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D - Tênis de Mesa
A Mitsubishi Electric reforça o seu DNA japonês em território brasilei-
ro. No ano em que a imigração japonesa no Brasil comemora 110 anos, 
a companhia anuncia o patrocínio ao treinador da seleção brasileira 
feminina de tênis de mesa, Hugo Hoyama, e mais dois atletas da ca-
tegoria, Gustavo Tsuboi e Bruna Takahashi, destaques da modalidade 
e que promete abrilhantar a participação brasileira nos torneios que 
disputarão nos próximos anos, incluindo os Jogos no Japão, em 2020. A 
empresa acredita no esporte em âmbito global. “Estamos muito felizes e 
esperamos que nossa ajuda seja de grande valia para os atletas”, afirma 
Koji Miyashita, presidente da Mitsubishi Electric do Brasil.

E - Câmbio Programado 
Pensando em auxiliar no processo de planejamento da viagem do cliente 
e aumentar o portfólio de serviços, o Grupo Travelex Confidence agora 
disponibiliza o serviço de Câmbio Programado. Acessível para contratação 
por meio da mesa de operações da companhia, o serviço é válido para 
dólar e euro. Com a opção de realizar a compra da moeda em espécie, 
o cliente define o valor  que será pago mensalmente e a Confidence 
Câmbio emite um boleto para que a aquisição seja feita. Outro benefício 
do produto é que a taxa de serviço é fixa, US$ 15 por operação, ou seja, 
quanto maior o valor que o cliente comprar, mais diluída será a tarifa. 
Saiba mais em (www.confidencecambio.com.br).

F - Vendas de Caminhões
Pelo 4º ano consecutivo, a Mercedes-Benz liderou as vendas de caminhões 
no Brasil. Durante 2019, foram licenciados 29.950 modelos da marca, 
o que significa um crescimento de 42% sobre os 21.150 de 2018. Com 
isso, a Mercedes-Benz atinge um marco importante e supera em 3.200 
unidades o segundo colocado. Esse resultado garantiu à Empresa a 
liderança com quase 30% de participação no mercado, cujo volume total 
no País foi de 101.330 caminhões (acima de 3,5 toneladas) e aumento 
de 33% em comparação a 2018. Com 3.700 unidades emplacadas, o 
Actros 2651 foi, pelo 2º ano consecutivo, o caminhão Mercedes-Benz 
mais vendido no País.

A - Bem-estar e Saúde
O Vigilantes do Peso está de mudança. Com um novo escritório em São 
Paulo, na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini. Com inauguração marcada 
para o próximo dia 14 (terça-feira), a antiga estrutura, no Rio de Janei-
ro, se muda para a capital paulista após 45 anos. A decisão objetiva se 
aproximar do ambiente digital da maior e mais importante metrópole 
da América Latina. O Vigilantes do Peso faz parte da WW, antiga Weight 
Watchers, empresa de capital aberto cotada na Nasdaq, líder global em 
gerenciamento de perda e manutenção do peso com foco em bem-estar 
e saúde. Inspiramos milhões de pessoas a adotarem hábitos saudáveis 
para uma vida real. Outras informações: (www.vigilantesdopeso.com.br).

B - Novos Mercados
A Pif Paf Alimentos e a Fricasa Alimentos agora são uma única empre-
sa. O processo de aquisição do frigorífico catarinense pela companhia 
mineira foi concluído. A operação está alinhada ao plano estratégico da 
Pif Paf e amplia a capacidade de processamento de suínos em mais de 
70%, com a previsão de um incremento de, aproximadamente, 15% no 
faturamento do grupo. Além disso, o negócio reforçará o atendimento 
a novos mercados no Brasil e no exterior. Fundada em 1962, no mu-
nicípio de Canoinhas, a Fricasa é reconhecida como “especialista em 
carne suína” e oferece 114 produtos em várias linhas, como presuntaria, 
cortes congelados, defumados, linguiças, mortadelas, bacon, salgados, 
temperados e salames.

C - Executive Program
A HSM, Country Partner da Singularity University, traz pela primeira vez 
ao Brasil o SU Brazil Executive Program, principal programa da univer-
sidade, destinado a líderes corporativos, gestores e agentes do terceiro 
setor. O programa acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro, em Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha. Durante os três dias e meio imersivos, os 
executivos terão acesso às principais tecnologias exponenciais, práticas 
transformadoras e relevantes desafios globais. O foco é transformar as 
pessoas, munindo-as de habilidades e conhecimentos necessários para 
os  grandes desafios atuais. Para outras informações: (www.hsm.com.br).

G - Temporada de Estágios
Quem quer conquistar um estágio no próximo ano tem uma ótima 
notícia. Segundo estudo do Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios, o pri-
meiro trimestre de 2020 começa com a previsão de abertura de 44.600 
vagas destinadas a estudantes em todo o Brasil. O dado demonstra um 
aumento de 14,1% em relação ao mesmo período de 2019. A época é 
chamada de 1ª Temporada de Estágios. Para os alunos do nível superior, 
são 38 mil chances. Já os educandos do ensino médio e técnico terão 
6.600 novas oportunidades de inserção no mercado. Outras informações: 
(www.nube.com.br).

H - Capital da Lingerie
Muitos consumidores deixaram na espera as compras de fim de ano 
para aproveitarem as liquidações dos primeiros dias do ano novo. A 
cidade mineira de Juruaia, conhecida como a Capital da Lingerie, é um 
exemplo dessa movimentação ao realizar o 11º Outlet Juruaia, um dos 
principais eventos promovidos pelas lojas de fábrica de Juruaia, por meio 
da Associação Comercial e Industrial de Juruaia. Os interessados nas 
promoções encontrarão em mais de 100 lojas participantes descontos 
de até 70% em peças de moda íntima, praia e fitness, além de pijamas, 
entre os próximos dias 11 e 25, exceto aos domingos. Para mais infor-
mações, acesse: (www.outletjuruaia.com.br).

I - Engenharia Mecânica
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFSCar 
está com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em 2020 
em seu curso de mestrado. Os interessados devem se inscrever até esta 
sexta-feira (10). São 20 vagas disponíveis, e a seleção terá duas etapas: 
prova escrita (eliminatória e classificatória) e avaliação curricular (clas-
sificatória). As inscrições são realizadas exclusivamente por e-mail e 
todas as instruções estão em edital disponível no site do Programa, em 
(www.mecanica.ufscar.br). 

J - Software de Segurança
A Bitdefender, um dos maiores fabricantes mundiais de software de segu-
rança, com 500 milhões de usuários, encerrou 2019 com uma participação 
em torno de 7% nas vendas totais de antivírus no Brasil. Esta participação 
se eleva à casa dos 10% quando se considera exclusivamente o mercado de 
PMEs. Presente no Brasil há 10 anos, a Bitdefender tem toda a sua operação 
de marketing, comercial, logística e suporte a cargo da Securisoft, que conta 
com 100 técnicos e analistas de vendas. Esta parceira nacional comanda uma 
grande rede composta por 1200 revendas e integradores ativos, cobrindo 
todos os estados (https://www.bitdefender.com/). 

Cenário econômico 
para o comércio 

exterior em 2020
O ano de 2019 
não poderia ter 
uma notícia mais 
impactante para o 
comércio exterior: a 
“trégua” na discussão 
comercial acirrada 
entre EUA e China

O Vice-Ministro de 
Comércio Chinês, 
Wang Shouwen e o 

Presidente Donald Trump 
oficialmente posicionaram-
-se encerrando a temida 
expectativa que pairava 
sobre a aplicação das novas 
tarifas de 10% sobre impor-
tações americanas do país 
asiático, especialmente de 
produtos eletrônicos como 
smartphones, laptops, vídeo 
games, dentre outros.

O maior problema, na 
verdade, seriam os im-
pactos dessas taxações, 
pelas retaliações que a 
China já havia sinalizado 
que imporia, gerando muito 
provavelmente, um cenário 
praticamente sem um futu-
ro definido em termos de 
certeza nas operações de 
comércio exterior, haja vista 
a insegurança a ser gerada 
a partir de inconstâncias 
nas “farpas” trocadas entre 
esses dois gigantes do Co-
mércio Internacional.

O ano termina, para o 
comércio exterior, com esta 
notícia relativamente apra-
zível para os dois parceiros 
comerciais. Mas por outro 
lado, provoca revisão de 
planejamento estratégico 
em vários exportadores 
brasileiros, argentinos e de 
outros países, que de certa 
forma se beneficiariam com 
a manutenção das sobreta-
xas entre os americanos e 
chineses. 

Podiam enviar seus pro-
dutos a ambos sem as co-
branças excedentes pelos 
fiscos dos dois países, justa-

mente por possibilidade de 
abertura comercial a novos 
fornecedores, fato inclusive 
que demandou investi-
mentos de exportadores 
brasileiros na criação de 
projetos que agora precisam 
ser revistos. Oxalá que uma 
ou várias alternativas sejam 
encontradas e minimizem 
tais impactos para 2020 e 
futuro.

No mercado doméstico 
convivemos com a menor 
taxa Selic desde a série 
histórica iniciada em 1999, 
o que de certa forma afu-
genta investidores exter-
nos em nosso território, 
especialmente em ativos 
financeiros, mas promove 
certo equilíbrio nos inves-
timentos estrangeiros em 
ativos operacionais, como 
fusões e aquisições por aqui. 
Prospectamos um 2020 bem 
mais seguro em termos de 
economia, a partir de conso-
lidações de projetos de de-
senvolvimento econômico 
no plano de governo federal. 

Porém como diz Daniel 
Wainstein, presidente da 
Greenhill no Brasil (uma das 
maiores butiques globais de 
M&As), “...A desvalorização 
do real afugentou inves-
tidores financeiros, mas 
esse cenário deve mudar. 
O Brasil está barato e a eco-
nomia vai voltar a crescer. 
As pessoas podem até não 
gostar da agenda moral do 
presidente Bolsonaro, mas 
a equipe econômica agrada 
ao mercado financeiro e 
investidores”.

Sigamos! Que venha um 
ano de realizações tanto 
para quem importa quanto 
para quem exporta, fabrica, 
vende, investe, educa, en-
fim, que todos os setores da 
economia possam voar em 
ares mais serenos.

(*) - É professor do curso superior 
de Global Trading do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

João Marcos Andrade (*)

O presidente Jair Bol-
sonaro disse, ontem (6), 
que, apesar de o preço 
dos combustíveis estar alto 
nas bombas, a tendência 
é de estabilidade. Ele, no 
entanto, voltou a negar 
qualquer possibilidade de 
tabelamento. “Reconheço 
que o preço está alto na 
bomba. Pelo que parece, 
a questão lá dos Estados 
Unidos e do Iraque, o im-
pacto não foi grande. Foi 
de 5%, mas passou para 
3,5%. Não sei a quanto está 
hoje em relação ao dia do 
ataque, mas a tendência 
é a de estabilizar”, disse 
o presidente ao deixar o 
Palácio da Alvorada.

O presidente voltou a 
descartar qualquer política 
de tabelamento, estratégia 
que, segundo ele, já foi 
adotada no país e não deu 
certo.

Ainda de acordo com o 
presidente, o combustível, 
na bomba, custa três vezes 
o preço cobrado pelas refi-
narias. “É muita gente ga-
nhando dinheiro sem risco 
nenhum. São monopólios 

Bolsonaro: “É muita gente ganhando dinheiro 
sem risco nenhum”.

Inflação para famílias 
de renda mais baixa 
fecha em 4,60%

O Índice de Preços ao 
Consumidor – Classe 1 (IPC-
-C1), que mede a inflação 
para famílias com renda até 
2,5 salários mínimos, fechou 
2019 com inflação de 4,60%. 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a taxa é supe-
rior aos 4,17% registrados no 
ano anterior.

A taxa do IPC-C1 em 2019 
também é superior ao regis-
trado pelo Índice de Preços 
ao Consumidor – Brasil (IPC-
-BR), que mede a inflação para 
todas as faixas de renda, que 
ficou em 4,11% no mesmo pe-
ríodo. Os principais impactos 
no IPC-C1 em 2019 vieram das 
classe alimentação, com alta 
de preços de 6%, e transpor-
tes, com 6,01% no período.

As demais classes de des-
pesas tiveram as seguintes 
taxas de inflação: habitação 
(3,48%), vestuário (1,62%), 
saúde e cuidados pessoais 
(4,07%), educação, leitura 
e recreação (4,46%), des-
pesas diversas (5,17%) e 
comunicação (1,22%). Em 
dezembro de 2019, o IPC-
-C1 ficou em 0,93%, acima 
do 0,56% de novembro e do 
0,77% registrado pelo IPC-
-BR em dezembro (ABr).

Os bancos não poderão 
cobrar taxas supe-
riores a 8% ao mês, 

o equivalente a 151,8% ao 
ano. A limitação dos juros do 
cheque especial 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) ex-
plicou que o teto de juros 
pretende tornar o cheque 
especial mais eficiente e 
menos regressivo (menos 
prejudicial para a popu-
lação mais pobre). Para a 
autoridade monetária, as 
mudanças no cheque es-
pecial corrigirão falhas de 
mercado nessa modalidade 
de crédito.

A regulamentação de li-
nhas emergenciais de cré-

Bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês.
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Começou a valer o limite de 
juros para cheque especial

Modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, o cheque especial tem 
juros limitados desde ontem

dito existe tanto em econo-
mias avançadas como em 
outros países emergentes. 
O sistema antigo do cheque 
especial, com taxas livres, 
não favorecia a competição 
entre os bancos. Isso porque 
a modalidade é pouco sensí-
vel aos juros, sem mudar o 
comportamento dos clientes 
mesmo quando as taxas co-

bradas sobem.
Para financiar em parte a 

queda dos juros do cheque 
especial, o CMN autorizou 
as instituições financeiras 
a cobrar, a partir de 1º de 
junho, tarifa de quem tem 
limite do cheque especial 
maior que R$ 500 por mês. 
Equivalente a 0,25% do 
limite que exceder R$ 500, 

a tarifa será descontada do 
valor devido em juros do 
cheque especial.

Cada cliente terá, a princí-
pio, um limite pré-aprovado 
de R$ 500 por mês para o 
cheque especial sem pagar 
tarifa. Se o cliente pedir mais 
que esse limite, a tarifa inci-
dirá sobre o valor excedente 
(ABr). 

Tendência no preço do 
combustível é ‘se estabilizar’

que vêm de décadas. Não 
podemos quebrar contra-
tos, mas vamos quebrando 
devagar esses monopólios, 
usando a lei. O que puder-
mos abrir vamos abrir. Tem 
de haver concorrência ao 
máximo para quebrar mo-
nopólio”, disse.

Sobre a reforma adminis-
trativa, Bolsonaro disse que 
a previsão é a de apresentá-
-la em fevereiro. E voltou a 
garantir que não afetará os 
atuais servidores concursa-

dos. “Fala-se muito em não 
ter mais estabilidade para 
quem incorporar no serviço 
público a partir de agora. A 
gente não pode apertar o 
projeto nesse sentido, por-
que muita gente vai dizer 
que estamos quebrando a 
estabilidade de 12 milhões 
de servidores. A gente não 
quer esse impacto negativo 
na sociedade. Para quem 
está [no serviço público] 
não mexeremos em nada” 
(ABr).


