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Livre, para que suas 93 lojas físicas distribuídas pelo Brasil aceitem a 
carteira digital como uma forma de pagamento. O pagamento por meio 
de carteira digital é uma tendência. Com bons smartphones tornando-se 
cada vez mais acessíveis para a população, muitos estão optando por 
deixar dinheiro e cartão em casa e levar somente seus telefones para 
realizar compras, sendo uma forma mais rápida e segura para efetuar 
pagamentos em diversos estabelecimentos. 

E - Rally Dakar
O fundador e presidente do Divino Fogão, Reinaldo Varela, ao lado do 
navegador Gustavo Gugelmin, estão confirmados para a edição 2020 do 
Rally Dakar. O evento esportivo será disputado pela primeira vez na Arábia 
Saudita, já que nos últimos 10 anos foi realizado em países da América 
do Sul. A prova será entre 5 e 17 de janeiro e terá no total 12 etapas, 
sendo todas elas em território árabe. A largada será feita em Jeddah 
e a chegada que premiará os grandes vencedores será em Qiddiyah. A 
dupla brasileira tem como objetivo subir ao pódio novamente. Entre os 
557 competidores, 53 países serão representados no Dakar 2020.   

F - Frango & Pizza
A rede Frango Assado acaba de inaugurar mais quatro corners da 
Pizza Hut em suas unidades de: Atibaia, Bragança Paulista, Aparecida 
e Diadema. Com estes novos espaços, a Frango Assado termina o ano 
com nove cornes da rede de pizza. As unidades de Caieiras, Louveira, 
Cajamar, Jacareí e Carvalho Pinto já vinham operando com a marca. 
Estas inaugurações são resultado da fusão entre o grupo International 
Meal Company (IMC), proprietário da marca Frango Assado, e a holding 
MultiQRS, detentora da rede Pizza Hut no Brasil. Em 2020, a expectativa 
é expandir o espaço da pizzaria para as 26 lojas. 

G - Pólo Aeroportuário   
Aparecida de Goiânia prepara-se para um novo ciclo de desenvolvimen-
to com a chegada do primeiro pólo aeroportuário do Centro-Oeste, o 
Antares Polo Aeronáutico. Desenvolvido com  um conceito urbanístico 
de Aerotrópolis, na qual o aeroporto gera um grande desenvolvimento 
em seu entorno, a prefeitura municipal assinou o decreto autorizando 

A - Imigração Alemã 
No começo do século XIX, começou o processo imigratório do povo ale-
mão para o Brasil. Grande parte dessa história de 195 anos está reunida 
no Instituto Martius-Staden, instituição cultural mantida pela Fundação 
Visconde de Porto Seguro. Fundado em 1938, o Instituto conta com mais 
de 200 mil documentos, fotos, livros, jornais e registros biográficos dis-
poníveis gratuitamente para consulta. Todo esse acervo faz do Instituto 
o maior espaço dedicado à imigração alemã e ao intercâmbio cultural 
entre Brasil e Alemanha. Parte dos documentos está informatizada e 
pode ser consultada no catálogo on-line ou por atendimento à distância 
pelo site (www.martiusstaden.org.br). 

B - Enfermeiros no Canadá
A cidade de Quebec, no Canadá, está recebendo novos imigrantes. A 
Talent Montréal está selecionando enfermeiros brasileiros formados, 
com no mínimo um ano de experiência na área e francês do nível inter-
mediário ao fluente, para fazer carreira na cidade. Hoje, por exemplo, a 
demanda está maior para as áreas de saúde infantil e para parteiras, mas 
no futuro isso pode mudar para gerontologia. Com o envelhecimento da 
população no Canadá, a previsão é de aumento cada vez maior nessas 
áreas. Inscrições no site (http://bit.ly/35x4XXK) 

C - Vagas Abertas
A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, co-
merciantes, e empregados, está com vagas abertas para seus escritórios 
de São Paulo e Barueri. A demanda é por analista de business intelligence 
e analista de produtos, para atuação em Barueri. Já no escritório de São 
Paulo, a vaga aberta é para arquiteto de sistemas, que atuará na marca 
Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação. Os 
profissionais devem ter formação superior completa e conhecimento 
da respectiva área de atuação. Os interessados devem se candidatar ao 
processo seletivo pelo site: (http://edenred.com.br/carreiras/). 

D - Carteira Digital 
A Cobasi fechou parceria com o Mercado Pago, fintech do grupo Mercado 

as obras. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 
2020. Terá pista para pouso e decolagem de 1,8 mil metros, embarque 
e desembarque, posto para abastecimento, taxiway, estacionamento 
para visitantes e área destinada para  helicentro e hotel. Saiba mais em 
(https://www.youtube.com/watch?v=TWZG_9wGnd8).

H - Mercado de Ações
A B3 anunciou um novo modelo de tarifação do mercado de ações. 
Um dos principais impactos se concentrará no pequeno investidor de 
varejo. Com as mudanças, a taxa mensal de manutenção de conta, que 
hoje chega a cerca de R$110 ao ano, será zerada permitindo que as 
corretoras ampliem a base de clientes pessoa física. A tarifa cobrada na 
negociação de ações na B3 também cai cerca de 10% para as pessoas 
físicas em geral. Clientes que tiverem até R$20 mil de saldo em custódia 
numa mesma corretora serão isentos das demais taxas de manutenção 
de conta, como as cobranças sobre o pagamento de proventos e valor 
em custódia. Saiba mais em: (www.b3.com.br).

I - Movimentação de Cargas
O Porto de Santos registrou, de janeiro a novembro de 2019, um novo 
recorde na movimentação de cargas, chegando a 123,8 milhões de to-
neladas. O resultado supera em 1,2% o número estabelecido no mesmo 
período do ano passado, quando foi marcado o recorde anterior, de 
122,31 milhões. Os números de novembro mantêm recorde para o ano, 
já estabelecido em outubro, revertendo queda verificada nos meses 
anteriores, e aponta resultado final para 2019 em linha com o recorde 
registrado em 2018 (133,1 milhões). Os embarques tiveram aumento 
de 0,6% e os desembarques, de 2,7%. O levantamento foi feito pela 
gerência de estatísticas da Santos Port Authority. Mais informações: 
(www.portodesantos.com.br).

J - Embalagens para Alimentos
A Huhtamaki, empresa global especialista na fabricação de embalagens 
para alimentos e bebidas, anuncia a aquisição de sua joint venture 
Laminor S.A. Fundada em 2002, entre a Huhtamaki e a Bemis (50/50), 
é especializada na produção de laminados plásticos de alta qualidade, 
desenvolvidos para produtos de higiene oral como cremes dentais, 
cosméticos e outras aplicações. Em 2018, a Laminor S.A contou com 
vendas líquidas superiores a R$ 100 milhões e, atualmente, emprega 
130 pessoas. A aquisição permite que a Huhtamaki expanda seu negó-
cio de laminados para tubos e passe a ter 320 funcionários no Brasil. 
Informações: (www.huhtamaki.com).

Em 2020 o manifesto 
dos orgânicos 

ganhará adeptos

Na virada de mais um 
ano, e encerramento 
de uma década, é 
inevitável questionar 
o futuro da nossa 
atividade

Para fazer previsões, o 
melhor ponto de partida 
é avaliar os resultados 

que já alcançamos até aqui. 
E para o setor de orgânicos, 
eles não foram poucos. 2019 
ficou marcado como o ano dos 
Orgânicos em Movimento. Um 
ano em que o produto orgânico 
esteve em destaque, ganhando 
vida própria e aprendendo 
a se movimentar quase que 
por conta própria. Para vários 
setores da nossa economia, o 
cenário não foi positivo – para 
muitos chegou a inspirar pre-
ocupação. 

Apesar disso, os orgânicos 
comemoraram diversos indica-
dores expressivos. A principal 
feira do setor de orgânicos, 
a BioBrazil, cresceu 33% em 
número de expositores. Ao 
mesmo tempo, tivemos muitos 
brasileiros visitando as princi-
pais feiras internacionais do 
setor – mais do que em outros 
anos – na busca por ideias e 
conceitos com potencial para 
ser trabalhados por aqui. En-
quanto isso, na mídia, nunca se 
falou tanto sobre os orgânicos.

No Brasil de 2019, rompe-
mos a barreira das vinte mil 
unidades produtivas e o va-
rejo entendeu a importância 
do orgânico no portfólio dos 
saudáveis. Tanto é que na Or-
ganis nunca recebemos tanta 
demanda por informações – de 
empresas buscando se asso-
ciar, entidades nos convidando 
para proferir palestras e veí-
culos solicitando entrevistas 
e dados de mercado.

Em nossa avaliação, 2019 
terminará para os orgânicos 
com um crescimento entre 
10 e 15% – numa estimativa 
conservadora. Esse percentual 
poderia ser bem maior, talvez o 
dobro, se as condições econô-
micas tivessem sido favoráveis 
e se o consumidor já houvesse 
consolidado seu entendimen-
to sobre o que é um produto 
orgânico. De qualquer modo, 
o setor deverá alcançar a cifra 
de 4,5 bilhões de reais até o 
final do ano.

Agora que já examinamos a 

forte correnteza que corre pelo 
rio caudaloso dos orgânicos, 
vamos arriscar alguns palpites 
para 2020. Podemos enxergar 
algumas tendências positivas. 
Nossa avaliação é a de que o 
mercado brasileiro de orgâni-
cos deverá crescer no mínimo 
10%. Um número conservador, 
é verdade, mas muito factível.

Podemos inferir que no 
próximo ano aumentará a de-
manda por produtos orgânicos 
plant based. Outra aposta é a 
de que os responsáveis pela 
merenda escolar também se 
voltarão para os produtos 
orgânicos, o que estimulará o 
crescimento do setor. A oferta 
de frutas orgânicas e de pro-
dutos orgânicos oriundos da 
cadeia animal, como frango, 
leite e derivados, continuará 
crescendo.

A tendência é que os orgâ-
nicos ocupem mais espaço nas 
feiras que não são voltadas 
exclusivamente para o setor. 
Ganharemos visibilidade em 
eventos como a APAS Show, 
FiSA e Fispal. Será muito 
positivo ver os orgânicos se 
movimentando com desenvol-
tura em ambientes que ainda 
não foram completamente 
desbravados.

Outra tendência é a de ver 
a produção orgânica ganhan-
do relevância cada vez maior 
como parte da solução das 
questões ambientais. 

O setor deverá atrair mais ini-
ciativas, tanto públicas como 
privadas, que intensificarão 
as ações de fomento. Com 
certeza, veremos mais ofertas 
online, orgânicos nos clubes de 
compras, CSA e restaurantes. 
Novas marcas surgirão e tere-
mos menos plástico embalando 
os produtos orgânicos. A expe-
riência bem-sucedida de ver 
os orgânicos em movimento 
nos anima a manter o otimis-
mo para 2020, que tende a se 
firmar como um ano de siste-
matização de informações da 
cadeia produtiva, da semente 
ao cliente. 

Nós, da Organis, apostamos 
que os produtores, os varejis-
tas, os processadores e tam-
bém os consumidores estarão 
cada vez mais abertos para 
entender e apoiar nosso ma-
nifesto por um Brasil cada vez 
mais orgânico e sustentável.

 
(*) - É Diretor Executivo da Organis 

(cobi@organis.org.br).

Clauber Cobi Cruz (*)

A Interpol emitiu ontem (2) 
um mandado de prisão contra 
o executivo brasileiro Carlos 
Ghosn, que fugiu do Japão, 
onde é acusado de fraude fis-
cal, para o Líbano nos últimos 
dias de 2019.

Segundo a agência estatal 
libanesa NNA, o ministro da 
Justiça Albert Serhan confir-
mou o recebimento do pedido 
de captura. O mandado, no en-
tanto, precisa de autorização 
judicial para ser executado. 

Ex-presidente da aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi, 
Ghosn também tem cidada-
nia libanesa e francesa. Ele 
é acusado no Japão de ter 
subnotificado rendimentos e 
de ter desviado recursos da 
Nissan para fins pessoais, mas 
afirma ser alvo de um “complô” 
por parte de outros dirigentes 
da montadora.

Em função do escânda-
lo, Ghosn foi demitido da 
presidência da Nissan e da 

Painel em solidariedade a Carlos Ghosn em Beirute, em 
novembro de 2018.

Greve na França chega 
ao 29º dia e bate 
recorde

A greve de trabalhadores do setor 
ferroviário contra a reforma da previ-
dência entrou ontem (2) em seu 29º 
dia, e se tornou a paralisação mais 
longa do setor na história da França. 
O recorde anterior na Sociedade 
Nacional das Ferrovias, empresa 
responsável pelo transporte sobre 
trilhos no país, era da greve de 28 
dias entre 1986 e 1987. Na ocasião, 
os ferroviários protestavam por 
melhores salários e condições de 
trabalho.

Atualmente, apenas metade dos 
trens de alta velocidade e regionais 
e 25% dos interurbanos estão em 
circulação na França. A situação pode 
ficar mais tensa a partir da semana que 
vem, com a volta das manifestações 
de rua. Em seu discurso de fim de 
ano, o presidente Macron confirmou 
a determinação de aprovar a reforma 
previdenciária, e uma nova negocia-
ção entre governo e sindicatos está 
marcada para 7 de janeiro.

Os grevistas exigem a retirada 
do projeto, que aumenta a idade 
mínima de aposentadoria de 62 
para 64 anos e universaliza o siste-
ma previdenciário, que hoje conta 
com 42 regimes diferentes. Alguns 
deles, especialmente de servidores 
públicos, permitem a aposentadoria 
antes dos 62 anos (ANSA).

Economistas projetam leve alta 
do PIB deste ano

As estimativas de economistas e instituições 
financeiras consultadas pelo Banco Central 
(BC) para o PIB deste ano subiu mais uma vez, 
segundo o boletim Focus. A projeção de cresci-
mento para 2019 é de 1,17%, acima dos 1,16% 

previstos na semana passada. Para o próximo 
ano, a projeção subiu de 2,28% para 2,30%. 

Em relação à inflação, a estimativa para o 
IPCA deste ano subiu pela oitava vez seguida, 
de 3,98% para 4,04% em 2019. Para 2020, a 
estimativa de inflação subiu levemente, para 
3,61%, depois de ficar por oito semanas em 
3,60%. A previsão para os anos seguintes não 

teve alterações, mantendo-se em 3,75% para 
2021, e 3,50% para 2022. 

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo 
do centro da meta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC que é 4,25% em 2019, 4% 
em 2020. A projeção para a cotação do dólar 
ficou estável em R$ 4,10 no fim de 2019, e caiu 
para R$ 4,10 no encerramento de 2020 (ABr).

Os bancos não poderão 
cobrar taxas superiores 
a 8% ao mês, o equiva-

lente a 151,8% ao ano. Essa  
limitação foi decidida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) no fim de novembro. 
Os juros do cheque especial 
encerraram novembro em 
12,4% ao mês, o que equivale 
a 306,6% ao ano.

Ao divulgar a medida, o 
Banco Central (BC) explicou 
que o teto de juros pretende 
tornar o cheque especial mais 
eficiente e menos prejudicial 
para a população mais pobre. 
Para a autoridade monetá-
ria, as mudanças no cheque 
especial corrigirão falhas de 
mercado nessa modalidade de 
crédito. A regulamentação de 
linhas emergenciais de crédito 
existe tanto em economias 
avançadas como em outros 
países emergentes. 

Segundo a autoridade mo-
netária, o sistema antigo do 
cheque especial, com taxas 
livres, não favorecia a com-
petição entre os bancos. Isso 

BB insentará clientes de tarifa sobre cheque especial em 2020.

EP
A

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Cheque especial: limite de 
juros começa na segunda-feira

Modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, o cheque especial terá 
juros limitados a partir da próxima segunda-feira (6)

porque a modalidade é pouco 
sensível aos juros, sem mudar 
o comportamento dos clientes 
mesmo quando as taxas cobra-

das sobem. O CMN autorizou 
as instituições financeiras a 
cobrar tarifa de quem tem 
limite do cheque especial 

maior que  R$ 500 por mês. O 
Banco do Brasil anunciou que 
dispensará os clientes da tarifa 
em 2020 (ABr).

Interpol emite mandado de 
prisão contra Carlos Ghosn

Mitsubishi e renunciou ao 
comando da Renault. Ainda 
não se sabe como o executivo 
conseguiu chegar ao Líbano, 
mas especula-se que ele tenha 
fugido de Tóquio escondido em 
uma mala para instrumentos 
musicais e voado para Beirute 

com uma conexão na Turquia.
Ancara lançou uma investi-

gação para apurar a suposta 
passagem de Ghosn por solo 
turco, e a polícia japonesa fez 
nesta quinta uma operação de 
busca na casa do brasileiro em 
Tóquio (ANSA).


