - uma vez que já tenha 
cadastrado o cartão de crédito 
-, será debitado automatica-
mente R$50 na data escolhida, 
sem que o limite total seja 
comprometido. 

Já no parcelamento, o con-
sumidor usaria R$ 500 do 
seu limite total, mesmo que o 
pagamento for em parcelas e, 
às vezes, até com juros. 

Citei acima empresas reco-
nhecidas para que tenham mais 
clareza do que é economia de 
recorrência. No entanto, esse 
modelo pode ser implantado 
independente do tamanho do 
seu negócio. 

E como faz? Primeiro é pre-

ciso contratar uma empresa 
especializada, que ofereça uma 
infraestrutura de pagamentos 
bastante efi ciente. Isso porque, 
diferentemente do sistema 
convencional, a jornada de 
compra do cliente em um 
processo de pagamento re-
corrente tem um ciclo infi nito, 
e o foco do seu negócio e do 
sistema deve estar preparado 
para manter o cliente mais 
tempo com a sua empresa. 

Segundo, é preciso realizar 
o cadastro dos clientes e o re-
gistro da cobrança no sistema 
de pagamentos escolhido. Para 
tanto, você precisa defi nir: 
o valor, a periodicidade e a 
quantidade de transações. Os 
pontos importante para deter-
minar o preço são: considerar 
o custo; quanto o seu cliente 
pode pagar; e como o seu con-
corrente prática. 

Você deve se perguntar se 
vale a pena ou não implementar 
recorrência na sua empresa. 
Abaixo, listei as principais 
vantagens. Confi ra! 
1 - Manutenção dos clientes 

pois, nesse caso, cria-se 
uma maior facilidade no 
relacionamento; 

2 - Com o pagamento au-
tomático no cartão de 
crédito dos clientes, há 
também uma redução de 
inadimplência; 

3 - Como a cobrança não é 
feita de maneira manual, 
minimiza-se esforços da 
equipe fi nanceira e, con-
sequentemente, os erros; 

4 - Previsão de lucros a longo 
prazo. 

(*) - É empreendedor, desenvolvedor, 
hustler e CEO da iugu, primeira 

plataforma online para automação 
fi nanceira do Brasil. 

Patrick Negri (*)  

Uma resolução publicada pelo 
Ministério da Economia no Diário 
Ofi cial da União de ontem (4) de-
fi ne as regras para a comprovação 
de vida a ser apresentada por be-
nefi ciários que vivem no exterior, 
amparados ou não por acordos 
internacionais. De acordo com a 
Resolução 707/19, a comprovação 
de vida deverá ser feita anualmen-
te, independentemente da forma 
de recebimento do benefício. 

Sua não realização resultará 
em bloqueio de crédito, suspen-
são ou cessação do benefício. A 
documentação de comprovação 
de vida deverá ser encaminhada 
ao INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social -  diretamente pelo 
benefi ciário, por meio de juntada 

dos documentos no MEU INSS.
Segundo o decreto, o registro 

no MEU INSS não exime o bene-
fi ciário da obrigação de entregar 
os originais da documentação 
aos órgãos do INSS. No caso em 
que haja acordos com o país de 
residência do benefi ciário, a com-
provação deve ser encaminhada à 
agência de acordos internacionais 
responsável.

No caso de residentes em 
países com quem o Brasil não 
mantém acordos internacionais 
de Previdência, a documentação 
deve ser encaminhada por meio 
da Coordenação-Geral de Pa-
gamentos e Gestão de Serviços 
Previdenciários da Diretoria de 
Benefícios (ABr).

Previsão de 
crescimento 
do PIB sobe 
levemente

A previsão de instituições 
fi nanceiras para o crescimento 
da economia neste ano subiu 
levemente. A estimativa de 
expansão do PIB passou de 
0,91% para 0,92%. As projeções 
para os anos seguintes não fo-
ram alteradas: 2% em 2020; e 
2,50% em 2021 e 2022. Essas 
estimativas são de pesquisa a 
instituições fi nanceiras, elabo-
rada semanalmente pelo Banco 
Central (BC).

De acordo com o boletim 
Focus, instituições fi nanceiras 
mantiveram a previsão para a 
infl ação, calculada pelo IPCA 
em 3,29% em 2019, 3,60%, em 
2020, 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. 

Para 2021, a expectativa é 
que a Selic termine o período 
em 6% ao ano. Para o fi m de 
2022, a previsão é 6,50% ao 
ano. A previsão para a cotação 
do dólar segue em R$ 4 para 
o fi nal de 2019 e 2020 (ABr).

No mês de setembro, foram 
comercializadas na cidade 
de São Paulo 4.055 unidades 
residenciais novas, conforme 
apurado pela Pesquisa do Mer-
cado Imobiliário do Secovi-
-SP. Apesar de ter sido 7,9% 
inferior ao total das vendas de 
agosto (4.405 unidades), o re-
sultado superou em 108,7% a 
comercialização de setembro 
de 2018 (1.943 unidades).

Essas 4.055 unidades co-
mercializadas fi caram acima 
da média histórica do mês 
(2.737 unidades) e contribu-
íram para o surpreendente 
desempenho que o mercado 
imobiliário da Capital vem 
apresentando desde junho. 
No acumulado de 12 meses 
(outubro de 2018 a setembro 
de 2019), as 42.351 unidades 
vendidas representaram um 
aumento de 46,6% em relação 
ao período anterior (outubro 
de 2017 a setembro 2018), 
quando 28.886 unidades fo-
ram negociadas.

“No acumulado de janeiro a 
setembro, as vendas de 30,5 

A construção civil é um setor com grande potencial de geração 

de emprego e renda.

Com isso, o indicador 
acumula alta de 2,81% 
no ano e 2,93% nos 

últimos 12 meses. Os dados 
foram divulgados ontem (4), 
no Rio de Janeiro, pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV). Em 
cinco capitais houve queda na 
comparação com a divulgação 
anterior.

A maior variação negativa foi 
em Recife, onde o índice caiu 
0,26% na semana, acumulando 
alta de 2,8% no ano e de 2,81% 
em 12 meses. Os destaques da 
capital foram os grupos Comu-
nicação, que passou de 0,36% 
para -0,49%, e Habitação, que 
foi de -0,10% para -0,24%. A 
segunda maior queda foi re-
gistrada no IPC-S de Brasília, 
que caiu 0,24% e acumulou 
alta de 1,56% no ano e 1,21% 
em 12 meses. 

Os destaques também foram 
Comunicação e Habitação, 
com taxas variando de 0,56% 
para -0,25%, e de -0,49% para 
-0,99%, respectivamente. As 
cidades de Salvador e de Belo 
Horizonte tiveram variação 
menor do que na semana ante-
rior. A capital baiana registrou 

Em São Paulo, o IPC-S acumula alta de 3,27% no ano e de 3% nos últimos 12 meses.
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FGV: infl ação medida pelo 
IPC-S cai em cinco capitais
A infl ação medida pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), referente ao dia 31 de 
outubro, registrou queda de 0,09% e fi cou 0,02 ponto percentual abaixo da taxa anterior,
de 22 de outubro

queda de 0,3% e o IPC-S fi cou 
0,06 ponto percentual acima da 
taxa anterior, com acumulado 
de 3,57% no ano e de 3,50% em 
12 meses.

Os destaques para a acele-
ração do indicador foram Ha-
bitação, que passou de -0,27% 
para 0,30%, e Educação, Lei-
tura e Recreação, que foi de 
0,20% para 0,29%. Em Belo 
Horizonte a taxa caiu 0,04% 
e fi cou 0,04 ponto percentual 

acima da anterior. Com isso, 
a alta acumulada no ano está 
em 2,93% e em 12 meses, 
3,15%. As principais altas fo-
ram nos grupos Alimentação 
e Despesas Diversas, com 
taxas variando de -0,36% 
para -0,05%, e de 0,44% para 
0,66%, respectivamente.

Em Porto Alegre o IPC-S 
variou 0,02%, ficando 0,04 
ponto percentual abaixo da 
taxa anterior, com alta de 2,64% 

no ano e de 2,89% nos últimos 
12 meses. No Rio de Janeiro o 
índice caiu 0,19%, fi cando 0,02 
ponto percentual abaixo da 
última taxa divulgada. O índice 
para os cariocas acumula alta 
de 2,39% no ano e de 3,22% 
em 12 meses. E em São Paulo, 
o IPC-S caiu 0,03%, fi cando 
0,01 ponto percentual abaixo 
da taxa anterior e acumula alta 
de 3,27% no ano e de 3% nos 
últimos 12 meses (ABr).

Mercado de imóveis novos 
apresenta bom desempenho

mil imóveis e os lançamentos 
de 32 mil unidades aumentaram 
68,8% e 96,1%, respectivamen-
te, em relação ao acumulado 
do mesmo período de 2018. 
É um recorde percebido pela 
Pesquisa do Mercado Imobili-
ário”, assinala Celso Petrucci, 
economista-chefe do Secovi-SP. 
O ambiente econômico também 
apresenta indicadores positivos 
em termos de PIB, geração de 
emprego, infl ação e taxa de 
juros. 

O setor da construção civil 
destaca-se nesse cenário com 
crescimento de 1,9% no PIB no 
segundo trimestre (em relação 
ao primeiro trimestre do ano) 
e na geração de 117 mil novos 
postos de trabalhos formais. 
Segundo a FGV, a construção 
civil é um setor com grande po-
tencial de geração de emprego 
e renda: para cada R$ 1 milhão 
investido, são gerados 7,64 em-
pregos diretos e 11,4 empregos 
indiretos (AC/Secovi-SP).

Regra para benefi ciário que 
vive no exterior comprovar vida


