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D -  Alpes Franceses
Depois de uma reforma de mais de 10 milhões de euros, o histórico 
cinco-estrelas Les Chalet du Mont D’arbois entra para a rede Four 
Seasons. O aconchegante hotel com 41 acomodações na encantadora 
Megève, na França, se une ao já existente Four Seasons Hotel Megève, 
oferecendo duas formas complementares de aproveitar os Alpes Fran-
ceses em um destino a apenas 70 minutos de carro de Genebra. Tanto 
os dois hotéis da rede quanto toda Megève, são legado da família de 
Edmond de Rothschild, com sua marca de hospitalidade e savoir-faire 
francês, combinando com a expertise, atenção aos detalhes e serviços 
personalizados (www.fourseasons.com). 

E - Ampliação do Mix
Com oferta de lazer e negócios em função dos seus 2 teatros, cinema e 
centro de convenções, o Shopping Frei Caneca também oferece amplo mix 
de lojas. Recém-inaugurada, a Loja Camicado abre o leque no segmento de 
casa e decoração complementando o mix de 147 lojas e agregando opções de 
compras ao empreendimento. A japonesa Daiso também abriu suas portas no 
shopping, trazendo grande oferta de produtos criativos e preços acessíveis. 
Além dessas, juntam-se ao time, a Arezzo e Fiever, ampliando as opções de 
calçados. Me.Linda, Vivo, Falafull,  Kodak Express e  Botoclinc complementam 
o oferta diversifi cada de produtos e serviços do empreendimento.

F - Gerenciando Contas
O aplicativo EzPay chega para ser uma opção de gerenciamento e de 
pagamento de contas mensais como água, energia, gás e telefone. A 
solução deverá benefi ciar quem quer ter mais controle de suas contas, 
entender o que está sendo cobrado e ainda possibilitar o pagamento por 
meio de todos os benefícios dos cartões de crédito. A iniciativa da Visa, 
Getnet e Grupo Print Laser, facilita o dia a dia e melhora a experiência 
do usuário no controle de seus gastos mensais. O app concentra diversas 
contas em um só lugar, avisa sobre as datas de vencimento, guarda as 
vias digitais das contas originais e ainda realiza o pagamento no cartão 
de crédito cadastrado. Saiba mais em: (https://ezpay.com.br/index.php).

A - Inclusão de Gênero 
Atuante em setores reconhecidamente masculinos, o Grupo Bureau 
Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certifi cação (TIC), estabe-
leceu como prioridade promover a inclusão de gênero, transformando 
a realidade social em mais de 100 países onde está presente. O Grupo 
defi niu a meta 2020 de ter 30% do seu quadro de colaboradores ocupado 
por mulheres, que devem ocupar também 30% das cadeiras de liderança. 
Para isso, foram adotadas iniciativas para reduzir a desigualdade de 
gênero e, agora, a companhia colhe resultados efetivos desse trabalho 
no Brasil, com o alcance integral do objetivo um ano antes do prazo 
determinado. Mais informações: (www.bureauveritas.com.br).

B - Coworking Feminino
As mulheres estão em pauta e, mais do que nunca, nos holofotes das gran-
des marcas e negócios. Com um ambiente que busca criar experiências 
para o público feminino, no âmbito pessoal e profi ssional, estimulando 
o networking e o aprimoramento na carreia, o Ewaá disponibiliza um 
coworking focado em negócios liderados por mulheres. O espaço conta 
com uma infraestrutura completa para estimular mentes a criar, inovar, 
revolucionar e arriscar em novos projetos. Com funcionamento de 2ª 
a 6ª, das 9h às 20h e sábados, das 9h às 15h, opção por três tipos de 
planos: diário, semanal, mensal (www.ewaa.com.br).

C - Negócio de Móveis
A SCA, marca de mobiliário com sede em Bento Gonçalves, se prepara 
para prosseguir com a expansão no mercado, se aproveitando do cres-
cimento do PIB da construção, que subiu 2% em 2019. A marca oferece 
ao futuro operador um modelo de negócio que assegura a tradição e a 
qualidade da empresa no mercado. Com um investimento inicial a partir 
de R$ 500 mil, assegura todo processo de escolha do ponto de venda 
e implantação da loja, montagem e treinamento da equipe. Com 30 
revendas em importantes cidades do país, a empresa entra no próximo 
ano com um foco bastante defi nido: a abertura de 15 novas lojas. Saiba 
mais: (www.sca.com.br).

G - Passes de Pedágio
Trajetos cada vez mais simples e descomplicados, com tráfego fl uido e 
sem perda de tempo são objetivos que a Veloe, empresa de pagamento 
automático para pedágios e estacionamentos, e o Waze têm em comum. 
Por isso, elas se uniram para anunciar a nova funcionalidade do Waze: os 
“passes de pedágio”.  Essa novidade, que já está disponível, permite que 
o motorista selecione a empresa de pagamento automático de pedágios 
da qual é cliente no aplicativo e, dessa maneira, viaje munido de infor-
mações sobre as melhores opções de trajeto e o tempo economizado ao 
não parar nas fi las. Mais informações: (www.veloe.com.br).

H - Computação e Matemática
Estão abertas as inscrições em dois concursos públicos para o cargo de 
professor doutor no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
da USP, em São Carlos, com salário inicial de R$ 11.069,17. Uma das 
vagas é para atuar junto ao Departamento de Ciências de Computação, na 
especialidade inteligência artifi cial (icmc.usp.br/e/9c815). Já a outra vaga 
é vinculada ao Departamento de Matemática, na área de conhecimento 
álgebra (icmc.usp.br/e/c0a52). As inscrições para os dois concursos 
devem ser realizadas via internet até o dia 3 de fevereiro de 2020. 

I - Plástico Renovável
Empenhada em impulsionar o conceito de economia circular também 
no segmento de embalagens, a Braskem anuncia mais uma parceria para 
alavancar o desenvolvimento de soluções sustentáveis. As embalagens 
dos produtos de 1 e 5 litros da empresa brasileira Biowash, pioneira no 
desenvolvimento de produtos de limpeza naturais e 100% biodegradá-
veis, passam a ser produzidas a partir da mistura de plástico renovável, 
feito à base da cana-de-açúcar, e resina pós-consumo. A parceria conta 
com participação do transformador Greco e Guerreiro, responsável pelo 
fornecimento das novas embalagens sustentáveis.  

J - Satisfação do Consumidor
Estudo da CVA aponta que o Nubank é hoje o banco mais recomen-
dado do Brasil. Com 83,5%, o índice NRS - do inglês, Net Recom-
mendation Score - faz da fi ntech a instituição do sistema fi nanceiro 
que os brasileiros mais recomendam a amigos e familiares. O cartão 
de crédito da fi ntech também foi mais recomendado, com uma taxa 
de indicação de 88,6%. É a primeira vez que os bancos digitais são 
avaliados pela pesquisa. O nível de excelência no relacionamento 
com o cliente pode estar entre os principais motivos da indicação. 
Saiba mais em (www.nubank.com.br).
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A diferença do 
consumidor brasileiro 

para o americano
Cada país tem os seus 

costumes, cultura e uma 

forma de enxergar o 

comércio

Ao longo da minha profi s-
são, já atendi inúmeros 
processos de imigração, 

para os mais diversos países, e 
em quase todos, o questiona-
mento mais comum é sobre 
que tipo de negócio abrir, ou 
até mesmo, como começar 
a estruturar uma empresa. 
Quando o cidadão quer sair do 
país de origem dele, é comum 
esquecer que há uma série de 
detalhes que irão impactar, seja 
de forma positiva ou negativa.

Por exemplo, se a ideia é 
abrir uma papelaria no Brasil, 
na esquina de uma  avenida 
com grande movimentação, 
existe a chance de dar cer-
to? Sim, se você conhece o 
ambiente, fez uma pesquisa 
de mercado e entendeu que 
haverá um potencial consumo 
dos produtos. Mas antes de 
identifi car essa oportunidade, 
foram feitos um estudo deta-
lhado, pesquisa, planejamento 
e um plano de negócios.

O empresário vai ter que 
lidar também com as grandes 
redes e com o comércio local, 
que vende itens parecidos, 
pronto para atender quem 
gosta de coisas mais próximas 
e facilidade. Na Kalunga, que é 
uma grande rede do segmento 
de papelaria e informática, é 
possível adquirir todos esses 
produtos, mas às vezes, a loja 
fi ca muito longe, então o cliente 
prefere ir apenas até a esquina 
e comprar o que precisa. 

Esse comportamento ali-
menta o mercado mais regiona-
lizado. Já nos Estados Unidos, 
isso não acontece porque a 
maioria das pessoas prefere 
comprar pela internet. O con-
sumidor norte-americano, por 
exemplo, ainda que tenha um 
apetite voraz por comprar, 

possui um perfi l um pouco 
diferente em relação ao que 
o empresário brasileiro está 
acostumado. Para se ter uma 
ideia, grande parte adquiri pelo 
Amazon ou compra pelo Offi ce 
Depot e tudo chega em perfeito 
estado e no conforto do lar.

Além disso, a banda larga, 
geolocalização que permite 
as empresas ofertar de acordo 
com a localidade do cidadão, 
somado a uma cultura digital 
mais avançada colaboram para 
esse movimento só cresça e, 
em contrapartida, faz com que 
o comércio regional desacelere 
suas atividades. 

Então, antes de sair do Brasil 
e começa a sonhar, é preciso 
esvaziar o copo e pensar no 
comércio da região para onde 
quer ir, não apenas nos EUA, 
mas Portugal, Espanha, Fran-
ça, Canadá, todos esses lugares 
são diferentes. Cada um deles 
tem os seus costumes, cultura 
e uma forma de enxergar o 
comércio.

Por todos esses motivos, 
sempre recomendo que antes 
de começar a planejar uma 
mudança de país, o ideal é 
passar um tempo no lugar em 
que quer morar, não precisa ser 
muito tempo, apenas o neces-
sário para conhecer, entender 
e sentir como que o entorno 
funciona. Não para passear, 
mas sim com propósito téc-
nico e uma visão profi ssional. 
Acredito que um mês é tempo 
sufi ciente para identifi car to-
dos esses fatores. 

Uma outra opção é contratar 
um profi ssional daquele lugar, 
que já tem todas essas questões 
mais do que respondida, e 
que vai poder orientar sobre 
as questões de negócios e 
oportunidade que o local pode 
oferecer.

(*) - É advogado da Toledo e 
Advogados Associados especializado 
em direito internacional, consultor de 

negócios internacionais
(www.toledoeassociados.com.br).

Daniel Toledo (*)

Cerca de 65 mil pescadores ativos poderão receber o benefício 

de R$ 1.996, pago em duas parcelas de R$ 998 cada.

A Caixa começou ontem 
(16), e vai até o dia 23, a pagar 
primeira parcela do Auxílio 
Emergencial Pecuniário para 
os pescadores profi ssionais 
artesanais de municípios da 
costa brasileira, afetados pelo 
derramamento de petróleo. 
O Auxílio Emergencial é um 
benefício fi nanceiro possibi-
litado pela MP editada pelo 
governo federal no dia 29 de 
novembro.

Cerca de 65 mil pescadores 
ativos no Registro Geral da 
Atividade Pesqueira, que tive-
ram sua atividade profi ssional 
prejudicada até a data da edi-
ção da MP, poderão receber o 
benefício de R$ 1.996, pago em 
duas parcelas de R$ 998 cada. 
Os pagamentos seguem o 
calendário de escalonamento 
dos benefícios sociais, como o 
Bolsa Família, que estipula o 
dia do saque conforme o fi nal 
do Número de Identifi cação 
Social (NIS) do benefi ciário. 

CNC estima 
aumento real de 
5,2% nas vendas 
do Natal

A Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) revisou de 
+4,8% para +5,2% a expectativa 
de crescimento do volume de 
vendas de Natal de 2019. Se 
confi rmada, o setor vai registrar 
o maior avanço real das vendas 
natalinas desde 2012 (+5,0%), 
aproximando-se do nível de 
vendas registrado antes da 
recessão.

O Natal é a principal data 
comemorativa do varejo brasi-
leiro, devendo movimentar R$ 
36,3 bilhões neste ano. O nível 
recorde de vendas ocorreu em 
2014, quando o setor registrou 
movimentação fi nanceira de R$ 
36,5 bilhões.

“Essa expectativa mais favo-
rável se deve a uma combinação 
particular de fatores indutores 
do consumo no curto prazo, tais 
como o atual patamar historica-
mente baixo da infl ação, a am-
pliação dos prazos na concessão 
de crédito às pessoas físicas e 
a maior injeção de recursos ex-
traordinários disponíveis para 
consumo após a antecipação 
do calendário de liberação de 
saques das contas do FGTS”, 
analisa o economista da CNC 
Fabio Bentes.

Entre os segmentos do varejo, 
os principais destaques em rela-
ção à movimentação fi nanceira 
total neste ano, pela ordem, 
deverão ser: hiper e supermer-
cados (R$ 13,1 bilhões); lojas 
de vestuário (R$ 9 bilhões); e 
estabelecimentos de artigos de 
uso pessoal e doméstico (R$ 
5,8 bilhões). Juntos, esses três 
ramos do varejo deverão faturar 
R$ 77 de cada R$ 100 gastos no 
Natal (AI/CNC).

O governo da França se expressou de forma 
favorável à fusão entre a ítalo-americana Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) e o Grupo PSA, 
que reúne as montadoras Peugeot e Citroën. O 
acordo entre as duas empresas foi anunciado 
no fi m de outubro e criará o quarto maior grupo 
automotivo do mundo. 

Dirigentes do Ministério da Economia da 
França afi rmaram ontem (16) que “a operação 
tem sentido”. “Trata-se de construir um novo 
campeão de estatura mundial para responder 
aos desafi os de mobilidade sustentável”, disse 
uma fonte do governo. O protocolo de intenções 
do acordo deve ser apresentado ao conselho de 

administração da PSA hoje (17), e a França, 
dona de pouco mais de 10% das ações, terá voz 
na discussão.

O governo também é acionista da Renault, 
que chegou a negociar uma fusão com a FCA 
no primeiro semestre. As tratativas, no entan-
to, não avançaram devido à hesitação de Paris, 
que queria garantir o consentimento da Nissan, 
montadora japonesa que tem uma aliança com 
a empresa francesa. O acordo preliminar entre 
FCA e PSA prevê que a companhia resultante 
da fusão seja repartida igualmente e tenha sede 
na Holanda, com ações cotadas em Milão, Paris 
e Nova York (ANSA).

A infl ação medida pelo Índice 
Geral de Preços – 10 (IGP-10) 
subiu para 1,69% em dezem-
bro. No mês anterior, a taxa 
havia sido de 0,19%, segundo 
dados divulgados pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). 
A taxa é também superior ao 
1,23% de dezembro de 2018. 
Em 12 meses, o indicador acu-
mula taxa de infl ação de 6,39%, 
abaixo dos 7,92% registrados 
em 2018.

Segundo a FGV, a alta do IGP-

10 foi puxada pelos preços no 
atacado e no varejo. O Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que mede o atacado, subiu de 
0,25% em novembro para 2,26% 
em dezembro, enquanto que a 
infl ação do Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
cresceu de 0,03% para subiu 
0,75% no período. Por outro 
lado, a infl ação do Índice Nacio-
nal de Custo da Construção caiu 
de 0,20% em novembro para 
0,06% em dezembro (ABr).

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro

da meta de infl ação.

A projeção para o IPCA 
– a infl ação ofi cial do 
país - subiu de 3,84% 

para 3,86%. A informação 
consta do boletim Focus, pes-
quisa semanal do BC que traz 
as projeções de instituições 
para os principais indicadores 
econômicos. Essa foi a sexta 
elevação consecutiva.

Para 2020, a estimativa de 
infl ação se mantém há sete 
semanas em 3,60%. A pre-
visão 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, defi nida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é 4,25% 
em 2019, 4% em 2020, 3,75% 
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Mercado fi nanceiro eleva 
estimativa de infl ação para 3,86% 
Instituições fi nanceiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram a estimativa de infl ação e 
crescimento da economia este ano

em 4,5% ao ano pelo Copom. 
De acordo com as instituições 
fi nanceiras, no fi m de 2020, a 
expectativa é que a taxa bási-
ca também esteja em 4,5% ao 
ano. Para 2021, as instituições 
estimam que a Selic encerre o 
período em 6,13% ao ano. A 
estimativa anterior era 6,15% 
ao ano. Para o fi nal de 2022, a 
previsão segue em 6,5% o ano.

A projeção para a expansão do 
PIB subiu de 1,10% para 1,12%. 
As estimativas das instituições 
fi nanceiras para 2020 variaram 
de 2,24% para 2,25%. Para os 
anos seguintes, não houve al-
teração em relação à pesquisa 
anterior: 2,50% em 2021 e 2022. 
A projeção para a cotação do 
dólar permanece em R$ 4,15 
no fi m de 2019, e em R$ 4,10 no 
encerramento de 2020 (ABr).

em 2021 e 3,50% em 2022, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo.

Para alcançar a meta de in-
fl ação, o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de ju-
ros, a Selic, atualmente defi nida 

Caixa começou a pagar auxílio 
emergencial a pescadores

O direito ao auxílio emergen-
cial pecuniário não interfere no 
recebimento de demais bene-
fícios fi nanceiros aos quais o 
pescador tenha acesso, como 
o Programa Bolsa Família ou 
Seguro Defeso. A Caixa escla-
rece que a seleção do público-
-alvo de pescadores elegíveis ao 

recebimento do benefício é de 
responsabilidade do Ministé-
rio da Agricultura. As dúvidas 
e informações referentes aos 
critérios de elegibilidade e 
seleção dos pescadores são 
tratadas por meio dos canais 
de comunicação daquele mi-
nistério (ABr).

Governo francês diz apoiar fusão entre FCA e PSA Infl ação do IGP-10 avança 
para 1,69% 


