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“De que me adianta 
saber dividir um 
cordeiro em partes, se 
não souber dividi-lo 
com meu irmão?”.
Lucius Sêneca (4 a.C./65 d.C.) 
Escritor do Império Romano
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A alta dos gastos obri-
gatórios e impositi-
vos (determinados 

pelo Congresso) farão os 
investimentos federais 
somar R$ 22,4 bilhões 
em 2020. Com 94,5% das 
despesas carimbadas, o 
Orçamento Geral da União 
para 2020 destinará o me-
nor nível em 16 anos para 
essa rubrica, que abrange 
obras públicas e compra 
de equipamentos. A verba 
para investimentos só não 
é inferior à de 2004, quan-
do o Governo Central havia 
investido R$ 20,8 bilhões. 

Na comparação com 

Com pouco espaço, orçamento 
de 2020 terá menor 
investimento desde 2004

o PIB, os investimentos 
equivalerão a apenas 0,3% 
em 2020. Isso represen-
ta menos da metade do 
gasto realizado em 2019. 
O Tesouro estima que os 
investimentos encerrarão 
este ano em torno de R$ 
50 bilhões, entre 0,65% e 
0,7% do PIB. O valor para 
os investimentos pode subir 
com o fim da multa adicional 
de 10% do FGTS, que abriu 
um espaço de quase R$ 7 
bilhões no teto de gastos. 

A execução, no entanto, 
dependerá da entrada de 
receitas extras, como a da 
venda dos campos do pré-

-sal de Atapu e Sépia, que 
não atraíram o interesse da 
iniciativa privada no leilão 
da cessão onerosa em no-
vembro e serão leiloados 
novamente em 2020. Os 
R$ 22,4 bilhões reservados 
no Orçamento abrangem 
apenas os investimentos 
diretos dos ministérios, 
excluindo os R$ 121,5 bi-
lhões dos investimentos das 
estatais federais. 

Ao se somarem os dois 
valores, os investimentos 
autorizados no Orçamen-
to chegariam a R$ 143,9 
bilhões. Segundo a equipe 
econômica, a queda no 

investimento é reflexo do 
crescimento das despesas 
obrigatórias em ritmo maior 
que a inflação, o que com-
prime a verba disponível no 

Orçamento. Em setembro, o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, havia advertido 
de que somente a aprovação 
do pacto federativo poderá 

liberar espaço para gas-
tos discricionários (não 
obrigatórios), onde estão 
incluídos os investimentos 
(ABr).

Os investimentos equivalerão a apenas 0,3% do PIB em 2020. Isso representa menos 
da metade do gasto realizado em 2019.

O Réveillon é sempre 
época de definir objetivos 
para o ano que vem pela 
frente e, em 2020, os Países 
Baixos decidiram que não 
querem mais ser conheci-
dos pelo nome Holanda. 
O governo local removerá 
essa denominação de todos 
os seus materiais e peças 
de marketing, adotando 
apenas o nome oficial do 
país, em uma campanha de 
“reposicionamento” avaliada 
em 200 mil euros.

Holanda é o nome da 
região dos Países Baixos 
que abriga suas principais 
cidades, como Amsterdã, 
Roterdã e Haia, mas, dada 
sua importância social e eco-
nômica, acabou se tornando 
sinônimo da nação como um 
todo, inclusive internamente 

- o site oficial de turismo do 
país se chama holland.com.

Essa área engloba a Holan-
da do Norte e a Holanda do 
Sul, duas das 12 províncias 
que compõem o território 
nacional. O governo, no en-
tanto, pretende remodelar a 
ima gem internacional do país 
para levar turistas a locais me-
nos visitados e aliviar aqueles 
que sofrem com a superlota-
ção, como Amsterdã.

“É um pouco estranho pro-
mover apenas uma pequena 
parte dos Países Baixos no 
exterior”, disse um porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores. A campanha 
inclui um novo logotipo 
que substitui a tradicional 
tulipa pelas letras “NL”, de 
“Netherlands”, nome do país 
em inglês (ANSA).

Venda de tulipas em Giethoorn, nos Países Baixos.

O Brasil tem um novo mar-
co legal de franquias. Virou 
lei o projeto da Câmara que 
pretende modernizar os ne-
gócios e ainda cobrir áreas 
que a legislação anterior não 
mencionava. A nova regra 
deve entrar em vigor no final 
do mês de março. Nessa nova 
lei, o conceito de franquia 
empresarial vem mais deta-
lhado, incluindo nos contratos 
suporte e compartilhamento 
de métodos e sistemas de ge-
renciamento e operacionais. 

Também especifica que 
não há vínculo empregatí-
cio do franqueador com os 
funcionários do franqueado 
mesmo em período de trei-
namento, sobre o qual, aliás, 
a nova norma exige constar 
a duração, o conteúdo e 
os custos. Fica também 
previsto que empresas pri-
vadas, empresas estatais e 
entidades sem fins lucrativos 
podem ter franquias, inde-
pendentemente do setor em 
que desenvolvem atividades.

Um tema principal da lei é a 
circular de oferta de franquia 

— documento que especifica 
as condições de implemen-
tação do negócio. Ela deve 
ser fornecida pelo menos dez 
dias antes da assinatura do 
contrato ou pré-contrato de 
franquia sob pena de inviabi-
lizar o negócio. Além disso, 
a circular precisa indicar 
todos os serviços oferecidos 
pelo franqueador, não só de 
orientação “e outros”, com 
constava na antiga lei. Tam-
bém retira a previsão de taxa 
de caução, deixando apenas 
a taxa inicial de filiação, cha-
mada de taxa de franquia.

O novo marco de franquias 
diz expressamente que a 
circular de oferta de fran-
quia deve trazer as regras 
de concorrência territorial 
entre as unidades próprias e 
franqueadas — uma preocu-
pação que aumenta à medida 
que mais lojas são abertas 
nas mesmas localidades. A 
lei fala que a circular deve 
informar as regras de limi-
tação territorial da concor-
rência entre o franqueador e 
o franqueado (Ag.Senado).

Funcionários de cartórios 
em todo o Brasil poderão ter 
um documento de identidade 
representativo da categoria 
para notários, registradores 
e escreventes. É o que deter-
mina o projeto que seguirá os 
moldes do documento profis-
sional emitido para advogados, 
jornalistas e outras categorias 
profissionais. A matéria está 
pronta para votação na CCJ do 
Senado; se aprovada, seguirá 
para apreciação do Plenário.

O relator da matéria, sena-
dor Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), apresentou parecer fa-
vorável ao projeto original, de 
autoria do deputado Gonzaga 
Patriota (PSB-PE), já aprova-
do na Câmara sem alterações. 
Na sua opinião, a proposta é 
relevante quanto ao mérito, 
sendo a iniciativa do autor 
louvável, pois permitirá que 
os que exercem a atividade 
(notários e registradores) 
possam estar devidamente 
identificados, seguindo a mes-
ma sistemática adotada por 
outras entidades sindicais. 

Cidadania italiana 
O Consulado-Geral da Itália em 

SP convocou 32.248 pessoas para 
o reconhecimento de cidadania em 
2019, número que representa uma 
alta de 18% na comparação com o 
ano anterior. O Consulado encerrou 
2019 com 253.192 italianos residen-
tes cadastrado. Ainda enviou 12,2 
mil declarações de “não renúncia” 
às prefeituras italianas, para o reco-
nhecimento da cidadania de pessoas 
que residem no país europeu.

O Índice de Confiança 
Empresarial, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 1,5 ponto em 
dezembro de 2019, para 97,1 
pontos. Este é o maior nível 
do índice desde janeiro, fe-
chando o ano com um saldo 
acumulado positivo em 1,2 
ponto, em uma escala de zero 
a 200 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (2).

O levantamento mede a 
confiança dos empresários 
de quatro setores: indús-
tria, serviços, comércio e 
construção. Segundo a co-
ordenadora das Sondagens 
da FGV/ IBRE, Viviane Seda 
Bittencourt, o ano de 2019 
terminou com um resultado 
positivo para a confiança 
empresarial. “A percepção 
dos empresários sobre a 
situação atual dos negócios 

Melhora em dezembro atingiu indústria, serviços, 
comércio e construção.

Em 2020 são comemora-
dos os 75 anos de criação da 
ONU, que enfrenta crescentes 
desafios para tratar do aque-
cimento global e de iniciativas 
armamentistas. A ONU foi fun-
dada em outubro de 1945 com 
o objetivo de livrar do flagelo 
da guerra as futuras gerações. 
Firmaram a Carta das Nações 
Unidas representantes de 50 
países, inclusive aliados que se 
saíram vitoriosos na 2ª Guerra 
Mundial.

Atualmente, o total de na-
ções membros chega a 193. O 
maior desafio da organização 
é o aquecimento global. Na 
conferência do clima COP-

25, realizada em dezembro na 
Espanha, a ONU conclamou 
os países participantes a esta-
belecer metas mais elevadas 
para a redução das emissões 
de gases do efeito estufa, 
mas o encontro terminou 
sem acordo.

O secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guter-
res, afirmou que as mudanças 
climáticas constituem uma 
crise da atualidade, não um 
problema para o futuro. Ele 
desafiou governos do mundo 
inteiro a ser “corajosos o 
suficiente” para enfrentar 
a questão do aquecimento 
global (NHK/ABr).

Tomaz Silva/ABr
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Marcelo Camargo/ABr

Confiança empresarial sobe 
1,5 ponto e atinge maior nível do ano

O Índice de Expectativas 
se manteve relativamente 
estável ao recuar 0,1 ponto, 
para 100,1 pontos, permane-
cendo em nível considerado 
neutro (nem pessimista nem 
otimista).

Em dezembro, houve me-
lhora na confiança de todos 
os setores que compõem 
o Índice de Confiança Em-
presarial. A confiança da 
indústria subiu 3,2 pontos 
no mês e fechou o ano cres-
cendo, em média, 1,5 ponto 
no quarto trimestre em re-
lação ao trimestre anterior. 
A confiança da construção, 
que vem aumentando desde 
o final do segundo trimestre 
de 2019 (à exceção de se-
tembro), atingiu 92,3 pontos 
em dezembro, o maior nível 
desde junho de 2014 (92,9 
pontos) (ABr).

avançou para o maior pata-
mar desde 2014, mas ainda 
abaixo dos níveis conside-
rados “normais”. “Os sinais 
são favoráveis para o ano de 
2020, mas a continuidade da 
recuperação depende da re-
dução da incerteza, que ainda 

se mantém em nível elevado, 
para que as empresas voltem 
a investir”, afirmou. 

O índice que mede a per-
cepção dos empresários 
subiu 1,7 ponto, para 94,5 
pontos, o maior nível desde 
abril de 2014 (96,5 pontos). 

Países Baixos não querem 
ser chamados de Holanda

ONU completa 
75 anos com desafio 

do aquecimento global
Organização 
pede coragem 
aos países 
membros 
para 
enfrentar 
problema.

Nova Lei de Franquias 
deve valer em março

Projeto cria carteira 
de identidade para 

funcionários de cartórios

O texto prevê, ainda, que o 
documento será emitido tam-
bém para os profissionais não 
sindicalizados. “O documento 
de identidade a ser instituído 
deverá ser emitido pela Confe-
deração Nacional dos Notários 
e Registradores, com validade 
em todo o território nacional, 
como prova de identidade para 
qualquer efeito, podendo ser 
emitido pelos entes sindicais 
da estrutura da mencionada 
confederação”.

Ao justificar o projeto, Gon-
zaga Patriota observou que an-
tes da Constituição de 1988 os 
notários e registradores eram 
considerados serventuários da 
Justiça e tinham carteiras de 
identificação expedidas pelos 
tribunais de Justiça, o que não 
ocorre mais. Portanto, o pro-
jeto, busca restabelecer esse 
direito. “É importante que 
essa identidade seja expedida 
para que os que exercem a 
atividade sejam devidamente 
identificados”, defende o par-
lamentar (Ag.Senado).


