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D - Reputação Estrelada
Faz duas décadas que o Ludwig Restaurant abriu suas portas em 
Campos do Jordão. Neste tempo, a casa se consagrou como uma das 
mais sofi sticadas no universo da fi na gastronomia do país. O projeto e o 
conceito do restaurante foram inspirados na história do Rei Ludwig ll, 
da Baviera, responsável pela construção de belos castelos na Europa. 
Um dos pratos da casa é o famoso Tournedo Rossini à moda do chef, 
releitura adaptada do famoso tournedo Rossini servido pelo chef Paul 
Bocuse, responsável por difundir a gastronomia francesa no mundo 
inteiro. Mais informações: (www.ludwigrestaurant.com.br).  

E - Ramo de Helicoides
A Screw Indústria Metalmecânica, maior empresa do ramo de helicoides, 
laminados e peças agrícolas do país, investe anualmente em produtos 
Sumig para a indústria 4.0. A marca especializada em soluções para solda 
e corte é considerada a maior fabricante de tochas de solda MIG/MAG, 
TIG e corte plasma da América Latina. A Screw possui aproximadamente 
130 equipamentos de solda Sumig, prontos para atender a indústria 
4.0 e com tecnologia 100% nacional. Atualmente, a Screw possui duas 
linhas de produção trabalhando com os módulos Intellimig com 100% 
de efetividade. Outras informações: (www.sumig.com).

F - Alta Tecnologia
O Hospital IGESP investiu mais de R$ 10 milhões em novas tecnologias e 
obras de infraestrutura do seu parque tecnológico, no setor de diagnós-
ticos por imagem, com destaque para a nova unidade de hemodinâmica 
recém-inaugurada. A unidade apresenta a mais alta tecnologia lançada 
no Japão pela Canon, o sistema de Angiografi a Alphenix Core +. O 
equipamento é a primeira máquina em operação no Brasil e a segunda 
na América do Sul, o que evidencia todos os esforços da instituição 
em se tornar uma referência em medicina de alta complexidade. Mais 
informações: (www.hospitaligesp.com.br).

A - Graduação na França
Os interessados em realizar uma graduação ou pós-graduação na França 
já enviar suas candidaturas por meio do site do Campus France Brasil, 
agência ofi cial do governo francês responsável pela promoção do ensi-
no superior. O sistema permite que o candidato escolha mais de uma 
opção de curso, em instituições públicas ou privadas, aumentando as 
chances de admissão. Interessados devem criar um dossiê eletrônico 
com informações sobre seus percursos acadêmico e profi ssional, além 
de motivação e outros anexos. Saiba mais em (https://www.bresil.cam-
pusfrance.org/candidatura-via-campus-france).

B - Futuro do Planeta 
O que vai acontecer com o planeta Terra e com a espécie humana nas 
próximas décadas, se continuarmos vivendo como vivemos hoje? Esse 
será o tema do último USP Talks de 2019; uma edição especial com 
quatro especialistas em clima, ecossistemas, biodiversidade e cidades, 
discutindo as consequências da atual crise ambiental global para o futu-
ro do planeta e da nossa própria espécie. É na segunda-feira (16), das 
18h30 às 20h, no auditório do Masp. A entrada é livre e gratuita; basta 
comparecer e assistir. Detalhes: (https://bit.ly/2Yb5XOe).

C - Varejista no Exterior
A Renner faz sua estreia na Argentina com a abertura de quatro lojas entre 
os últimos dias 12 e 18, em Córdoba e em Buenos Aires. As inaugurações 
são responsáveis por gerar 250 empregos diretos no país e marcam a 
continuidade da trajetória da varejista no exterior, iniciada em 2017, 
quando abriu suas primeiras lojas no Uruguai. A empresa tem como 
essência a cultura do encantamento, buscando não apenas satisfazer, 
mas superar as expectativas dos clientes. Suas lojas são pensadas para 
proporcionar a melhor experiência de compra, em ambientes práticos 
e agradáveis (www.estilorenner.com.br). 

G - Mustang Especial 
A Ford anunciou o lançamento do Mustang Black Shadow, edição especial 
comemorativa de 55 anos do esportivo, e mais oito ações de produto 
no Brasil em 2020. O anúncio foi feito por Lyle Watters, presidente 
da Ford América do Sul, no tradicional encontro de fi m de ano com a 
imprensa. O modelo, exibido em primeira mão no evento, é equipado 
com motor V8 de 466 cv, transmissão automática de dez velocidades e 
a base mecânica do modelo GT Premium, com itens de diferenciação 
exclusivos que prestam um tributo à história do ícone. 

H - Pós em Internet 
O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para os cursos 
de pós-graduação para o 1º Semestre de 2020. Até o dia 28 de fevereiro, os 
interessados na modalidade presencial terão isenção da taxa de inscrição 
para o processo de ingresso e poderão escolher  a especialização por meio do 
portal  (www.sp.senac.br/posgraduacao). Para quem busca alavancar a carreira 
na área da tecnologia da informação, a instituição oferta amplo portfólio de 
especializações. Uma das novidades é a pós-graduação em Internet das Coi-
sas: Inovação Tecnológica e Negócios, que será ofertada no Senac/Lapa Tito.

I - Bike Arte
O Aromeizero promove neste fi nal de semana o Bazar da Bike no Ideário 
(R. Professor Rubião Meira, 59 - Metrô Sumaré) das 11h às 20h,  durante 
a Feira Criativa Ajuntamo. Vende a preços imbatíveis dezenas de bicicletas 
reformadas nas ofi cinas do Viver de Bike, com modelos e tamanhos variados 
e todo o acervo Bike Arte, com posters comemorativos dos sete anos do 
festival e criados por artistas do Brasil e do mundo. Terá ainda a venda 
de camisetas, quadros, livros, adesivos, silks, impressões e muito mais. O 
dinheiro arrecadado ajudará a manter as atividades do instituto em 2020.  

J - Gestão de Patrimônio
Com a Selic a 4,5%, bem como o crescimento da produção industrial, 
do consumo das famílias e do número de empregos criados, algumas 
aplicações em renda fi xa deixam de ser tão atrativas e os investimentos 
em ações negociadas na B3 aparecem, cada vez mais, nas recomendações 
internacionais. O Andbank, banco europeu especializado em gestão de 
patrimônio para clientes de alta renda, recomenda de 19,5% a 30% da 
alocação das carteiras em renda variável. Para quem tem perfi l arrojado, 
a alocação proposta é de 30% dos recursos em renda fi xa, 40% em fundos 
multimercados e 30% em renda variável (PRNewswire). 
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A tendência da 
contratação sob

demanda no setor de TI 
Em estudo realizado 

pela Gartner, os gastos 

com TI no Brasil 

totalizarão US$ 64 

bilhões em 2020, com 

um aumento de 2,5% em 

relação ao ano de 2019

Dentro deste contexto, 
a tendência é que a 
utilização de serviços 

on demand cresça signifi cati-
vamente nos próximos anos. 
Em português, o termo “sob 
demanda” é uma expressão 
que se refere a serviços pon-
tuais que você pode chamar 
quando necessário. 

Essa formato, que pode ser 
empregado tanto para presta-
dores de serviço autônomos 
quanto para empresas que 
desejam oferecer esse tipo de 
modalidade, está sendo mui-
to utilizado no segmento de 
tecnologia nos últimos anos, 
uma vez que a maioria das 
organizações, independente 
do porte, precisa de ter à 
disposição um profissional 
de TI, principalmente para 
resolver questões do dia a 
dia ou projetos que tem data 
para acabar. 

A opção consiste em ajus-
tar equipes terceirizadas ou 
contratar times de tecnologia 
sob demanda, com a admissão 
de um ou mais profi ssionais, 
por tempo predefi nido para 
suprir as necessidades de um 
negócio. Entre as vantagens 
em sua utilização, utilização, 
as principais estão ligadas a rá-
pida resolução de problemas, 
relação entre investimento 
X retorno - considerando a 
redução de custos com TI e 
qualidade do atendimento. 

Quem pensa que a contrata-

ção de um serviço terceirizado 
inutiliza uma equipe interna, 
está muito enganado! O setor 
de TI interno pode trabalhar 
em perfeita harmonia com 
um serviço sob demanda, 
distribuindo as atividades de 
acordo com o cargo de cada 
funcionário e separando os 
focos por área. 

O parceiro certo pode ajudar 
o gestor não só a economizar, 
mas também agilizar a execu-
ção de projetos. Imagine que 
uma empresa precisa montar 
um pequeno escritório para 
sua fi lial, em outra cidade. A 
equipe de TI, provavelmente, 
precisaria deslocar alguém 
para realizar a montagem 
de estrutura de tecnologia, 
resultando em custos de trans-
porte, horas extras, estadia, 
entre outras. 

Para evitar este tipo de 
problema, a empresa portanto 
pode apenas alocar um espe-
cialista sob demanda que já 
esteja na cidade por meio de 
plataformas de suporte téc-
nico como a NetSupport. Por 
meio de equipes planejadas e 
alocadas em tarefas específi -
cas, a visualização do trabalho 
fi cará mais clara, permitindo 
o controle das tarefas e a 
dimensão da produtividade. 

Como consequência, todas 
as medidas contribuem para 
a melhor defi nição e visuali-
zação de metas e resultados, 
funcionando como alavanca 
para o sucesso e a evolução 
da empresa. 

E você já tem utilizado 
novas possibilidades em seu 
negócio? 

(*) - É CEO da NetSupport, plataforma 
digital de suporte técnico de TI, com 
o objetivo de oferecer serviços com 

qualidade e preço acessível
para todo o país.

Frederico Queiroz (*)

Atividade 
econômica 

cresceu 
0,17% em 
outubro

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br) apresentou 
alta de 0,17% em outubro, 
comparado a setembro. 
Esse foi o terceiro mês se-
guido de alta. Em setembro, 
a expansão fi cou em 0,48%, 
em agosto, a elevação foi de 
0,35% e, em julho, houve 
queda de -0,11%, de acordo 
com dados atualizados. Na 
comparação com outubro 
de 2018, houve crescimento 
de 2,13% nos dados sem 
ajustes, por se tratar de 
períodos iguais.

Em 12 meses encerrados 
em outubro, o indicador 
teve expansão de 0,96%. 
No ano, até outubro, houve 
crescimento de 0,95%. O 
IBC-Br é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 
a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível 
de atividade dos três seto-
res da economia: indústria, 
comércio e serviços e agro-
pecuária, além do volume 
de impostos.

O indicador foi criado 
pelo BC para fazer um 
acompanhamento mensal 
da atividade econômica. 
Mas o indicador ofi cial, com 
metodologia diferente do 
IBC-Br, é o PIB, calculado 
pelo IBGE e divulgado tri-
mestralmente (ABr).

O principal tipo de dívida das famílias continua sendo o 

cartão de crédito (75,5%).

O endividamento na capital 
paulista atingiu 60,5% dos 
lares em novembro e bate 
mais um recorde histórico, 
com o maior nível desde 
2010. Em relação ao mesmo 
período em 2018, houve alta 
de 9 pontos porcentuais. Já 
no comparativo com outubro 
deste ano a elevação foi de 
0,7 p.p. O resultado signifi ca 
que 2,38 milhões de famílias 
permanecem com algum tipo 
de dívida. 

Houve queda na inadimplên-
cia, de 22,8% em outubro para 
os atuais 21,9%. No entanto, 
ainda está 3,4 p.p. mais alta do 
que em novembro do ano pas-
sado, ou seja, 862 mil famílias 
não têm condições de pagar 
as contas atrasadas. Os dados 
são da pesquisa realizada men-
salmente pela FecomercioSP. 
O principal tipo de dívida das 
famílias continua sendo o car-
tão de crédito (75,5%). 

Na segunda posição, fi caram 
os carnês (13,8%), seguido 
de financiamento de casa 
(10,9%) e fi nanciamento de 
carro (10,4%), com pratica-

Os embarques brasileiros de 
café solúvel somaram 312.344 
sacas de 60 kg em novembro, 
apresentando alta de 3,15% 
sobre o mesmo mês de 2018 
e elevando o total exportado, 
no acumulado entre janeiro e 
o mês passado, para 3.675.213 
sacas, com incremento de 
9,5% na comparação com o 
volume remetido ao exterior 
nos 11 primeiros meses do 
ano passado. 

De acordo com o diretor 
de Relações Institucionais da 
Abics, Aguinaldo Lima, com o 
desempenho registrado até o 
fi m de novembro, vai se consoli-
dando a previsão para quebra de 

recorde em volume exportado 
em 2019. “O Brasil ultrapassará 
o montante de 4 milhões de sa-
cas de café solúvel remetidas ao 
exterior neste ano, registrando 
seu novo recorde histórico para 
o setor”, projeta.

Lima enaltece o fato de a soma 
das importações das nações 
asiáticas seguir constituindo o 
maior mercado do café solúvel 
brasileiro, embora Estados 
Unidos sejam o maior cliente 
e União Europeia o segundo 
maior destino. Dos 20 países 
que até novembro importaram 
volumes acima de mil tone-
ladas, 13 tiveram excelente 
crescimento (AI/Abics).
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Esse foi o melhor desem-
penho para um mês de 
outubro em sete anos e 

o terceiro avanço dos últimos 
quatro meses. 

No acumulado de janeiro a 
outubro de 2019, foi registra-
da alta também de 0,8%. O 
economista Fabio Bentes, da 
CNC, disse que 2019 vai ser o 
primeiro ano de crescimento 
do setor de serviços desde 
2014, quando a receita real 
do setor evoluiu 2,5%. Dian-
te dos resultados revelados, 
a CNC melhorou a previsão 
para 2020, estimando alta de 
1,9% para o setor de serviços, 
contra 1,7% projetados ante-
riormente.

A previsão de alta de 1,9% 
se deve, principalmente, à 
política monetária mais ex-

2019 vai ser o primeiro ano de crescimento do setor

de serviços desde 2014.

Os embarques brasileiros de café solúvel somaram 
312.344 sacas de 60 kg em novembro, apresentando 
alta de 3,15% sobre o mesmo mês de 2018 e elevando 
o total exportado, no acumulado entre janeiro e o 
mês passado, para 3.675.213 sacas, com incremento 
de 9,5% na comparação com o volume remetido ao 
exterior nos 11 primeiros meses do ano passado. 

De acordo com o diretor de Relações Institucionais 
da Abics, Aguinaldo Lima, com o desempenho regis-
trado até o fi m de novembro, vai se consolidando a 
previsão para quebra de recorde em volume exportado 

em 2019. “O Brasil ultrapassará o montante de 4 mi-
lhões de sacas de café solúvel remetidas ao exterior 
neste ano, registrando seu novo recorde histórico 
para o setor”, projeta.

Lima enaltece o fato de a soma das importações 
das nações asiáticas seguir constituindo o maior 
mercado do café solúvel brasileiro, embora Estados 
Unidos sejam o maior cliente e União Europeia 
o segundo maior destino. Dos 20 países que até 
novembro importaram volumes acima de mil tone-
ladas, 13 tiveram excelente crescimento (AI/Abics).
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CNC prevê expansão de 1% para 
o setor de serviços este ano

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) manteve em 1% a previsão de crescimento do setor de 
serviços este ano, considerando que os meses de novembro e dezembro não vão alterar o ritmo de 
expansão do setor que, em outubro, elevou seu faturamento em 0,8% em relação a setembro

básica chegar perto de 4% ao 
ano, no ano que vem”, disse 
Bentes. No trimestre encer-
rado em outubro, o setor de 
serviços aumentou 2,1%. Na 
comparação com outubro de 
2018, houve alta de 2,7%, 
maior taxa para o mês desde 
2013 (4,2%).

O economista da CNC lem-
brou que a pesquisa abrange 
também serviços prestados 
às empresas e não apenas às 
famílias. Para 2020, a expec-
tativa é de melhorar o cenário 
dos serviços no Brasil, que é 
o grande empregador. O setor 
terciário responde por 72% 
do emprego. “E o que está 
faltando no momento no Brasil 
é, justamente, a reativação do 
mercado de trabalho”, assegu-
rou (ABr).

pansionista na taxa de juros 
“passando o ano de 2020 em 
um novo piso histórico, talvez 

até abaixo dos 4,5% com a 
redução da Selic. Acredita-se 
que tem espaço para a taxa 

Endividamento das famílias 
paulistanas atinge 60,5%

mente o mesmo porcentual. 
Com o retorno da liberação 
de recursos pelas instituições 
fi nanceiras, os consumidores 
voltaram a comprar no crédito, 
inclusive, ampliando os gastos 
para bens duráveis, o que justi-
fi ca o aumento do uso do cartão 
e do endividamento.

Para a Federação, com o 
mercado de trabalho mais aque-
cido, juros reduzidos e infl ação 

controlada, o parcelamento 
sem juros se torna uma ótima 
opção de pagamento, pois o 
consumidor não precisa se 
desfazer do seu dinheiro para 
quitar o produto ou serviço no 
ato. De modo que, os comer-
ciantes devem pesquisar quais 
maquininhas de cartão são 
mais vantajosas diante desse 
cenário, para melhorar o giro 
do fl uxo de caixa (ABr).

Recorde nos embarques de café solúvel

Recorde nos embarques 
de café solúvel


