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e pequenas empresas a internacionalizarem as suas operações. Com um 
investimento de R$ 21 milhões, as duas instituições pretendem atender 
mais de mil MPE nos próximos 30 meses. O acordo envolve treinamento, 
consultorias, rodada de negócios, apoio para prospecção de mercado, 
entre outras ações. A parceria vai possibilitar que os pequenos negócios 
possam exportar mais, gerando renda e empregos. Atualmente, 40% das 
empresas brasileiras que vendem seus produtos para o exterior são do 
segmento das MPE.

E - Gerdau Adquire Silat
A Gerdau informa que assinou um acordo defi nitivo para a aquisição da 
Siderúrgica Latino-Americana S.A. (Silat), pertencente ao grupo espa-
nhol Hierros Añón, localizada em Caucaia, na região metropolitana de 
Fortaleza, por um valor econômico de U$S 110,8 MM, sujeito a ajustes 
habituais. Com essa transação, que ainda depende de aprovação do 
Cade, a Gerdau passa a deter 96,35% das ações da Silat. Os outros 3,65% 
pertencem a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará. A Silat 
possui 233 empregados e capacidade instalada anual de laminação de 
600 mil toneladas e uma planta de ampliados com capacidade anual de 
100 mil toneladas. 

F - Totens Digitais
Para dar um toque ainda mais especial neste fi nal de ano, o Shopping 
Metrô Tucuruvi realiza uma parceria com a L’Occitane Au Brésil. Quem 
aproveitar as mais de 230 lojas do shopping center para comprar os 
presentes de Natal pode ganhar um kit da marca. Outra novidade desse 
ano é a aposta em tecnologia para melhorar cada vez mais a experiência 
de compra e troca dos clientes. Basta juntar as notas fi scais das compras 
totalizando R$ 400 e trocar nos totens digitais, digitando o CPF e nome 
completo e, logo em seguida, tirar uma foto de todos os comprovantes. 
A promoção acontece entre os dias 2 e 24 de dezembro (www.shop-
pingmetrotucuruvi.com.br). 

G - Processo Seletivo
Estão abertas as inscrições no processo seletivo do programa Jovens 

A - Cursos de Música 
O Projeto Guri está 9.662 vagas disponíveis nos polos de ensino loca-
lizados no interior e litoral paulista. São mais de 30 opções de cursos 
gratuitos de música para crianças e adolescentes na faixa etária entre 
6 e 18 anos. Interessados podem se inscrever de 25 de novembro a 6 de 
dezembro. O programa possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e no 
litoral paulista. Mais informações: (www.projetoguri.org.br/matriculas).

B - Universo Gamer
A BBL, holding de entretenimento especializada no universo gamer, e o 
banco digital next anunciam a primeira edição do Brasileirão featuring 
Fortnite. O torneio objetiva facilitar que jogadores residentes no Brasil 
ingressem na modalidade e trará R$ 300 mil de premiação total. No 
formato de equipes com quatro jogadores, o Brasileirão featuring For-
tnite terá início no dia 2 de dezembro. As partidas serão on-line todas 
as segundas e quartas. A fi nal está prevista para o dia 21 de dezembro. 
A transmissão será realizada nos canais ofi ciais da BBL (YouTube, Fa-
cebook, Twitch). As inscrições do campeonato podem ser realizadas no 
(https://brasileiraonext.com.br/).

C - Computação em Nuvem
Para proporcionar maior capacitação, qualifi cação e experiências aos alunos 
dos cursos de graduação na área de tecnologia da informação, o Centro 
Universitário Senac participa do programa AWS Academy, uma iniciativa 
global da Amazon Web Services  para educação técnica em computação 
em nuvem. Até julho de 2023, os alunos da instituição terão oportunidade 
de garantir um renomado certifi cado extra durante a vida universitária. 
Oferece quatro títulos desenvolvidos por especialistas, com práticas re-
comendadas pelo mercado: Fundamentos, Arquitetura, Desenvolvimento 
e Operações em Nuvem. Mais informações: (https://www.sp.senac.br/).

D - Exportação para Pequenos 
O Sebrae e a CNI assinaram um convênio para estimular e capacitar micro 

Protagonistas da Aperam South America. As vagas são para estudantes 
das Engenharias Metalúrgica, Mecânica, Elétrica, Química, Controle e 
Automação, Sistemas de Informação e Ciência da Computação, exten-
sivo às pessoas com defi ciência (PCD), que cursarão o último ano da 
graduação em 2020 e que estejam regularmente matriculados. Podem 
participar estudantes  que tenham disponibilidade para residir na re-
gião do Vale do Aço (MG) e atuar no período de março a dezembro de 
2020. As inscrições devem ser feitas pelo site: (www.estagioiel.com.br/
jovensprotagonistasaperam).

H - Árvores de Presente 
A marca Roberto Cavalli anunciou que presenteará com uma árvore os 
primeiros mil clientes que fi zerem compras em boutiques físicas e na 
loja online da grife. Realizada em colaboração com a empresa italiana 
Treedom, começará a partir desta sexta-feira (29). Ao dar uma árvore 
a seus clientes, a marca contribuirá para o refl orestamento do planeta, 
promovendo maior conscientização sobre a questão ambiental. A empresa 
decidiu se concentrar no Quênia, onde agricultores locais plantarão as 
árvores oferecidas pela grife. Mesmo distante, os clientes que receberem 
o presente poderão acompanhar o crescimento da sua árvore.

I - Origem Genética
Imagine você ter informações genéticas sobre ancestralidade, com dados 
de até oito gerações passadas, sem precisar sair de casa. Essa facilidade 
acaba de se tornar possível com o lançamento do’ meuDNA’, único kit 
para teste genético 100% desenvolvido pela Mendelics, primeiro labo-
ratório do Brasil especializado em diagnósticos genéticos para doenças 
raras e câncer através da técnica de Sequenciamento de Nova Geração. 
O processo é bem simples. A pessoa interessada compra o kit pelo site 
(www.meudna.com), recebe uma caixa contendo um cotonete apropria-
do e um pequeno tubo, realiza a coleta na parte interna da bochecha e 
reenvia a amostra direto à Mendelics.

J - Segurança Eletrônica
No próximo dia 3, acontece no Centro de Convenções Rebouças o Con-
gresso da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos 
de Seguranaça (ABESE), que reunirá autoridades de órgãos públicos, 
profi ssionais do segmento de tecnologia, empreendedorismo, gestores de 
segurança privada e pública, docentes, pesquisadores, para discutir sobre 
a evolução tecnológica disponível e assim construir juntos o futuro do 
segurança eletrônica no Brasil. A programação conta com painéis sobre 
segurança pública, segurança 4.0, Regulamentações do Setor, Educação, 
Inovação, Empreendedorismo, entre outros. Mais informações: (http://
bit.ly/CongressoAbese2019).
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Transformação 
fi nanceira: como e 
por onde começar?

Ter mais dinheiro ao 

fi nal do mês é um desejo 

unânime. Mas para isso, 

e necessário ter ações 

diferentes para obter 

resultados positivos

Você já parou para pensar 
que tudo na vida é uma 
questão de escolha? Isso 

mesmo! Somos os responsáveis 
e protagonistas por todos os 
nossos atos, seja no âmbito 
profi ssional ou pessoal. Dessa 
maneira, quando pensamos em 
nossa situação fi nanceira não 
seria diferente. Ou seria? Digo 
isso porque, por experiência 
própria, após muitos anos de 
tentativas sem resultados, 
decidi mudar e aprendi a fazer 
novas escolhas.

Felizmente, a cada dia cres-
ce a quantidade de pesso-
as dispostas a encarar essa 
transformação fi nanceira a fi m 
de realizar seus sonhos. No 
entanto, para a concretização 
desse propósito, certamente o 
primeiro passo é saber a fundo 
quais são seus objetivos, onde 
você quer chegar, para, enfi m, 
entender quais mudanças de-
verá colocar em seu dia a dia.

O assunto é amplo e ainda 
gera muita confusão, visto 
que cada pessoa possui uma 
necessidade e objetivos dife-
rentes. Além disso, mudanças 
não ocorrem da noite para o 
dia, é necessário um desejo 
ardente para conquistar algo e, 
a partir daí, se planejar e fazer 
com muita determinação e 
persistência, sem se preocupar 
com o julgamento dos outros. 
Como pontapé inicial de qual-
quer transformação, é preciso 
saber quais mudanças devem 
ser feitas em nossos hábitos. 

No caso de minha família, por 
exemplo, vendemos o carro e, 
no dia a dia, aderimos a utili-
zação de transporte público e 
aplicativos de transporte pri-
vado. Tal medida foi adaptada 
ao meu cotidiano após verifi car 
que o maior gasto em nosso 
orçamento era o carro e suas 
despesas (IPVA, manutenção, 
seguro, multa, estacionamen-
to, lavagem, etc.) e isso nos 
privava de viver uma vida com 
melhor qualidade e também de 
investir em nosso futuro.

Para tanto, é importante 
que consigamos analisar e 

modificar qualquer tipo de 
custo que esteja prejudican-
do nosso orçamento, sempre 
priorizando por opções que 
geram despesas menores, sem 
perder a qualidade de vida, 
caso contrário não haverá 
continuidade. E também para 
engordar o orçamento, que tal 
pensar em uma renda extra?

Além disso, outro ponto que 
interfere, e muito, nas nossas 
fi nanças está relacionado à 
questão que envolve os valores 
pessoais, pois muitas vezes 
as pessoas acabam fazendo 
escolhas que não simbolizam 
o que elas realmente querem. 
Ou seja, preferem priorizar a 
opinião de terceiros como uma 
espécie de status, comprando 
coisas que não querem e nem 
precisam, apenas para mostrar 
para alguém. 

Essa prática acaba gerando 
gastos desnecessários que fa-
rão falta para o orçamento no 
futuro. Após fazer uma análise 
detalhada sobre seus gastos, 
identifi cando o que pode – e 
deve – ser cortado, é a hora de 
agir! Para tornar essa prática 
uma tarefa menos desafi adora, 
tenha sempre suas metas e 
objetivos estabelecidos. Além 
disso, não se esqueça de:
 • Se planejar;
 • Revisar seu estilo de vida;
 • Fazer renda extra;
 • Ter disciplina.

Outro ponto crucial – deter-
minante, inclusive, nas minhas 
escolhas – é o apoio da família. 
Afi nal, não dá para fazer qual-
quer tipo de mudança sem 
envolver as pessoas mais pró-
ximas de você. Além disso, elas 
serão essenciais para apoiá-lo 
e, quem sabe, adotar um novo 
modelo de vida, seguindo seus 
passos.

Por fi m, anime-se! Vá à luta 
pelos seus sonhos e objetivos e 
não aceite que ninguém te diga 
coisas que te desanime. Além 
disso, tenha sempre em mente 
que todo propósito leva tempo, 
requer esforços contínuos e, a 
longo prazo, você visualizará 
grandes resultados.

E então, quais escolhas você 
está fazendo hoje para o futuro 
das suas fi nanças?

(*) - É Coach de Transformação 
Financeira e Finanças

Pessoais. Idealizadora do
projeto Riqueza em Família

(http://riquezaemfamilia.com.br/).

Vivian Vieira (*)

A melhora dos índices de confi ança dos em-
presários brasileiros, identifi cada na Sondagem 
Conjuntural realizada pelo Sebrae, contribui para 
que os donos de pequenos negócios retomem 
o interesse em buscar fi nanciamento para suas 
empresas junto ao sistema fi nanceiro.  

Segundo o levantamento, após uma sequência 
de sucessivas quedas, houve - neste ano - um 
crescimento de 4 pontos percentuais na propor-
ção de empresários que buscaram empréstimo 
ou fi nanciamento novo (18%), em comparação 

com 2018 (14%). Em 2015, 24% dos donos de 
pequenos negócios ouvidos na pesquisa haviam 
buscado crédito nos bancos.

De acordo com as empresas ouvidas pelo 
Sebrae, 63% dos empresários que buscaram 
obter um empréstimo novo, tiveram sucesso 
na tentativa. O levantamento também apontou 
aumento da proporção de empreendedores que 
afi rmaram não ter encontrado difi culdade na 
obtenção do empréstimo em 2019 (31%), contra 
29% em 2018, e 18% em 2017 (AI/Sebrae).

Juros do 
rotativo 
subiram em 
outubro

Os juros do rotativo do cartão 
de crédito subiram em outubro, 
enquanto outras modalidades 
de crédito para as famílias 
apresentaram retração, de 
acordo com dados divulgados, 
ontem (27), pelo Banco Central 
(BC). A taxa média do rotativo 
do cartão de crédito subiu 9,4 
pontos percentuais em relação 
a setembro, chegando a 317,2% 
ao ano.

O chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, destacou que o rotativo 
do cartão deve ser evitado. “É 
uma modalidade para recursos 
emergenciais quando o planeja-
mento fi nanceiro não deu certo 
ou deve surpresa desfavorável e 
deve se buscar sair dela o mais 
rapidamente possível”, disse, ao 
explicar que os juros do rota-
tivo subiram porque um banco 
e uma fi nanceira elevaram as 
taxas, em outubro, o que elevou 
a média.

A taxa de juros do cheque 
especial caiu 1,7 ponto percen-
tual em outubro, comparada a 
agosto, e chegou a 305,9% ao 
ano. Apesar de estar menor, 
está entre as modalidades de 
crédito mais caras para as famí-
lias e a recomendação do BC é 
que só seja usado em situações 
emergenciais. O presidente do 
BC, Roberto Campos Neto, tem 
dito que redesenhará o cheque 
especial, considerado muito 
regressivo, ou seja, tem peso 
maior de juros sobre quem tem 
menor renda (ABr).

A medida benefi cia a indústria nacional, melhorando a 

qualidade dos produtos e a produtividade.

Trata-se de um dinheiro 
extra que pode ajudar 
tanto no pagamento de 

dívidas, quanto nas comemora-
ções de Natal e Réveillon. Uma 
pesquisa feita em todas as capi-
tais pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra 
que neste ano, mais brasileiros 
vão se utilizar desse dinheiro 
extra para adquirir presentes. 

Na comparação com 2018, 
aumentou de 23% para 32% 
o percentual de trabalhadores 
que vão gastar ao menos parte 
do 13º salário com a compra de 
presentes. Em contrapartida, 
o pagamento de dívidas em 
atraso é a quarta opção mais 
citada, com 15% de citações. 
Em segundo lugar fi cou a in-
tenção de poupar ou investir os 
recursos do 13º salário (24%), 

Mais brasileiros vão se utilizar desse dinheiro extra para 

adquirir presentes.
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Ontem (27), entrou em vigor 
a resolução do Camex que zera 
as alíquotas do Imposto de Im-
portação sobre bens de capital 
como máquinas e equipamen-
tos industriais e bens de infor-
mática e telecomunicação até 
31 de dezembro de 2021. Todos 
os produtos benefi ciados estão 
na condição de ex-tarifários, 
que consiste na redução tem-
porária da alíquota de Imposto 
de Importação, visando à de-
soneração dos investimentos, 
somente quando não houver 
produção brasileira similar.

Para Paulo Castelo Bran-
co, economista e presidente 
executivo da Associação 
Brasileira dos Importadores 
de Máquinas e Equipamen-
tos Industriais (Abimei), a 
medida irá benefi ciar a in-
dústria nacional, melhorando 
a qualidade dos produtos e a 
produtividade. “As empresas 
também terão mais oportu-
nidades para se inserirem no 
mercado mundial”, comenta.

13º salário: mais gasto com 
presentes do que com dívidas

O recebimento do 13º salário é sempre um período de alívio para o bolso dos consumidores
em ir às compras com o 13º 
salário. “O país se recupera 
lentamente da crise e ainda 
sofre com os efeitos negativos 
da recessão, como desemprego 
elevado e renda comprimida. 
Ainda assim, o período mais 
agudo das difi culdades já foi 
superado, o que de certa forma, 
pode estimular um otimismo 
maior dos brasileiros na hora 
ir ao consumo”.

De qualquer modo, mesmo 
com o relativo otimismo em 
gastar neste Natal, a recomen-
dação é que consumidores 
inadimplentes devem destinar 
esse dinheiro para quitar dí-
vidas com o pagamento pen-
dente e recuperar o crédito 
na praça. “A prioridade deve 
ser sempre sair do vermelho e 
evitar pagamento de juros que 
se acumulam”, afi rma Marcela 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

seguido daqueles que vão des-
tinar o dinheiro extra para as 
comemorações de Natal e Ano 
Novo (22%). 

Na avaliação da economista-

-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, o cenário econômico 
pouco melhor do que em anos 
anteriores pode estimular uma 
disposição maior dos brasileiros 

Imposto de importação de máquinas 
e equipamentos industriais

Atualmente a média de inci-
dência de importação dos produ-
tos é de 14% para bens de capital 
e 16% nos itens de informática 
e telecomunicação. Com a nova 
medida serão reduzidos para 0%.

Em setembro, o governo já 
havia anunciado que 498 pro-

dutos teriam seus impostos 
de importação zerados. “Essa 
medida também ajuda a con-
tribuir para a modernização 
do parque fabril brasileiro e 
o crescimento do setor indus-
trial”, comenta Castelo Branco 
(AI/Abimei).

Pequenos negócios apontam melhoria
do acesso ao crédito


