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novo fl agship movido a Gás Natural Liquefeito (GNL). O combustível 
é a tecnologia mais avançada da indústria marítima e faz parte de uma 
iniciativa inovadora de reduzir signifi cativamente o impacto ambiental. 
A cerimônia de entrega ocorreu no estaleiro Meyer Turku, na Finlândia, 
onde o navio foi construído. É o primeiro navio da frota Costa a usar 
GNL tanto no porto quanto no mar. Ele integra um plano de expansão 
que inclui um investimento de mais de 6 bilhões de euros em sete novos 
navios a serem entregues até 2023. 

E - Medição e Precisão
A Gehaka, indústria brasileira de instrumentos de medição de precisão, 
está completando 63 anos. Atua no mercado em seis linhas (analítica, 
agrícola, controle de qualidade, pesagem de laboratório, purifi cação 
de água, grau farmacêutico e serviços técnicos). No início se dedicava 
somente a comercialização no setor agrícola de instrumentos para 
medição de grãos. Com o tempo, foi ampliando os negócios, passando 
atuar em outros segmentos onde há boas oportunidades de negócios. 
Empresa familiar, investe continuamente em evoluções para dinamizar 
o dia-a-dia dos clientes. Saiba mais: (www.gehaka.com.br).

F - Equipamentos para Gelaterias 
Montar uma gelateria é um sonho totalmente viável, com investimento 
de proporções bastante inferiores. A Clabo SpA, empresa italiana cotada 
na bolsa de Milão e detentora da marca Orion & EasyBest, inova e dispo-
nibiliza pela primeira vez no Brasil a locação de todos os equipamentos 
necessários para a montagem de novas sorveterias, confeitarias e retrofi t. 
Desde as primeiras vitrines de gelato feitas em 1980 até a realidade 
industrial atual, a Clabo SpA, com produção na Itália, na China e nos 
Estados Unidos, projeta e produz vitrines refrigeradas e móveis para 
bares há mais de três décadas. Outras informações: (https://clabo.it/en/).

G - Concertos e Atrações  
A programação do Mozarteum Brasileiro em 2020 começa com um dos mais 

A - Formação Profi ssional
O governo paulista está oferecendo oportunidade em cursos rápidos e gratuitos 
dos programas Novotec Expresso e Via Rápida Virtual. O objetivo é atuar na 
qualifi cação e formação profi ssional dos participantes, preparando-os para o 
mercado de trabalho. São oferecidos 31 cursos, em áreas como TI, hotelaria, 
marketing, gestão e negócios, entre outras, em mais de 150 municípios. As 
aulas são voltadas para alunos do ensino médio da rede estadual e são minis-
tradas por professores do Centro Paula Souza. As inscrições já estão abertas 
e podem ser realizadas através do site (www.novotec.sp.gov.br).

B - Destaque Exportação 
O Grupo Lunelli, do segmento têxtil, detentor das marcas Lunender, 
Lunelli, Lez a Lez, Alakazoo, Hangar 33 e Fico, acaba de receber um 
importante reconhecimento. O Grupo foi agraciado com o Prêmio 
Destaque Exportação 2019, da Abit (Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil). A homenagem vem ao encontro do momento de expansão e de 
internacionalização que a empresa vivencia. Sediado em Guaramirim/
SC, e há 38 anos no mercado, o Grupo possui atualmente 4,8 mil cola-
boradores, que atuam em 16 plantas distribuídas pelo Brasil, e também 
na recém inaugurada unidade no Paraguai (www.grupolunelli.com.br).

C - Sem Adição de Açúcar
Panettone é um produto fermentado, preparado geralmente com farinha 
de trigo, açúcar, gordura, ovos, leite e sal. Porém, a calórica tradição pode 
ser substituída por versões equilibradas e ricas em nutrientes. Com os pa-
nettones sem adição de açúcar da Linea Alimentos, em suas duas versões: o 
tradicional, com frutas cristalizadas e uvas passas selecionadas e, também, o 
de gotas de chocolate. Ambos fonte de fi bras, com mais de 2,5g por porção 
e fermentados de forma natural, ou seja, com mais maciez e preservando a 
saudabilidade. Outras informações: (http://lineaalimentos.com.br).

D - Navio Movido a GNL
A Costa Cruzeiros recebeu na quinta-feira (5), o Costa Smeralda, seu 

importantes festivais do Brasil: o Música em Trancoso (14 a 21 de março), 
com oito noites do melhor das músicas clássica, popular e jazz. Em maio, 
entra em cena, em São Paulo, a soprano norte-americana Latonia Moore, 
pela primeira vez no Brasil. Para acompanhá-la, volta ao palco a Orquestra 
Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob a batuta do maestro convidado 
Constantine Oberlian. No repertório, peças célebres de Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, George Gershwin e Leonard 
Bernstein. Outras informações: (www.mozarteum.org.br).

H - Dívidas com a União
A Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona publicou edital com o nome 
dos devedores que poderão quitar seus débitos junto à União por meio 
de condições especiais. É destinado a mais de um milhão de devedores 
com débitos de até R$ 15 milhões. Detalha as condições e os critérios 
para negociação de débitos inscritos na dívida ativa da União, além de 
especifi car a relação dos contribuintes elegíveis. Os descontos ofere-
cidos para quitação podem chegar a 50% para a opção de pagamento 
em parcela única e o prazo de pagamento pode atingir 84 meses. Mais 
informações (https://www.regularize.pgfn.gov.br/login).

I - Medical Affairs 
O curso de Pós-Graduação em Pesquisa Clínica e Medical Affairs da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa objetiva a formação de 
profi ssionais com conhecimentos no processo de desenvolvimento de 
medicamentos e produtos para a saúde, assim como sua divulgação 
científi ca e na formação de líderes de opinião. O público-alvo são pro-
fi ssionais da área biomédica, que  almejam atuar na área de Pesquisa 
Clínica e Medical Affairs, tais como: pesquisadores, coordenadores de 
estudo, profi ssionais de área regulatória, monitores de pesquisa, Medi-
cal Science Liasion, coordenadores e monitores de dados. Informações 
(http://fcmsantacasasp.edu.br/pesquisa-clinica-e-medical-affairs/). 

J - Profi ssional de Criação
 A Embaixada da Itália no Brasil lançou um concurso, em parceria com o 
Instituto Europeu de Design do Rio de Janeiro, para escolher um selo que 
servirá de timbre para a representação diplomática. Qualquer designer 
ou profi ssional de criação pode participar. O prêmio será um curso de 
curta duração no IED Itália, com passagem aérea inclusa. Para participar, 
o candidato deverá preencher a fi cha de inscrição e enviar para (iedrio@
ied.edu.br). Mais informações estão disponíveis no site: (https://ied.edu.
br/revista/noticias/embaixada-italiana-e-ied-rio-promovem-concurso-
-para-criacao-do-seu-selo-ofi cial/). As inscrições vão até 15 de janeiro.
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Quem disse que as 
fi ntechs querem

acabar com os bancos? 
Recentemente, grandes 

instituições fi nanceiras 

do Brasil reportaram o 

fechamento de centenas 

de suas agências

Desde então, muito se 
tem questionado sobre 
se as fi ntechs, com seus 

serviços e produtos inovado-
res, efi cientes e mais baratos 
para o consumidor, vão acabar 
com os grandes bancos. E como 
poderiam, de certa forma, ser 
responsabilizadas por esse 
cenário. 

Tendo em vista que cerca 
de 92% de todos os lares 
brasileiros têm ao menos um 
smartphone e que no país há 
cerca de 45 milhões de pessoas 
sem conta bancária, acredito 
que a popularização das contas 
digitais justifi caria melhor o 
que anda acontecendo. 

É verdade que as fi ntechs 
têm conquistado cada vez mais 
espaço no mercado fi nancei-
ro e que a entrada de novos 
players no setor favorece a 
competição, mas difi cilmente 
seremos capazes de competir 
com nomes como Bradesco, 
Itaú, Santander, Banco do 
Brasil e Caixa - que além de 
concentrarem mais de 80% 
dos depósitos e empréstimos, 
também oferecem uma série de 
conveniências atrativas para 
os clientes. 

É mais fácil pensar assim: 
se por um lado as fi ntechs 
são capazes de fornecer so-
luções que simplifi cam a vida 
das pessoas e atendem suas 
necessidades específi cas, por 
outro, os bancos muitas vezes 
são responsáveis por tornar 
viáveis essas inovações, além 
de utilizar sua capilaridade 
para atingir o consumidor. Ou 
seja, nessa relação quem ganha 

no fi nal das contas é sempre o 
usuário fi nal. 

O Banco Central tem um 
papel decisivo na evolução do 
mercado fi nanceiro no país. 
Iniciativas como os pagamen-
tos instantâneos, que aceleram 
o fl uxo do dinheiro e ajudam 
o crescimento econômico do 
Brasil, e o open banking, que 
permite maior integração entre 
os bancos e as fi ntechs, são 
vistas de forma muito positiva, 
já que abrem o mercado para 
soluções que atendem ao novo 
cenário. 

Para satisfazer uma popu-
lação cada vez mais digital e 
que busca por soluções mais 
ágeis, simplifi cadas e de baixo 
ou nenhum custo, os bancos 
vão precisar adaptar alguns 
dos seus modelos de negócios. 
Como eles têm muito capital e, 
no Brasil, alta rentabilidade, 
eles poderão investir em novas 
tecnologias e, ainda, adquirir 
fi ntechs. 

De acordo com o Fintech 
Mining Report, da Distrito - 
empresa que desenvolve dados 
sobre as startups brasileiras - 
existem 115 fi ntechs atuando 
com meios de pagamento e, 
dessas, 68 realizam processa-
mento. No campo dos serviços 
digitais, 13 oferecem contas 
digitais. O que quero dizer 
com isso? 

Que ainda que atuem com 
transparência e atenção ao 
cliente, muitos players tam-
bém vão desaparecer, uma 
vez que estamos falando de 
um segmento de inovação e 
sempre haverá aqueles que 
acabam se destacando em 
relação aos outros. 

Faz parte do jogo! 

(*) - É CEO e co-fundador da Pag-
Brasil, fi ntech brasileira líder no 

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do mundo.

Ralf Germer (*)

O faturamento das vendas 
do comércio varejista no 
Estado de São Paulo tende 
a registrar R$ 76,7 bilhões 
em dezembro, alta de 7% em 
relação ao mesmo período 
de 2018, acréscimo de R$ 5 
bilhões. Segundo a Fecomer-
cioSP, será o melhor resultado 
para o 12º mês do ano de toda 
a série, iniciada em 2008.

As nove atividades pes-
quisadas do varejo devem 
apresentar elevação no com-
parativo anual, com destaque 
para os setores de materiais 
de construção (15%), farmá-
cias e perfumarias (14%) e 
lojas de móveis e decoração 
(14%). Com mercado de 
trabalho mais aquecido, 
juros reduzidos, inflação 
controlada e ambiente polí-
tico adequado para viabilizar 
projetos importantes, as 
instituições fi nanceiras vol-
taram a liberar crédito para 
os consumidores. 

Ainda de acordo com a 
FecomercioSP, os eletrônicos 

As instituições fi nanceiras voltaram a liberar crédito

para os consumidores.

Suíno vivo mantém 
alta e arroba bovina 
cai

Os preços do suíno vivo con-
tinuam trajetória de alta neste 
começo de dezembro, de acordo 
com as associações regionais. 
Em São Paulo, o quilo do animal 
comercializado vivo chegou a 
R$ 6,29. A maior alta ocorreu 
em Mato Grosso, onde o quilo é 
sempre o menor, passando de R$ 
4,37 para R$ 4,68. O novo valor 
do quilo representa aumento de 
7,09%. Enquanto isso, a arroba 
do boi gordo registrou queda.

O suíno vivo continua a trajetó-
ria de valorização, além de em São 
Paulo e Mato Grosso, nos estados 
do Sul. Nesse caso, o Paraná é o 
que tem o quilo mais valorizado, 
chegando a R$ 5,70 no começo de 
dezembro. Em seguida, aparece 
Santa Catarina, o maior exporta-
dor dessa proteína, com o quilo 
do animal vivo a R$ 5,55. Houve 
valorização no preço do quilo de 
2,4% neste começo de mês. No 
Rio Grande do Sul, o suíno vivo 
chegou a R$ 5,49.

Após registraram grande valori-
zação nos últimos meses, os preços 
do boi gordo tiveram uma primeira 
queda. No fi m de novembro, como 
resultado do grande salto nas ex-
portações para a China, as arrobas 
nos estados dispararam. Nesse 
começo de dezembro, contudo, em 
cinco dos nove estados pesquisa-
dos houve retração. No território 
paulista, a arroba bovina agora 
está em R$ 212, o que representa 
queda de 6,4%. No Paraná, chegou 
a R$ 205, em uma retração de 5,3% 
(Redação SI).

As instituições fi nanceiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) aumentaram a estimativa 
para a infl ação este ano, pela 
quinta vez consecutiva.  Subiu 
de 3,52% para 3,84%. A infor-
mação consta do boletim Focus, 
pesquisa semanal do BC. A al-
teração na estimativa para este 
ano veio depois da divulgação do 
IPCA de novembro, pelo IBGE. 

No mês passado, o IPCA ficou 
em 0,51%, maior taxa para o 
mês desde 2015 (1,01%), pu-
xada pela alta de 8,09% nos 
preços da carne. Em 12 meses 
encerrados em novembro, o 
IPCA ficou em 3,27%. Para 
2020, a estimativa de inflação 
se mantém há seis semanas em 
3,60%. A previsão para os anos 
seguintes também 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 é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 3,50% 
em 2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual. 
De acordo com as instituições 
fi nanceiras, a Selic deve cair 
para 4,5% ao ano na reunião do 
Copom desta semana. 

A projeção para a expansão do 
PIB subiu de 0,99% para 1,10%, 
neste ano. As estimativas das 
instituições fi nanceiras para 2020 
variou de 2,22% para 2,24%. A 
projeção para a cotação do dólar 
subiu de R$ 4,10 para R$ 4,15, 
no fi nal de 2019, e de R$ 4,01 
para R$ 4,10, no encerramento 
de 2020 (ABr).

Os números foram divul-
gados ontem (9) pelo 
Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud) e se baseiam 
em três fatores: expectativa 
de vida, nível de escolaridade 
e renda per capita.

O Brasil registrou em 2018 
um índice de 0,761 - quan-
to mais próximo de 1, mais 
desenvolvido é o país -, cres-
cimento de 0,001 ponto em 
relação a 2017. Apesar disso, a 
maior nação da América Latina 
caiu de 78º para 79º lugar no 
ranking. O país aparecia na 
79ª posição na classifi cação 
divulgada no ano passado (re-
lativa a 2017), mas na revisão 
publicada nesta segunda sua 
colocação é a 78ª. 

O Brasil apresenta IDH su-
perior à média do planeta e da 
América Latina e está entre os 
países com “alto desenvolvi-
mento humano”, porém tem 
desempenho pior que nações 
como México (76º), Cuba 
(72º), Sri Lanka (71º), Uruguai 
(57º), Argentina (48º) e Chile 

País aparece atrás de México, Cuba, Uruguai, Argentina e Chile.
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Brasil cai uma posição 
em ranking de IDH

O Brasil caiu uma posição no ranking de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), ocupando o
79º lugar entre 189 países e territórios

(42º). Essa estagnação entre 
2017 e 2018 se deve sobretudo 
ao componente de escolarida-
de, mas o Pnud aponta que o 
IDH do Brasil vem subindo de 
forma consistente nas últimas 
décadas.

O ranking é liderado pela 
Noruega, com índice de 0,954, 

seguida por Suíça (0,946) e 
Irlanda (0,942). Entre os 10 
países mais bem colocados, 
sete são europeus: além dos 
três já citados, também sur-
gem Alemanha, em quarto 
(empatada com Hong Kong); 
Islândia, em sexto (empatada 
com a Austrália); Suécia, em 

oitavo; e Holanda, em 10º. O 
país com pior IDH é o Níger, 
com 0,377, logo atrás da Repú-
blica Centro-Africana (0,381), 
do Chade (0,401), do Sudão 
do Sul (0,413) e do Burundi 
(0,423). Todos fi cam no Sahel 
ou na África Subsaariana 
(ANSA).

Varejo paulista deve ter o 
melhor Natal desde 2008

são boas opções de presentes, 
pois aumentaram apenas 1,35% 
em relação a dezembro do ano 
passado. Os aparelhos de TV 
estão 13,84% mais baratos, 
assim como os preços dos 
aparelhos de som, que caíram 
0,85%. Em contrapartida, os 
perfumes registram alta de 
8,43%. Já para calçados e aces-
sórios, a elevação foi de 0,29%, 
e vestuário feminino aumentou 
apenas 0,22%.

Em relação aos preparativos 
para a ceia natalina, a consu-
midor terá mais gastos neste 
ano. Na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, 
a batata-inglesa puxou a alta 
(31,7%), seguida por cebola 
(50,58%), carne de porco 
(13,18%), aves e ovos (9,8%). 
Por outro lado, a carne de cor-
deiro aumentou apenas 1,23% 
e o preço dos pescados caíram 
0,7% (AI/FecomercioSP).

Estimativa para infl ação sobe para 3,84%


