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Internacional El Palomar e o Aeroporto Internacional de Florianópo-
lis - Hercílio Luz com quatro frequências semanais, às terças, quintas, 
sábados e domingos. Dessa forma, Florianópolis se torna o segundo 
destino operacional de Flybondi no país. Em outubro, a companhia 
aérea começou a voar para o Rio de Janeiro e, em janeiro de 2020, o 
fará em São Paulo. Em março, será a vez de Porto Alegre. Os argentinos 
continuam sendo a principal fonte de visitantes do Brasil, devido à sua 
proximidade geográfi ca, riqueza cultural e paisagem (www.fl ybondi.com).

E - Padaria Pet 
Já ouviu falar em café, cerveja, bolos e pipoca para pets? A inovação em 
produtos gourmets para cães e gatos é a marca registrada da Padaria 
Pet. A rede especializada em petiscaria e confeitaria para pets acaba 
de inaugurar duas unidades, a primeira loja própria em Shopping, e a 
sexta franquia localizada no litoral paulista. As duas unidades contam 
com a inovação em produtos gourmets como, biscoitos naturais, pipocas, 
cervejas, gelatinas, cafés, ração Premium da marca e todas as varieda-
des de petiscaria para cães e gatos. A linha de confeitaria de bolos de 
aniversário e cupcakes estão entre os destaques. Saiba mais em: (http://
www.padariapet.com.br/). 

F - Jovem da Água 
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e o 
programa Jovens Profi ssionais do Saneamento, iniciativa da entidade 
para o desenvolvimento de lideranças entre os jovens que atuam na 
área do saneamento ambiental, são os responsáveis pela organização e 
promoção da etapa no Brasil do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo 
(Stockholm Junior Water Prize). A iniciativa reúne jovens entre 15 e 
20 anos, encorajando seu interesse em desafi os relacionados à água e 
sustentabilidade. Os interessados podem enviar seus trabalhos até o dia 
22 de março, acessando  (http://abes-dn.org.br/abeseventos/premiojo-
vemaguaestocolmo/2019/10/29/etapas-do-premio/).

G - Consumo de Drogas
Já está disponível uma tecnologia que permite captar, por meio do 
suor, retirado da ponta dos dedos, ou seja, da digital, se um motorista 

A - Reportagem ou Biografi a
A editora todavia vai premiar o autor de um livro original de não fi cção 
com um contrato de edição. A inscrição é gratuita e deverá ser feita 
pelo autor, sob pseudônimo, até 17 de março. O prêmio vai privilegiar 
a pertinência de reportagens e biografi as em projetos que ampliem as 
fronteiras do gênero graças à prosa energética, à forma afi ada e a rele-
vância para o debate atual. Histórias reais que nos ajudem a compreender 
o nosso tempo. Os participantes deverão inscrever um projeto escrito 
em língua portuguesa, original e inédito. Mais informações: (https://
todavialivros.com.br/premio). 

B - Compras Públicas
Acontece em Brasília, entre os dias 27 e 29 de maio, o Meeting de Com-
pras Públicas, realizado pela ConTreinamentos, que objetiva promover 
um amplo debate que possa contribuir para a qualifi cação dos proces-
sos de Compras Públicas com inovação, efi ciência dos gastos públicos, 
transparência e valorização dos agentes públicos. Com foco na busca da 
efi ciência e da economicidade, o evento reunirá palestrantes renomados 
para debater e abordar os mais diversos pontos polêmicos que afl igem 
as contratações governamentais. Mais informações: (41) 98814-7954.

C - Startups no Portfólio 
A Wayra, hub de inovação aberta do Grupo Telefónica no mundo e uma 
iniciativa da Vivo, fecha 2019 com 36 startups no portfólio do Brasil. 
Essas empresas juntas já ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão de valor 
de mercado e devem faturar mais de R$ 500 milhões no ano. Ao todo, 
74 empresas receberam um total de R$ 14 milhões de investimento da 
Wayra desde 2012, início da operação no país. As investidas ainda levan-
taram R$ 250 milhões de aporte externo no mesmo período. Também 
faz parcerias para ampliar as oportunidades de encontrar startups para 
negóciar. Mais informações, acesse (http://br-pt.wayra.com/startups). 

D - Flybondi no Brasil
Flybondi, a primeira linha aérea ultra low cost da Argentina, inaugurou 
sua nova rota Buenos Aires/Florianópolis. Ela opera entre o Aeroporto 

consumiu alguma substância psicoativa ilícita, como cocaína, maconha 
ou anfetaminas, antes de assumir a direção. O teste, é capaz de identi-
fi car se o condutor continua sob efeito da mesma até 10 horas depois 
do uso, já é adotado em vários países europeus, América do Norte, 
Austrália e Inglaterra. O equipamento que realiza o teste é fabricado 
pela inglesa Intelligent Fingerprinting e representado no Brasil pela 
Orbitae, empresa de Diagnósticos. O aparelho e testes estão em fase 
de registro na Anvisa.  

H - Setor Elétrico 
O Free Electrons, programa global de aceleração focado em startups 
de energia em fase de scale up em mercados internacionais, está com 
inscrições abertas. A iniciativa, em sua quarta edição, busca apresentar 
as mais promissoras startups do setor elétrico em todo o mundo às 10 
utilities líderes do setor. Ao todo, o programa vai selecionar 30 empresas 
que terão a oportunidade de apresentar suas ideias em um Bootcamp 
que acontece em março, em Singapura, e apenas 15 passarão para a 
fase seguinte. O desafi o é a criação de um projeto-piloto nas áreas da 
mobilidade, energias limpas, redes inteligentes, digitalização e servi-
ços de apoio ao cliente. Inscrições e mais informações, no link (http://
freeelectrons.org/).  

I - Resíduos Sólidos
A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, 
por meio da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, promove, entre os 
dias 23 e 25 de junho, em Belo Horizonte, a décima quarta edição do 
Seminário Nacional de Resíduos Sólidos. O seminário ocorre a cada dois 
anos e reúne especialistas de todo o Brasil, que buscam a integração 
de conhecimentos e novas trocas de experiências sobre os temas mais 
atuais em relevância. A edição trará para o debate como tema central 
os dez anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inscrições para 
envios de trabalhos técnicos em: (http://snrs.com.br/).

J - Futuro dos Negócios 
A HSM, Country Partner da Singularity University, traz o SU Brazil 
Executive Program, da universidade, destinado a líderes corporativos, 
gestores governamentais e agentes do terceiro setor. O programa 
acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro de 2020, em Bento Gonçalves. 
Objetiva contribuir para que os participantes identifi quem as tendências, 
reconheçam a importância da inovação na solução dos grandes desafi os 
e construam uma rede de relacionamento com os diversos líderes. É 
voltado para executivos  que terão acesso a conteúdo sobre Inteligência 
Artifi cial, Mobilidade, Neurociência, Digital Fabrication, Realidade Virtual 
e entre outros. Saiba mais em: (www.hsm.com.br).
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Por que o Brasil
está tão atrás em

transformação digital?

Recentemente, foi 

divulgado por uma 

escola de administração 

da Suíça um ranking de 

competitividade digital

O estudo avaliou 63 países 
e utilizou diferentes cri-
térios: conhecimento, 

tecnologia, preparação para o 
futuro e a utilização de robôs. 
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Brasil aparece apenas 
na 57ª colocação. Isso deixa 
claro o fato de queainda temos 
dificuldades em converter 
conhecimento em tecnologia. 

A nossa base como forma-
ção - aqui falo dos ensinos 
Fundamental e Médio - refl ete 
diretamente nesses números. 
Diferentemente da China, em 
que as crianças têm contato 
com diversas plataformas e 
conceitos ligados à inovação 
desde os 7 anos de idade, pouco 
se fala sobre tecnologia nas 
escolas aqui no país. 

E quando se trata do uni-
verso de tecnologia, é preciso 
ter contato desde cedo para 
se aperfeiçoar e dominar o 
assunto. Para ter uma dimen-
são, atualmente estima-se que 
existam cerca de 250 mil vagas 
de emprego em empresas de 
tecnologia, porém, faltam 
profi ssionais capacitados para 
ocupar os cargos. 

Por outro lado, a difi culda-
de e a falta de apoio, quando 
falamos em educação voltada 
ao segmento tecnológico, fa-

zem com que a nova geração 
de brasileiros se destaque em 
um dos pontos do estudo: 
atitude em relação ao futuro. 
Nós somos uma comunidade 
maleável, que se adequa à falta 
de recursos e mesmo sem um 
suporte, conseguimos atuar 
nas mais diversas áreas. 

Atualmente, temos 10 em-
presas unicórnios (marcas que 
estão avaliadas pelo mercado 
em mais de 1 bilhão de dólares) 
como Gympass, PagSeguro, 
Nubank, iFood, Loggi, só para 
citar alguns, além de outras 
que estão na briga para entrar 
neste seleto grupo. 

No entanto, se existisse 
mais incentivo e uma base de 
formação mais preparada para 
os novos tempos, o número 
de empresas unicórnios no 
país estaria mais próximo do 
da China, que hoje conta com 
cerca de 125 empresas nesta 
classificação. Negócios que 
fi zeram a transição do Made in 
China para o Created in China e 
que se tornaram referência de 
inovação para o mundo. 

Assim, constatamos a ne-
cessidade de uma mudança 
de mindset, tanto do governo 
brasileiro, como da comuni-
dade nacional, para reverter a 
situação e desenvolver, a médio 
e longo prazo, uma cultura mais 
alinhada com a realidade do 
mercado mundial. 

(*) - É CEO e fundador da LinkApi, 
plataforma que possibilita empresas 

desenvolverem, monitorarem e 
distribuírem integrações entre 

diferentes sistemas.

Thiago Lima (*)

Pesquisa realizada pelo Ministério do 
Turismo analisou a percepção dos empre-
sários do ramo hoteleiro do país quanto 
ao desempenho e à perspectiva de seus 
estabelecimentos e de seus destinos. Na 
região Sudeste, a Sondagem Empresarial 
mostrou que 36% esperam que os turistas 
gastem mais em suas viagens no período da 
temporada de verão 2020.

O estudo aponta ainda que 63,1% dos entre-
vistados pretendem investir em seu negócio 
até março e 24% esperam contratar mais fun-
cionários. Além disso, 41,3% acreditam que a 
demanda pelos serviços ofertados irá aumentar 
e 45,8% projetam aumento no faturamento da 
empresa. Também se mostraram positivos em 
relação à expansão do turismo na região para 

os próximos seis meses: 33,7% acreditam que 
haverá aumento na rentabilidade do setor e 
42,3% esperam crescimento na demanda pelo 
destino.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, os dados  mostram os resultados 
alcançados após um ano de trabalho para o 
desenvolvimento do turismo. “O otimismo dos 
empresários é refl exo de uma série de ações 
feitas por este governo que proporcionaram um 
ambiente propício para investimento. Trabalha-
mos durante todos estes meses para melhorar 
a qualidade dos destinos e serviços turísticos 
a fi m de atender aos turistas e a população. 
Tenho certeza de que a temporada de verão 
será um sucesso”, comemorou o ministro (Ag.
do Turismo).

63,1% dos entrevistados pretendem investir em seu negócio até março.

O PIB calculado pela Fun-
dação Seade para o Estado de 
São Paulo cresceu 1,0% entre 
setembro e outubro, refl exo 
dos desempenhos na indústria 
(3,0%), nos serviços (0,8%) e 
na agropecuária (-0,2%). Na 
comparação com igual mês do 
ano anterior, houve expansão 
de 5,2% na atividade econô-
mica.

No acumulado de 12 meses, a 
economia aumentou 2,4%, com 
aumento nos serviços (3,4%) 
e na indústria (0,6%), e varia-
ção negativa na agropecuária 

(-3,3%). Com estes resultados 
de outubro, a projeção média 
de crescimento do PIB paulista 
para 2019 foi revisada, passan-
do de 2,1% para 2,6%.

O protagonismo nessa re-
cuperação permanece com o 
setor de serviços, cujo valor 
adicionado avançou 0,8% entre 
setembro e outubro, conside-
rado o ajuste sazonal, e 3,4% 
em termos anuais, demarcando 
uma aceleração em relação à 
taxa de 3,1% observada em 
setembro, nessa mesma base de 
comparação (AI/Seade).

Juros do cartão 
e do cheque 
especial 
subiram em 
novembro

Os juros do rotativo do cartão 
de crédito e do cheque especial 
subiram em novembro, de acor-
do com dados divulgados pelo 
Banco Central (BC). A taxa 
média do rotativo do cartão de 
crédito subiu 0,7 ponto per-
centual em relação a outubro, 
chegando a 318,3% ao ano. A 
taxa média é formada com base 
nos dados de consumidores 
adimplentes e inadimplentes.

No caso do cliente adimplen-
te, que paga pelo menos o valor 
mínimo da fatura do cartão em 
dia, a taxa chegou a 293,9% ao 
ano em novembro, alta de 7,5 
pontos percentuais em relação 
a outubro. Já a taxa cobrada 
dos clientes que não pagaram 
ou atrasaram o pagamento 
mínimo da fatura (rotativo não 
regular) os juros caíram 3,7 
pontos percentuais, indo para 
334,3% ao ano.

A taxa de juros do cheque es-
pecial subiu 0,7 ponto percen-
tual em novembro, comparada 
a outubro, e chegou a 306,6% 
ao ano. A partir de 6 de janeiro, 
os bancos não poderão cobrar 
taxas superiores a 8% ao mês, 
o equivalente a 151,8% ao ano, 
nos juros do cheque especial. E 
em junho, será cobrada tarifa de 
0,25% sobre o limite do cheque 
especial que exceder R$ 500 
(ABr). 

Com o resultado, o ín-
dice acumula alta de 
3,9 pontos no quarto 

trimestre. 
“A alta é reflexo da melhora 

na percepção dos empresá-
rios a sobre os negócios e 
do aumento do otimismo em 
relação aos próximos meses. 
Para 2020, a continuidade 
da evolução favorável da 
confiança dependerá tanto 
de uma efetiva recuperação 
da demanda interna quanto 
da redução dos níveis de in-
certeza”, comenta Renata de 
Mello Franco, economista da 
FGV/IBRE.

A confiança subiu em 14 
dos 19 segmentos industriais 
pesquisados em dezembro. 
O Índice de Situação Atual 
(ISA) subiu 4,0 pontos, para 
99,8 pontos, o maior valor 
desde maio de 2018 (100,2 
pontos). Por sua vez, o Índice 

A indústria fecha o ano com boas notícias.
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Confi ança da Indústria 
avançou em dezembro

O Índice de Confi ança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas avançou 3,2 pontos em dezembro, 
na comparação com o mês anterior, para 99,5 pontos, o mesmo nível de julho de 2018

de Expectativas (IE) variou 
2,4 pontos, alcançando 99,2 
pontos. Em relação ao ISA, o 
indicador que mede a satisfa-
ção com a situação atual dos 
negócios, foi o que exerceu 
maior influência, aumentando 

de 5,7 para 100,9 pontos, o 
maior valor desde outubro de 
2013 (102,2 pontos). 

Sobre o IE, o indicador que 
mede as expectativas do setor 
em relação ao volume de pes-
soal ocupado nos próximos três 

meses foi o que mais contribuiu 
para a alta do índice, ao passar 
de 93,8 pontos para 97,2 pontos. 
Houve elevação do percentual 
das empresas prevendo aumen-
to do pessoal ocupado, de 14,0% 
para 15,4% (AI/Ibre-FGV).

Setor hoteleiro otimista com 
gastos de turistas no verão

PIB paulista cresceu 1,0% 
entre setembro e outubro


