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D - Voos Low Cost 
Hoje 27 (sexta-feira), decola do aeroporto de Salvador o primeiro voo da 
empresa área Ultra Low Cost JetSMART Airlines ligando diretamente a 
capital baiana à cidade de Santiago, no Chile. No verão, a empresa dis-
ponibilizará 4 voos semanais diretos, saindo às terças, sextas, sábados e 
domingos, marcando o início da operação no Brasil, oferecendo voos nos 
novos Airbus A320 a preços ultrabaixos. Em janeiro, iniciam os voos diretos 
de Foz do Iguaçu para Santiago e, em março, será a vez de São Paulo passar 
a fazer parte das rotas da empresa. Mais informações: (www.jetsmart.com).

E - Celulose Solúvel
A Duratex e a Lenzing Group anunciam a construção de uma das maiores 
linhas de celulose solúvel do mundo, no Triângulo Mineiro, nas cidades 
de Indianópolis e Araguari. O planejamento técnico e os processos de 
aprovação das duas empresas foram concluídos com sucesso. A fábrica 
da LD Celulose, joint venture que conta com participação de 51% da 
Lenzing e 49% da Duratex, tem investimento industrial previsto de US? 
1,2 bilhão e terá capacidade de fabricar 500 mil toneladas de celulose 
solúvel por ano. A unidade vai gerar até 2022, cerca de 8 mil empregos 
diretos durante a fase de construção, e depois empregará 1,1 mil pes-
soas na operação da planta industrial e da fl oresta que vai abastecê-la. 

F - Potencial de Crescimento
Estrategicamente posicionada nos principais portos brasileiros, a Sulnorte, 
tradicional empresa de rebocadores controlada pelo Grupo H. Dantas e a 
segunda mais antiga do Brasil, identifi cou oportunidades em dois portos: 
Porto Alegre e Santarém, que seguem trajetória de crescimento. Porto 
Alegre apresenta um grande potencial de crescimento no Polo Químico de 
Santa Clara, assim como no cais comercial. Já Santarém está em obras de 
ampliação. O porto passará a comportar navios maiores e terá maior ca-
pacidade de armazenamento. Outras informações: (http://sulnorte.com/).

A - Alimentação Infantil 
O NorteShopping, principal centro de compras e lazer da zona norte 
carioca, acaba de inaugurar a primeira praça de alimentação infantil do 
Brasil. O espaço dedicado aos pequenos conta com mobiliário específi co: 
todas as mesas e cadeiras são adaptadas para famílias com crianças. 
Na decoração, ilhas de grama sintética e árvores iluminadas tornam o 
espaço mais lúdico. Já na área de recreação, brinquedos que estimulam a 
criatividade e o desenvolvimento, como a teia de elástico, túnel suspenso 
de rede, brinquedo musical e jogos na parede completam o ambiente. 

B - Franquias de Crédito  
Em plena ascensão, a help! - rede franquias de crédito do Banco BMG - 
anuncia um período de crescimento e expansão da marca. Nos primeiros 
nove meses de 2019 seu portfólio agregou 260 unidades, o equivalente 
a 1,4 novas lojas a cada dia útil, um crescimento de 55% frente as 472 
unidades ao fi m de 2018. Tais números refl etem a excelente execução do 
plano de expansão da franquia. Foi criada há três anos pelo Banco BMG, 
uma das instituições fi nanceiras mais tradicionais do país, com 89 anos 
de atuação e notória expertise em fi nanciamento ao consumo no Brasil. 

C - Melhores Podcasts
Dois podcasts focados em negócios no Brasil ganharam reconhecimento 
internacional da plataforma Podbean. Com sede em Nova York, a empresa 
divulga anualmente a lista dos dez melhores podcasts em 19 categorias. 
São premiados os melhores programas de um universo de mais de 300 
mil podcasts hospedados por ela. O “Café Brasil” fi cou com o primeiro 
lugar na categoria Sociedade e Cultura. Já o “Café com ADM”, podcast 
do Portal Administradores, faturou a primeira posição na categoria Ne-
gócios. Criada em 2006, a Podbean tem sede em Nova York e hospeda 
mais de 320.000 podcasts do mundo todo.

G - Economia Global 
O secretário de comércio de Indiana, Jim Schellinger, e a Indiana Econo-
mic Development Corporation sediarão uma cúpula econômica global em 
Indianápolis na próxima primavera no hemisfério norte. A cúpula, de 26 
a 28 de abril, reunirá parceiros de desenvolvimento econômico, líderes 
empresariais e funcionários do governo de todo o mundo para promover 
a colaboração e acelerar as conversas sobre o futuro da economia global. 
Prevista a participação de cerca de 700 representantes e líderes de negócios 
globais. Incrições e mais informações: (www.indianaglobalsummit.com). 

H - Uniformes dos Árbitros
A Federação Paulista de Futebol anuncia um novo parceiro para o ano de 
2020. Quem entra para o rol de patrocinadores é a Vedacit, líder no mercado 
de impermeabilização. A marca será exposta em diversas situações durante o 
período acordado, inclusive no uniforme da equipe de arbitragem. O contrato 
prevê a exposição da marca no Campeonato Paulista de Futebol, incluindo 
as Séries A1, A2 e A3, Copa São Paulo de Futebol Jr., Copa Paulista, Paulista 
Feminino e nos torneios de base, que somam mais de quatro mil jogos. 

I - Indústria de Ponta
A Aliança Brasil-Alemanha para Indústria 4.0 realiza a partir de março 
o Programa de Especialização em Indústria 4.0. A capacitação traz 
módulos teóricos e práticos para apresentar o que há de mais avançado 
em Indústria 4.0. A primeira fase, “Inspiration to i4.0”, acontece na sede 
do Instituto Fraunhofer IPK, em Berlim. Durante 5 dias de imersão, os 
participantes serão introduzidos ao conceito de Indústria 4.0, visitando 
laboratórios e centros de pesquisa e entendendo seus principais pilares 
e desafi os, bem como a estratégia e as tecnologias. Interessados na capa-
citação devem entrar em contato pelo e-mail (inovacao@ahkbrasil.com).

J - Crédito Consignado 
O Santander Brasil assinou acordo para a aquisição, por R$ 1,6 bilhão, dos 
40% da Olé Consignado, detidos pelos acionistas minoritários. Assim, o 
Banco passará a deter 100% da operação, iniciada em 2014 em parceria 
com o Banco Bonsucesso. Nesses primeiros anos de atividade, a Olé 
tornou-se um dos principais players do mercado de crédito consignado 
no País. A efetivação da operação, nos termos do acordo, está sujeita à 
aprovação das autoridades regulatórias e à assinatura dos documentos 
defi nitivos, o que será informado ao mercado nas próximas semanas.
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Um novo tempo
para o dinheiro

A era digital tem 

transformado cada vez 

mais os hábitos das 

pessoas

As formas como se rela-
cionam, se deslocam e 
até mesmo consomem 

produtos de entretenimento 
já não são as mesmas de 20 
anos atrás. Em um cenário 
de mudanças constantes, é 
inevitável que a nossa relação 
com o dinheiro também seja 
repensada. O surgimento 
das criptomoedas talvez 
seja a maior inovação nesse 
sentido. 

O Bitcoin, o pioneiro, surgiu 
em 2008 com o objetivo de 
oferecer aos usuários mais 
praticidade em suas transa-
ções fi nanceiras, uma vez que 
não necessita do intermédio 
de bancos. Ele é construído 
por códigos criptografados, 
que possuem valores monetá-
rios e podem ser trocados por 
dinheiro convencional.

A ampla aceitação no mer-
cado é uma de suas grandes 
vantagens. 

A tecnologia do blockchain, 
utilizada na operação das mo-
edas digitais, registra todas as 
operações realizadas, confe-
rindo mais segurança e priva-
cidade. Além disso, os usuários 
contam com a descentralização 
do poder operacional, que fi ca 
nas mãos de diversos minera-
dores diferentes. No entanto, 
a utilização dessa tecnologia 
não é uma unanimidade. 

Os mais céticos criticam a 
alta volatilidade de cotação 
das criptos, as variações nos 
níveis de valorização, a falta de 
segurança jurídica e a possibi-
lidade do surgimento de bolhas 
fi nanceiras. O Banco Central 

chegou a se manifestar por 
meio de um comunicado ofi cial, 
afi rmando que a comercializa-
ção de moedas virtuais “está 
sujeita a riscos imponderáveis, 
incluindo a perda de todo o 
capital investido”.

As criptomoedas passaram 
por muitos altos e baixos ao 
longo de sua história. Em 2017, 
a valorização do Bitcoin foi de 
US$ 1 mil a US$ 20 mil, segundo 
a Bloomberg, empresa especia-
lizada em dados do mercado 
fi nanceiro. No entanto, após 
uma série de acusações de 
fraudes em 2018, ela sofreu 
uma forte queda, chegando a 
US$3 mil. 

Apesar disso, a expectativa 
dos especialistas é que essa 
nova modalidade de transação 
fi nanceira ganhe força nos pró-
ximos anos, principalmente no 
Brasil. Em 2019, com a inten-
ção de combater a sonegação e 
evitar movimentações ilícitas, 
a Receita Federal passou a 
exigir notifi cação de todas as 
operações com moedas digitais 
realizadas no país. 

Nos primeiros dois meses, 
as operações comunicadas 
somaram mais de R$13 bilhões. 
Segundo dados do órgão, foram 
1,5 milhões de notifi cações em 
agosto, e mais de 900 mil em 
setembro.

Enquanto uns defendem 
tratar-se do dinheiro do futuro 
e outros alertam para a possibi-
lidade de fraudes e prejuízos, a 
discussão em torno das moedas 
virtuais sinaliza consenso.  

Não há quem discorde que 
era digital tem transformado as 
demandas da sociedade. Quem 
tiver o desejo de prosperar, 
deve ser capaz de se adaptar.

(*) - É coordenador regional da 
Câmara Americana de Comércio de 

Belo Horizonte (Amcham-BH).

Matheus Vieira Campos (*)

Vendas em 
shoppings 
cresceram
9,5% em 2019

A pesquisa feita pela Alshop 
reúne os dados de 30.000 pon-
tos de vendas distribuídos por 
todo o país e representa 400 em-
presas de varejo. As vendas no 
período representaram R$ 37 
bilhões em injeção de dinheiro 
na economia do país, segundo 
os dados da entidade. Ao lon-
go do ano de 2019, as vendas 
cresceram 7,5% no varejo de 
Shopping, o que corresponde 
a um faturamento de R$ 168,2 
bilhões.

“As vendas cresceram acima 
do esperado especialmente no 
segundo semestre em um ano 
marcado por fatos importantes 
como a aprovação da reforma 
da previdência e uma gestão 
efi ciente da política econômica 
que permitiu a redução dos 
juros, a liberação do FGTS 
e PIS/PASEP e o ajuste das 
contas públicas, que mostra a 
determinação do governo de 
reduzir gastos permitindo que 
a economia e o comércio avan-
cem”, explica Nabil Sahyoun, 
presidente da Alshop.

Os presentes mais procura-
dos nos shoppings no período 
do Natal foram itens de moda 
masculina (58%), brinquedos 
(40%), perfumes e cosméticos 
(34%), calçados (32%), acessó-
rios de moda (25%), celulares 
e smartphones (17%), livros 
(11%), vale presente (9%), 
joias e bijuterias (9%) e eletrô-
nicos e eletrodomésticos (9%) 
-(AI/Alshop).

Um levantamento feito 
em todas as capitais 
pela Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) revela que mais da metade 
(54%) dos consumidores pre-
tende comprar alguma peça de 
roupa, sapatos ou acessórios 
para festejar a chegada de 
2020 —número que chega a 
59% entre as mulheres. 

Os gastos com as compras 
e celebrações do Réveillon, 
como viagens, ceia, clubes, 
saídas a bares ou restauran-
tes, deverão ser, em média, 
de R$ 321,57, embora 39% 
ainda não tenham se decidido 
sobre quanto vão desembolsar. 
A cor da roupa também traz 
um simbolismo que remete 
aos desejos e objetivos para o 
próximo ano. O tom preferido 
para a noite de ano novo con-
tinua sendo o branco, citado 
por 37% dos que pretendem 
comemorar a virada. 

O azul, que representa tran-
quilidade e confi ança no futuro, 

O tom preferido para a noite de ano novo continua sendo o branco. 

A produção nacional de 
petróleo ultrapassou a marca 
de 3 milhões de barris por dia, 
pela primeira vez. Segundo 
dados divulgados pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), a média de produção 
de 3,09 milhões de barris de 
óleo por dia foi atingida no 
mês de novembro.

O recorde anterior era a média 
diária de 2,989 milhões de barris 
de óleo, registrada no mês de 
agosto, de acordo com a ANP. 
A produção de petróleo em 
novembro deste ano foi 4,3% su-
perior à registrada em outubro e 
20,4% maior do que a observada 
em novembro de 2018.

Já a produção de gás natural 
em novembro chegou a 137 mi-
lhões de metros cúbicos por dia, 
3,8% a mais do que em outubro 
e 21,6% superior à produção de 
novembro do ano passado. A 

A média de produção de óleo por dia foi atingida em novembro.

Os índices que medem a 
confiança dos empresários 
nos setores de comércio 
(Icom) e de serviços (ICS) 
tiveram alta no mês de de-
zembro, divulgou ontem (26) 
o Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV. No comércio, 
a confiança subiu de 97,8 
pontos para 98,1 pontos e, 
nos serviços, a alta foi de 95 
pontos para 96,1 pontos.

Segundo o economista Ro-
dolpho Tobler, resultados entre 
90 e 100 pontos indicam que a 
confi ança está moderadamente 
baixa, e valores entre 100 e 110, 
que ela está moderadamente 
alta. No caso do Icom, avaliou 
que a confi ança no setor encer-
rou 2019 com uma acomodação 
próxima ao patamar dos 100 

pontos, a partir do qual o ce-
nário passa a ser considerado 
positivo. 

Na sua visão, os empresá-
rios estão cautelosos com a 
recuperação do setor, “que vai 
depender de uma melhora mais 
expressiva da confi ança dos 
consumidores e do mercado de 
trabalho”. Na avaliação sobre o 
setor de serviços, Tobler aponta 
que o ano de 2019 foi encerrado 
com trajetória de confi ança 
ascendente.

A situação atual do setor de 
serviços é avaliada com 93,6 
pontos, o maior valor desde 
junho de 2014. Em dezembro, 
houve alta de 1,8 ponto nessa 
percepção e, se somado todo o 
ano de 2019, o indicador subiu 
5,1 pontos desde janeiro (ABr).

A livre possibilidade de o trabalhador 
trocar de modalidades de saques do FGTS 
será possível somente até terça-feira (31). 
O trabalhador trocar livremente entre o 
saque-aniversário, retirada anual de parte 
do saldo no aniversário do trabalhador, e o 
saque-rescisão, pago somente em demissão 
sem justa causa.

A partir de 1º de janeiro, o trabalhador continua 
podendo aderir ao saque-aniversário. No entanto, 

quem tiver feito a escolha terá de esperar pelo 
menos dois anos para voltar ao saque-rescisão. 
A adesão ao saque-aniversário está liberada 
desde 1º de outubro. 

Para escolher a modalidade, o benefi ciário 
deve entrar na seção “saque-aniversário”, na 
página do FGTS na internet, ou usar o aplicativo 
FGTS, disponível para smartphones e tablets dos 
sistemas Android e iOS e para computadores 
com o sistema Windows (ABr).
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Réveillon: 54% dos brasileiros 
pretendem usar roupa nova

A esperança de renovação cria um clima de comemoração entre os que se preparam para passar o 
Réveillon com roupa nova

será opção de 8% dos entre-
vistados e o amarelo, que para 
muitos simboliza dinheiro, é a 
escolha de outros 6%. Com-
pletam o ranking as cores ver-
melha, preta, rosa e dourada, 
cada uma com 3% das menções. 
Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, esse movimento deve 

impulsionar o comércio com as 
compras de roupas e produtos 
para o Ano-Novo. 

“Além de os dias pós-Natal 
serem um período em que 
muitos consumidores reali-
zam a troca de presentes, os 
varejistas têm a chance de 
aproveitar o momento para 
gerar novas compras”, afi rma 

a economista. A pesquisa 
também mostra que 87% já 
decidiram onde pretendem 
comemorar a chegada de 2020. 
A maior parte deve passar 
o Réveillon na própria casa 
(28%); 13% planejam viajar; 
10% celebrar na casa de fami-
liares e outros 10% na igreja 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

Produção de petróleo ultrapassou 
marca de 3 milhões de barris/dia

produção diária do pré-sal atin-
giu uma média de 2,061 milhões 
de barris de petróleo, 66,7% do 
total nacional, e 83,7 milhões de 
metros cúbicos de gás natural, 
61,1% do total do país.

Somando-se o petróleo e o 

gás natural, a produção total 
do país - pré-sal, pós-sal e ter-
ra - chegou a 3,95 milhões de 
barris de óleo equivalente, dos 
quais 2,588 milhões, 65,5% do 
total, foram obtidos em poços 
do pré-sal (ABr).

Livre troca para
saque-aniversário do FGTS

Comércio e serviços 
encerram 2019 em 

cenário positivo


