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D - Apoio ao Empreendedor
Com 125 anos completos no último dia 7, a Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) encerra mais um ano de trabalho acumulando ações 
pelo empreendedorismo brasileiro. Seu presidente, Alfredo Cotait Neto, 
relembra os momentos mais importantes na trajetória da entidade. Loca-
lizada no Centro Velho, onde surgiram os primeiros pontos comerciais, 
no triângulo formado pelas ruas Direita, 15 de Novembro e São Bento, a 
sede da Associação surgiu como um ponto de apoio para fomentar novos 
negócios e assistir a comerciantes locais. Em seus anos de história, é 
considerada a voz do empreendedor paulistano. 

E - Segurança da Informação
Os talentos de um hacker não são aprendidos em faculdades e, quando 
as empresas precisam desses profissionais, não os encontram em sites de 
emprego. Para suprir a necessidade desse mercado, nasceu a plataforma 
do Hackaflag Academy, que oferece cursos no modelo EAD com aulas 
100% virtuais e gratuitas, com conteúdos desde os níveis iniciantes até 
os avançados dedicados à segurança da informação e hacking para que 
os usuários possam se especializar e desenvolver técnicas essenciais e, 
com isso, encontrarem oportunidades de trabalhar dentro de empresas. 
Saiba mais em: (https://www.hackaflag.com.br/academy.html).

F -  Jockey de São Vicente
Importante palco do turfe brasileiro, o Jockey Club de São Vicente está 
aceitando propostas para arremate. A Zukerman Leilões, referência na 
área, é a empresa responsável pela negociação e receberá propostas 
de interessados até o próximo dia 18, às 13h05. No total, o terreno tem 
mais de 183 mil m², com 14 mil m² de área construída. O complexo é 
constituído por entrada principal, salão, copa/bar, banheiro, arquiban-
cada, paddock, administração, área de estábulo, portaria de serviço, 
pistas de corrida e equitação e restaurante.O leilão é extrajudicial e 
ocorre apenas na modalidade online. Mais informações no site: (www.
zukerman.com.br). 

A - Cursos Gratuitos
O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP, recebe 
inscrições para cursos profissionalizantes. Há vagas para os cursos 
de auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, informática básica, 
assistente de recursos humanos, inglês para iniciantes, auxiliar de cabe-
leireiro, tranças e penteados, depilação, maquiagem, manicure, design 
de sobrancelhas, alongamento de cílios, barbeiro e libras. O interessado 
deve ter renda familiar de até três salários mínimos e estar cursando 
ou ter concluído o ensino regular. Informações: (www.ampliar.org.br), 
tel. (11) 5591-1281.

B - Formação em Cinema
A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) lançou o sistema ABC 
Cursos de Cinema,com cursos relativos a todo fluxograma cinemato-
gráfico, desde a criação de um roteiro até a conservação dos originais 
produzidos, ministrados por um corpo de associados e profissionais 
reconhecidos no mercado. Conta com nomes como Walter Lima Jr., os 
diretores de fotografia Affonso Beato e Walter Carvalho, os diretores de 
arte Cassio Amarante e Marcos Flaksman, a roteirista Julia de Abreu, a 
técnica de som Tide Borges e a editora de som Maria Muricy. Os cursos 
começam em março e as matrículas estarão abertas a partir de janeiro. 
Pré-matrícula através do site: (https://abcinecursos.org.br).

C - Inovação e Sustentabilidade
Estão abertas as inscrições em processo seletivo para a nova turma do 
Master in Business Sustainability, oferecido pelo Campus Sorocaba da 
UFSCar. A oferta é destinada a profissionais e lideranças que atuam nas 
mais diversas áreas e objetiva inovar por meio da sustentabilidade. A 
partir das competências desenvolvidas no curso, poderão empreender 
novos modelos de negócios amparados na sustentabilidade como proposta 
de valor, seja em empresas, nos governos, na gestão de organizações 
do Terceiro Setor e em negócios sociais. Pré-inscrições no formulário 
disponível no site (mbsufscar.com).

G - Regras Fiscais 
A Taxation Mind é uma empresa paulista que apresenta soluções em auditoria 
fiscal e planejamento tributário no âmbito administrativo. Foi criada visando 
atender clientes com necessidades relacionadas às áreas fiscal, contábil, 
empresarial e controladoria. Agora, a novidade apresentada pela empresa 
é a utilização do banco de dados da Systax, empresa de inteligência fiscal 
e única a organizar um acervo com 19 milhões de regras tributárias. Essa 
parceria visa entregar rapidez na integração de dados fiscais para seus 
clientes. A Systax produzirá insumos que serão utilizados na prestação de 
serviços da Taxation Mind. Saiba mais em: (www.systax.com.br).

H - Jornalismo na Reuters
O Programa de Treinamento em Jornalismo da Reuters está com inscrições 
abertas até o próximo dia 15.  Os participantes serão selecionados até abril. 
É voltado para graduados em jornalismo que participarão durante nove 
meses de um treinamento intensivo. O primeiro mês será na redação da 
Reuters em Londres e os outros oito meses em um dos seguintes países: 
China, Cingapura, Reino Unido, México, África do Sul, Egito, Líbano ou 
Emirados Árabes Unidos. O programa dará a oportunidade ao profissional 
de se tornar um correspondente da equipe ou jornalista em vídeo. Mais 
informações: (https://www.thomsonreuters.com/en/careers.html).

I - Startups em Início
A aceleradora Overdrives, que é investida pela Ser Educacional, acaba de 
abrir inscrições para novo programa de aceleração. As startups interessadas 
em participar terão até o dia 12 de janeiro para submeter os seus projetos 
pelo site (9http://www.overdrives.com.br). O foco são empresas em início de 
tração, ou seja, com produto inicial no mercado e primeiros clientes em uso. 
O programa acontecerá na cidade de Recife e startups de qualquer região 
do Brasil e voltadas a qualquer segmento podem se inscrever. O programa 
selecionará startups para estarem 6 meses em ritmo intenso de aceleração. 

J - Financiamento Empresarial 
O Banco Sofisa, primeiro a lançar um banco 100% digital, cria um novo 
segmento para atender pessoas jurídicas. A nova área, chamada Smart, 
oferece linhas de crédito para empresas que faturam entre R$ 10 milhões 
e R$ 50 milhões por ano, com rapidez e praticidade. Vai ao encontro 
das necessidades do cliente, combinando tecnologia com atendimento 
personalizado que permite conceder limites de credito pré-aprovados 
já no primeiro contato. O modelo utiliza-se de um sistema baseado em 
inteligência artificial e modelagens estatísticas para mapear os clientes 
e gerar leads qualificados. Mais informações: (www.sofisadireto.com.br).

Como o Instagram 
potencializa o 

lucro das empresas 
Uma rede social nunca 
foi tão decisiva para o 
faturamento de uma 
empresa

E a chegada do Natal, 
final do ano e o período 
de festas pode ser um 

pontapé para o universo cor-
porativo entender o potencial 
de outros canais para alavancar 
as vendas. 

Se antes o consumidor an-
dava pelas ruas para pesquisar 
detalhes de um produto e pro-
duzia listas comparativas de 
preços, hoje, a era digital trans-
formou esse comportamento, 
dando a ele mais segurança e 
comodidade antes de fechar 
um negócio. 

Com as barreiras de espaço 
e tempo rompidas, agora o 
cliente fica livre para navegar 
por mares de novas possibi-
lidades. E não preciso dizer 
que o Instagram tem um papel 
fundamental nisso, afinal, o 
despertar do interesse e do de-
sejo do consumidor sempre es-
teve relacionado ao sentido da 
visão, portanto, nada melhor 
que um canal essencialmente 
visual para elevar o lucro. 

Embora as vendas conven-
cionais, tanto por lojas físicas 
como em sites de e-commerce 
funcionem de um modo satis-
fatório, vale a pena arriscar em 
uma rede social. Como ponto 
de vantagem estão as telas de 
computadores e smartphones 
que se tornaram vitrines vivas 
tanto para serviços e produtos, 

quanto para os chamados in-
foprodutores (produtores de 
conteúdos). 

A verdade é que com o Ins-
tagram fica mais fácil trazer 
a essência e o propósito do 
negócio. Além da rede ser um 
canal democrático e de baixo 
custo, ele é mais eficiente, 
capaz de atrair novos clientes 
e aproximar a relação de em-
presa e consumidor, ideias que 
tornam ele uma janela para um 
mundo ainda mais conectado - 
um verdadeiro caminho para, 
principalmente, pequenos e 
médios negócios entrarem no 
mundo digital. 

Um bom exercício, portanto, 
é se colocar no lugar do cliente 
e iniciar essa conexão em rede. 
Meu propósito é auxiliar essa 
entrada das marcas em outros 
canais, sobretudo das redes 
sociais, porque é preciso seguir 
as tendências tecnológicas, só 
assim serão capazes de se po-
sicionarem e se consolidarem 
em uma era digital, totalmente 
transformada e conectada. 

Então, seja por um perfil, 
pelo Shopping Instagram, 
IGTV, Close Friends ou uma 
conta corporativa, dê o primei-
ro passo, porque por mais que 
uma compra não seja fechada 
nesses canais, essa rede é a 
nova protagonista que poten-
cializa o tão sonhado aumento 
de lucro e a fidelização dos 
clientes. 

(*) - É CEO do Bume, plataforma de 
gestão, marketing e vendas nas redes 

sociais (https://bume.com/).

Michel Ank (*)

Terminal 
Marítimo de 
Fortaleza vai 
ser leiloado

O Terminal Marítimo de 
Passageiros de Fortaleza, no 
Porto de Mucuripe, que inte-
gra o Programa de Parcerias 
de Investimentos do governo 
federal (PPI), vai a leilão em 
março. Segundo o Ministério 
do Turismo, serão arrendados 
à iniciativa privada a estrutura 
destinada à movimentação de 
passageiros e a área de esta-
cionamento.

O ministro Marcelo Álvaro 
Antônio disse que o leilão 
permitirá uma melhor estrutu-
ração do local, essencial para o 
desenvolvimento do mercado 
de viagens. “Precisamos dar 
condições aos navios de apor-
tarem e conseguirem fazer com 
que os turistas tenham acesso 
às cidades na costa brasileira. 
Isso é fundamental para girar a 
economia”.

A Companhia Docas do Ce-
ará, que administra o Porto de 
Mucuripe, estima que, após o 
arrendamento, a movimenta-
ção de passageiros no terminal 
aumentará cerca de 50%. “Pas-
samos a responsabilidade a um 
ente privado, que vai focar na 
administração do espaço e, com 
isso, conseguiremos dedicar 
mais esforços ao transporte 
de cargas”, disse a diretora-
-presidente da Docas do Ceará, 
Mayhara Chaves (ABr).

PEP do ICMS vai até o próximo dia 15 
Os contribuintes com dívidas de ICMS têm até domingo 

(15), para aderir ao Programa Especial de Parcelamento 
(PEP) do ICMS,  com redução nos valores de multas 
e juros. Desde a abertura do programa, em 7/11, a Se-
cretaria da Fazenda já contabilizou a adesão de 7.113 
empresas ao programa, que celebraram acordos para o 

pagamento de débitos que somam R$ 4.158.744.403,97. 
Esse resultado já ultrapassa em mais de 32% a expecta-
tiva inicial do Governo, que era de uma arrecadação de 
R$ 3,1 bilhões. Somente em pagamentos à vista, devem 
ser arrecadados mais de R$ 1 bilhão ainda neste ano. 
Para aderir, o contribuinte deverá acessar o endereço 
eletrônico (www.pepdoicms.sp.gov.br).

O crescimento da produtividade 
no mercado de trabalho nacional, 
no período de 1995 a 2018, foi de 
apenas 1%, influenciado pelo setor 
de serviços, que responde por 
70% das horas trabalhadas e do 
emprego. A estimativa é que, para 
este ano, a produtividade média 
deve recuar 0,7%. O estudo foi 
divulgado pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).

O trabalho levou em considera-
ção o total de horas trabalhadas e 
a redução de jornada, em vez da 
população ocupada. “Fizemos um 
ajuste mais fino, mas o resultado 
é ruim”, disse a economista Silvia 
Matos, coordenadora do Boletim 

Macro do Ibre/FGV, e uma das 
autoras do estudo. De acordo com 
o estudo, somente por meio da 
elevação da produtividade do tra-
balhador se conseguirá aumentar 
a renda per capita, e gerar cresci-
mento sustentável no país. 

Dos setores econômicos anali-
sados nos últimos 23 anos, apenas 
a agropecuária manteve a produ-
tividade por hora trabalhada em 
alta, com pico de 7,5% no período 
de 2007 a 2013, e média de 6,8% 
entre 1995 e 2018, apesar de ser um 
“setor que emprega cada vez menos 
gente”. Na indústria, a produtivi-
dade agregada mostrou queda de 
0,2% nos últimos 23 anos (ABr).

O varejo também teve altas 
de 0,4% na média móvel 
trimestral, de 4,2% na 

comparação com outubro do 
ano passado, 1,6% no acu-
mulado do ano e de 1,8% no 
acumulado de 12 meses.

Seis das oito atividades pes-
quisadas tiveram aumento do 
volume de vendas: equipamentos 
e material para escritório, infor-
mática e comunicação (5,3%), 
combustíveis e lubrificantes 
(1,7%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfu-
maria e cosméticos (1,2%), mó-
veis e eletrodomésticos (0,9%), 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (0,3%) e tecidos, 
vestuário e calçados (0,2%).

Por outro lado, tiveram que-
das os setores de supermer-
cados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-0,1%) e de 
livros, jornais, revistas e pape-
laria (-1,1%). Considerando-se 
o varejo ampliado, que inclui 
ainda os setores de materiais 

O varejo teve alta de 1,6% no acumulado do ano.

Cada vez mais, os brasileiros 
têm se rendido ao famoso 
‘Amigo Secreto’, também co-
nhecido como ‘Amigo Oculto’, 
para comemorar as festas de 
fim de ano. Um levantamento 
feito pela Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostra que, este ano, 
42% dos consumidores que 
vão presentar no Natal devem 
aderir à brincadeira. Com isso, 
a previsão é de que cerca de 
R$ 7,5 bilhões sejam injetados 
na economia.

Estima-se ainda que 66,3 
milhões de pessoas participem 
de pelo menos algum `Amigo 
Secreto´ no trabalho ou na 
família. Metade (49%) dos 
entrevistados pretendem par-
ticipar de apenas um evento e 
outros 39% de dois. A maioria 
(72%) realizará a brincadeira 
entre os familiares, seguidos 
daqueles que farão o amigo 
secreto entre amigos (38%) 
e colegas de trabalho (29%).

Em média, os consumidores 
ouvidos pretendem gastar 
R$ 67,70 com cada presen-

Cerca de 66,3 milhões de pessoas participem de pelo menos 
algum ‘Amigo Secreto´ no trabalho ou na família.
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Comércio varejista registra a sexta 
alta consecutiva em outubro

O volume de vendas do comércio varejista teve um aumento de 0,1% na passagem de setembro para 
outubro. Segundo dados da pesquisa divulgados ontem (11) pelo IBGE, é a sexta alta consecutiva do 
índice, que acumula crescimento de 2,7% no período

de construção e venda de veí-
culos e peças, houve um cres-
cimento de 0,8% de setembro 
para outubro. Os materiais de 
construção tiveram alta de 2,1% 
e os veículos e peças, de 2,4%.

O varejo ampliado também 
altas na média móvel trimestral 
(0,7%), na comparação com 
outubro de 2018 (5,6%), no 

acumulado do ano (3,8%) e no 
acumulado de 12 meses (3,8%).

A receita nominal do varejo 
cresceu 0,5% na comparação 
com setembro deste ano, 5,2% 
na comparação com outubro 
de 2018, 0,4% na média móvel 
trimestral, 4,7% no acumulado 
do ano e 5% no acumulado de 
12 meses.

No varejo ampliado, a receita 
nominal também cresceu nos 
cinco tipos de comparação: 
1,1% na comparação com se-
tembro, 0,8% na média móvel 
trimestral, 6,6% na comparação 
com outubro do ano passado, 
6,4% no acumulado do ano 
e 6,4% no acumulado de 12 
meses (ABr).

Amigo secreto deve movimentar 
R$ 7,5 bilhões na economia

te, sendo que 44% planejam 
desembolsar até R$ 50,00 — o 
que aumenta para 53% entre 
as mulheres e 49% nas classes 
C e D. “O amigo secreto parece 
nunca sair de moda entre os 
brasileiros. É uma brincadeira 
democrática e uma ótima alter-
nativa em tempos de orçamento 
apertado”, explica o educador 
financeiro do SPC Brasil, José 
Vignoli.

Aqueles que optaram por ficar 

de fora desse tipo de evento 
somam 40% dos entrevista-
dos, ao passo que 17% ainda 
não decidiram. Considerando 
os que não participarão desse 
tipo de confraternização, 48% 
garantem não gostar da brin-
cadeira. Outros 35% disseram 
que parentes, amigos e colegas 
de trabalho não têm costume 
de fazer ̀Amigo Secreto´ e 17% 
alegam não ter dinheiro (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Estudo da FGV aponta 
baixa produtividade no país

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Carlos de Gioia (CPF/MF nº 001.751.538-68), Celso Coscarelli (CPF/MF nº
128.530.638-44). Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II, à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de
administração no Banco Induscred de Investimento S/A para a qual foram eleitos
como diretor sem designação especial. Esclarecem que eventuais objeções à
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - Avenida
Paulista nº 1804 - São Paulo-SP.
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