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D - Produção de Canabidiol 
A  Anvisa regulamentou a importação, produção, armazenamento e a 
venda de produtos à base de Cannabis.  A medida permitirá que pacien-
tes com prescrição médica adquiram essa possibilidade terapêutica em 
farmácias. Gustavo de Lima Palhares, CEO da Ease Labs, avalia como 
positiva a decisão. “A regulamentação facilita o acesso da população, 
reduzindo os custos para o paciente. Haverá um controle sob a produ-
ção, garantindo a qualidade e a segurança nos processos”. O cultivo da 
planta segue proibido, o que muda é a permissão para a importação do 
insumo, permitindo que o produto seja fi nalizado no Brasil, armazenado 
e comercializado em reais.

E - Locker Inteligente 
Até o fi nal do ano, paulistanos poderão encontrar em alguns terminais 
de ônibus armários inteligentes, que servirão como ponto de retirada 
de pacotes para aqueles que sofrem ao receber encomendas em casa. O 
serviço é uma opção de entrega que já faz sucesso nos EUA e Europa, e 
que agora é idealizado pela startup PickBox, que aposta nessa revolução 
logística. A primeira unidade dos armários já foi instalada no Terminal 
Sacomã. A encomenda é rastreada e o usuário recebe notifi cações sobre 
o andamento da compra até a chegada do seu pacote pelo celular. 

F - Férias Especiais
O conceito de propriedade compartilhada ou ainda de cota ou fração 
imobiliária, vem crescendo no turismo. Uma mesma unidade imobiliária 
é dividida em várias frações e vendida para diferentes proprietários, que 
recebem a escritura correspondente e, de acordo com o contrato cele-
brado, têm um determinado número de semanas que podem ou usufruir 
daquela unidade que, geralmente, é um resort com farta infraestrutura 
de lazer, além de estar localizado em um atrativo destino de férias. 
Existem hoje 92 empreendimentos de multipropriedade em 45 cidades 
de 16 estados. Outras informações: (http://primevacation.com.br/).

A - Inscrições para o Sisu
De 21 a 24 de janeiro estarão abertas as inscrições para o Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu) do primeiro semestre de 2020. Para concorrer, 
é preciso ter feito o Enem 2019 e obtido nota acima de zero na redação. 
Ao efetuar a inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de 
cursos ofertados pelas instituições participantes. O sistema seleciona 
os mais bem classifi cados em cada curso, de acordo com as notas no 
Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou 
bônus. Todo procedimento deverá ser feito pela internet, na página 
(www.sisu.mec.gov.br). 

B - Potencialização de Startups 
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, abriu 
inscrições para a quinta edição do boostLAB, programa de potenciali-
zação de startups em nível avançado, as chamadas Scale-ups. Também 
entram no radar as EdTechs, startups com soluções para a educação. 
Além disso, o boostLAB busca soluções em fi ntechs, machine learning, 
real estate, big data, legaltechs, insurtechs, blockchain, entre outras. 
Para participar do programa, é importante que as Scale-ups tenham ao 
menos dois sócios com dedicação exclusiva e produto pronto. Inscrições 
pelo site: (http://www.boostlab.com.br/). 

C - Festival de Vendas B2B
Os empreendedores paulistanos terão a oportunidade de ter um dia de 
imersão sobre principais tendências e técnicas de vendas B2B, além 
de temas ligados às áreas de marketing, customer success, gestão de 
negócios e pessoas. O conteúdo será trazido por renomados especialistas 
do mercado, em cinco palcos diferentes, durante o Ramp Up Tour, que 
ocorre na próxima terça-feira (10), no espaço Arca (Av. Manuel Bandeira, 
360 - Vila Leopoldina). É indicado aos profi ssionais de vendas, marketing 
e customer success interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos. 
Mais informações: (http://rampuptour.com.br). 

G - Dispositivos Móveis
Com design mais moderno e focado na melhoria da experiência dos usuários, 
o Sebrae apresenta seu novo Portal, que traz novidades e destaca os principais 
serviços oferecidos pela instituição e seus conteúdos mais relevantes. As 
melhorias, desenvolvidas, tornaram as páginas mais responsivas e atendem 
principalmente aos usuários que acessam por dispositivos móveis, como ce-
lulares ou tablets, que já representam 40% dos mais de 2 milhões de acessos 
únicos registrados ao ano. As mudanças visam apoiar a gestão dos pequenos 
negócios. Saiba mais em (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae).

H - Carnaval Carioca
O Camarote CarnaUOL Nº1, considerado uma das melhores festas de 
carnaval do país, chega a sua 30ª edição, com a campanha “30 anos na 
melhor vibração”. Um dos locais mais exclusivos da Sapucaí, o evento 
promete para 2020 uma experiência jamais vivenciada. Produzido pelo 
Banco de Eventos e com patrocínio do UOL, está localizado ao lado do 
primeiro recuo da bateria e dispõe de vista privilegiada para as grandes 
atrações das noites: os desfi les das escolas de samba. A festa acontece no 
domingo, 23; na segunda, 24; e no sábado das campeãs, 29 de fevereiro. 
Outras informações (http://www.camaroten1.com.br). 

I - Instalação de Antenas
O SindiTelebrasil acaba de lançar a página Fique antenado!, que reúne 
conteúdos e dicas sobre a instalação de antenas de celular e internet 
móvel, incluindo estudos, entrevistas, vídeos, cartilha, gráfi cos, legis-
lação, mapa de antenas e os rankings das Cidades Amigas da Internet 
e de Serviços de Cidades Inteligentes. O objetivo é concentrar, num 
único site, informações para esclarecer a população e colaborar com o 
processo de atualização das leis municipais de instalação de antenas. 
Confi ra no site: (http://www.agenciatelebrasil.org.br/fi queantenado).

J - Startups de Saúde
A Hypera Pharma lançou um programa corporativo de venture capital, 
o Hypera Ventures, que objetiva investir em startups relacionadas ao 
setor de saúde. O montante total a ser investido na iniciativa deve che-
gar até R$ 200 milhões. O investimento médio previsto nas empresas 
selecionadas poderá variar entre R$ 1 milhão e R$ 20 milhões, com 
foco em Rounds A ou B (rodadas de investimento típicas de venture 
capital), tendo como alvo startups pré-operacionais ou operacionais que 
já tenham ideias comprovadas. Startups interessadas podem obter mais 
informações pelo site (http://www.hyperaventures.com.br). 
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2020 será melhor
O boletim Focus do 

Banco Central indica 

que os analistas esperam 

um forte crescimento 

da economia em 2020, 

comparado com 2019

De acordo com o do-
cumento, enquanto 
o PIB deste ano não 

deve chegar a 1% (0,92%), 
a expectativa para o ano que 
vem é que ultrapasse os 2% 
(2,17%). Essa tendência de 
alta é verificada há algum 
tempo, já que o mesmo Focus 
havia registrado projeção de 
2,08% uma semana antes e de 
2% há um mês. 

Os números registrados no 
segundo semestre justifi cam 
o otimismo. O Índice de Ati-
vidade Econômica do BC do 
terceiro trimestre, por exem-
plo, apurou um crescimento 
de 0,91%, superior aos 0,7% 
esperados pelo mercado. 

Outros indicadores impor-
tantes como o crédito e o 
emprego estão tomando um 
rumo positivo e a atividade 
econômico mais forte no 
fi nal deste ano, seguindo a 
tendência do semestre, ainda 
vai impulsionar os primeiros 
meses de 2020. 

Toda essa revitalização ainda 
vem acompanhada de uma 
queda acentuada nos juros, 
chegando a 5%, o menor pata-
mar da história, e com tendên-
cia de mais baixa, chegando a 
uma taxa de 4,25% no fi nal de 
2020, segundo o Focus. Esse 
ambiente é mais um estímulo 
para a economia. Mais do que 
conjuntura, no entanto, me-
didas estruturantes que estão 
sendo implantadas certamente 
vão estimular a economia.

A Reforma da Previdência vai 
trazer economia importante e 
dar mais fôlego para investi-
mentos públicos fundamentais 
para sustentar taxas de cres-
cimento mais elevadas, como 
na área de infraestrutura, por 
exemplo. Contas públicas mais 
saudáveis também aumentam 
a confi ança dos investidores, 
que passam a fi nanciar com  
vigor a produção. 

Ao mesmo tempo, a dimi-
nuição de burocracia para a 
abertura e funcionamento 
das empresas, bem como 
a modernização de normas 
trabalhistas, tendem a impul-
sionar o empreendedorismo e 
a geração de empregos. Hoje, o 
país encontrou um rumo para 
a economia e deve preservar 
as orientações que facilitam 
os negócios, concentram os 
recursos públicos nas áreas 
em que são indispensáveis e 
estabelecem segurança jurí-
dica para investidores. 

Ao mesmo tempo, é impor-
tante que a administração 
pública observe com mais 
atenção as distorções na 
destruição de renda e atue 
com medidas para minimizar 
esses efeitos em curto prazo e 
promova a inclusão social com 
mais reformas estruturantes. 
Por fi m, é fundamental que o 
país encontre um equilíbrio 
político. 

As tensões que enfrentamos 
atualmente prejudicam qual-
quer tipo de projeto em curso 
e precisam ser superadas. 
Estabilidade fi scal e política, 
com um país unido. 

É disso que precisamos para 
ter um 2020 muito melhor do 
que o 2019.     

(*) - É diretor da Maximu’s 
Embalagens Especiais.

Marcio Grazino (*)

O Brasil se encontra  em uma 
situação econômica conside-
rada regular para a atração 
de investimentos, porém há 
uma perspectiva positiva com 
relação à expansão e geração 
de empregos em 2020. É o que 
aponta a Swedish Business 
Climate in Brazil, estudo reali-
zado anualmente pela Câmara 
de Comércio Sueco-Brasileira 
(Swedcham Brasil). 

A nona edição do estudo 
contou com a participação de 
53 empresas suecas de grande 
porte presentes no Brasil e foi 
realizada com o apoio da LLYC, 
consultoria global de comuni-
cação e assuntos públicos. O 

relatório aponta que 59% delas 
pretende aumentar seus inves-
timentos no país nos próximos 
12 meses (em 2018 era 73%). 

Ainda assim, para o próximo 
ano, 78% esperam que o volume 
de negócios nos seus setores 
de atuação aumente e 64% 
acreditam que a lucratividade 
também melhorará. “Pode-se 
perceber no estudo desse ano 
que os empresários enxergam 
um potencial de melhora no 
cenário econômico brasileiro 
e, por isso, pretendem investir 
no crescimento de suas em-
presas no país”, aponta Jonas 
Lindström, diretor executivo 
da Swedcham (AI/LLYC).

Os dados da pesquisa 
foram divulgados on-
tem (4) pelo IBGE. Na 

comparação com outubro de 
2018, a indústria avançou 1%. 
Apesar desses resultados, o 
setor industrial ainda acumula 
queda de 1,1% em 2019 e de 
1,3% no acumulado nos últimos 
12 meses.

Três das quatro grandes cate-
gorias econômicas e 14 dos 26 
ramos pesquisados mostraram 
crescimento na produção. En-
tre as categorias econômicas, 
bens de consumo duráveis 
(1,3%) e bens de consumo 
semi e não-duráveis (1,0%) 
tiveram as altas mais elevadas. 
Ambos apontaram o segundo 
mês seguido de crescimento 
e acumularam, nesse período, 
expansão de 4,1% e 1,7%, res-
pectivamente.

O segmento de bens inter-
mediários (0,3%) também 
mostrou avanço e manteve o 
comportamento positivo de 
agosto (1,6%) e setembro 
(0,2%). O setor de bens de 
capital (-0,3%) teve a única 
taxa negativa em outubro de 
2019, após recuar em setem-

Os bens de consumo duráveis (1,3%) tiveram as altas mais elevadas.

53% dos empresários en-
trevistados pela Boa Vista de-
monstraram otimismo quanto 
à expectativa de crescimento 
do faturamento para este fi m 
de ano. O que representa 
um crescimento de 7 pontos 
percentuais (p.p.) em compa-
ração ao mesmo período de 
2018, quando 46% tinham esta 
percepção. Outros 27% disse-
ram que o faturamento seguirá 
igual neste último trimestre; 
enquanto 15% esperam uma 
diminuição. 5% afi rmaram não 
ter opinião.

Outros 48% dos empresá-
rios informaram estar ávidos 
a fazer novos investimentos 
ainda neste último trimestre 
de 2019. O percentual repre-
senta um aumento de 10 p.p. 
em comparação ao mesmo 
período de 2018. Quando 
questionados em quais áreas 
pretendiam investir, 52% dis-
seram que em Tecnologia. Já 
em Novos Produtos e Serviços 
foram 51%, enquanto que em 
relação a investimentos em 

Empresários demonstraram otimismo quanto ao crescimento 

do faturamento.

Bolsonaro 
nega aumento
artifi cial do dólar

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (4) que não idolatra 
seu colega dos Estados Unidos, 
Donald Trump, que anunciou 
sobretaxas alfandegárias contra 
o aço e o alumínio brasileiros por 
conta da desvalorização do real. 
Bolsonaro também negou que 
o governo esteja “aumentando 
artifi cialmente” a cotação do 
dólar e disse que a alta da mo-
eda americana é fruto da guerra 
comercial entre EUA e China.

“Nós não queremos aqui 
aumentar artifi cialmente, não 
estamos aumentando artifi-
cialmente o preço do dólar”, 
afi rmou o presidente, segundo 
o portal G1. Bolsonaro ressaltou 
em seguida que “acredita” em 
Trump, mas não tem idolatria 
por ninguém. “Não vou falar 
amizade, não frequento a casa 
dele nem ele a minha, mas te-
mos um acordo, com contato 
bastante cordial”, disse, acres-
centando que “não é porque um 
amigo falou grosso” que ele vai 
“dar as costas”.

Desde que assumiu o gover-
no, Bolsonaro tem adotado 
uma política de alinhamento 
automático com Trump, mas 
até agora o Brasil viu poucos 
benefícios dessa aproximação, 
embora já tenha feito conces-
sões, como a isenção de vistos 
para turistas americanos e o 
acesso à base de lançamento de 
foguetes de Alcântara (ANSA).

Construção ajuda a 
elevar o PIB

A análise do PIB no 3º trimestre 
de 2019 indica um crescimento 
de 1,2% da economia brasileira 
em relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior. Nesta base de 

comparação, a construção civil 
foi o setor que registrou o maior 
incremento, com 4,4% – a segunda 
alta da atividade após cinco anos 
consecutivos de queda. 

Conforme os dados, o resultado 
da construção civil foi puxado pela 
construção imobiliária. “Temos mais 

uma demonstração de que, se o setor 
crescesse como um todo, a economia 
nacional certamente estaria em um 
outro patamar e o processo de recu-
peração seria mais acelerado”, desta-
ca o presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), 
José Carlos Martins (AI/CBIC).
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Produção industrial brasileira 
cresceu 0,8% em outubro

A produção da indústria brasileira teve um crescimento de 0,8% em outubro frente a setembro. Essa foi 
a terceira taxa positiva seguida, acumulando alta de 2,4% no período de três meses

bro (-0,4%). As influências 
positivas foram registradas por 
produtos alimentícios (3,4%) 
e produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (11,2%). 

Outros impactos positivos fo-
ram observados nos setores de 
máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos (4,9%), de celulose, 
papel e produtos de papel 

(2,4%), de impressão e repro-
dução de gravações (15,3%), 
de máquinas e equipamentos 
(1,4%), de outros produtos quí-
micos (1,1%), de produtos de 
minerais não-metálicos (1,8%) 
e de bebidas (1,6%).

Entre os dez ramos que redu-
ziram a produção, os desempe-
nhos de maior impacto foram: 

coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis 
(-2,1%), metalurgia (-3,2%) e 
indústrias extrativas (-1,1%). 
Também houve recuo na con-
fecção de artigos do vestuário 
e acessórios (-3,4%), móveis 
(-5,6%) e veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
(-0,6%) (ABr).

Empresários têm expectativa de 
faturar mais neste 4º trimestre

Pessoal e Força de Trabalho 
foram 39% dos entrevistados. 

30% dos empresários es-
peram uma diminuição da 
inadimplência neste último 
trimestre de 2019 contra 26% 
no mesmo período de 2018. 
Já para a maioria (40%), a 
inadimplência deve seguir igual, 
enquanto para 23% deverá au-

mentar. 7% disseram não ter 
opinião. 28% dos empresários 
afi rmaram que irão demandar 
mais crédito no mercado até 
o fi m de 2019, uma queda de 
5 p.p. em relação a 2018. 61% 
não demandarão mais crédito 
(aumento de 7 p.p. comparado 
a 2018), e 11% não têm opinião 
(AI/BoavistaSCPC).

Suécia pretende aumentar 
seus investimentos no Brasil


