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D - Obras Públicas
Acontece em Brasília, entre os dias 13 e 15 de maio, o II Encontro 
Nacional de Obras Públicas. Serão discutidos por meio de palestras e 
debates os principais procedimentos e as boas práticas a serem obser-
vadas na gestão contratual de obras públicas, além da desburocratização 
das licitações, contratos e a execução de obras públicas no país. Serão 
abordadas questões como a melhoria da eficiência nas contratações de 
obras públicas; a Nova Lei de Licitações; a racionalização das contra-
tações de obras públicas; a otimização da tramitação e processamento 
do procedimento licitatório segundo as regras atualmente existentes; 
a redução dos gargalos da fase de execução contratual; a inovação e a 
segurança jurídica. Mais informações: (41) 98814-7954.

E - Habilidades Emocionais
Pessoas que desenvolvem habilidades emocionais e técnicas são capazes 
de administrar melhor suas vidas pessoais e profissionais. Reconhecendo 
a importância dessas transformações para o estilo de vida contemporâneo, 
a The School of Life, que se dedica a desenvolver inteligência emocio-
nal por meio da cultura, realiza, no dia 1º de fevereiro, das 9h às 18h, 
o novo workshop “Mindset de Mudança”. O mini-intensivo nasce para 
suprir demandas, de profissionais e empresas, que buscam desenvolver 
competências como autoconsciência, adaptabilidade e objetividade. Mais 
informações: (www.theschooloflife.com).

F - Carros por Assinatura
Na semana em que comemora 466 anos, a Porto Seguro mostra que os 
moradores da maior metrópole do país estão abrindo mão do automóvel 
próprio por uma nova modalidade de uso do veículo. A adesão dos pau-
listanos ao Carro Fácil (carros por assinatura) cresceu 37% entre janeiro 
e setembro do ano passado, em comparação com os mesmos meses de 
2018. Os homens foram os que mais utilizam o serviço no período (65%). 
A faixa etária de 41 a 60 anos liderou as contratações (45%), seguida 
de 26 a 40 anos (42%) e acima de 60 anos (12%). A mensalidade parte 
de R$ 999 e fornece, ainda, seguro, assistência 24 horas, manutenção 
preventiva com serviço leva e traz e serviços à residência. 

A - Compras por Smartphones
O acesso a smartphones, redes wi-fi e pacotes de dados com preços 
acessíveis transformou a maneira como os brasileiros utilizam os dispo-
sitivos. Nos últimos anos, a visita às lojas físicas para pesquisar preços 
ou comprar determinado produto tem sido substituída pelo mobile. 
Com um celular à mão, o brasileiro modificou a forma como são feitas 
as compras pela internet, um caminho sem volta. De acordo com uma 
pesquisa da CNDL, 86% dos consumidores conectados realizaram ao 
menos uma compra em lojas online no último ano. Desse total, 67% 
utilizaram o smartphone para concluir o negócio. 

B - Franquias de Crédito
A help!, rede de franquias de crédito do Grupo BMG, foi considerada  
uma das 50 maiores franquias do mercado brasileiro, segundo o ranking 
da Associação Brasileira de Franchising. A help! conquistou o 24º lugar 
do levantamento ‘Perfil das 50 Maiores Redes de Franquias do Brasil’, 
consolidando sua posição como uma das líderes em seu mercado. O 
resultado foi recebido com muito orgulho pelo BMG. “Ao longo do ano 
passado, executamos um plano de expansão, focado em crescimento e 
no reforço da marca no mercado. A classificação da help! no ranking vem 
para concretizar nosso modelo de negócios”, celebra Adriano Batistela, 
diretor de franquias e expansão da marca. 

C - Novos Talentos
O Grupo FCamara - empresa que transforma desafios de TI em soluções 
digitais inovadoras - está com inscrições abertas para o Programa de 
Formação. São oportunidades para atuar nas áreas de Desenvolvimento 
e UX Designer - o programa é presencial, remunerado e com possibi-
lidades de efetivação. O programa é um dos diferenciais da empresa e 
tem como principal objetivo preparar o profissional para o futuro. Em 
dez anos de atuação no mercado, o programa já formou mais de 3 mil 
talentos. “Estamos em busca de grandes talentos que queiram aprender e 
crescer conosco, com vontade de construir história e deixar sua marca”, 
afirma Fabio Camara, CEO da empresa. Inscrições e mais informações: 
(https://bit.ly/2NR3YL1).

G - Impressão Têxtil
No dia 4 de fevereiro, a Epson do Brasil inaugura o Solutions Center, o 
primeiro Centro de Soluções da Epson na América Latina voltado para 
a indústria têxtil. Construído para impulsionar a expansão global dos 
negócios de impressão digital têxtil, o espaço servirá como um centro 
de experimentação e difusor de conhecimento sobre inovação no setor. 
Entre as soluções expostas estarão a Monna Lisa Evo Tre 16, que imprime 
diretamente em qualquer tipo de tecido, e a linha SureColor Série F, 
voltada para pequenos e médios empreendedores, além de dois novos 
pré-lançamentos exclusivos. Outras informações: (www.epson.com.br).

H - Varejistas de Shoppings
O WFaria Advogados e a Associação Brasileira dos Lojistas Satélites 
promovem o evento “Atualidades Jurídicas: Criminalização da Inadim-
plência do ICMS, Nova Lei de Franquias e Atualização sobre a Folha de 
Pagamentos”, na sexta-feira (31), às 9h, na rua Joaquim Távora, 1240, 
Vila Mariana. Gratuito, mas reservado exclusivamente para associados, 
o encontro terá exposições e debates com os especialistas Pedro Ackel, 
Leonardo Mazzillo, Rubens Souza e Ana Julia Moraes, integrantes da 
banca. Inscrições tel.11 3168.5051 e 11 3168.3357 e-mail: (contato@
ablos.com.br).

I - Vagas Abertas
A Cargo X, logtech brasileira fundada em 2013 com o objetivo de tornar 
as transportadoras mais eficientes, disponibiliza 250 vagas na cidade de 
São Paulo no primeiro trimestre. São para diferentes áreas de atuação 
como tecnologia, BI (Business Intelligence) e parcerias estratégicas. Na 
empresa, o colaborador fica livre dos ambientes formais, hierárquicos 
e padronizados. A empresa preza a autonomia com responsabilidade, 
transparência nas relações e coragem para inovar. Entre os benefícios 
oferecidos estão: plano de saúde, odontológico, gympass, frutas no escri-
tório, day off de aniversário, happy hour e flexibilidade de horário. Para 
conferir as vagas disponíveis acesse (https://jobs.kenoby.com/cargox). 

J - Segurança Pública
Com o apoio do Ibracon (Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil), no próximo dia 30 (quinta-feira), das 8h30 às 13h, no Teatro 
do CIEE, acontece o seminário “O Futuro da Segurança Pública no Bra-
sil”, promovido pela Trevisan Escola de Negócios e pelo Instituto para 
Reforma das Relações entre Estado e Empresa. O tema das palestras: 
“Pacote anticrime”; “Combate à economia do crime: discriminação da 
maconha, combate aos falsificados, tráfico de armas”; “Crimes de into-
lerância: raça, credo e orientação sexual”; e “Políticas de segurança: 
estratégias e realidades em debate”. As inscrições são gratuitas e podem 
ser realizadas no site (www.iree.org.br). 

Novas e rentáveis 
opções de investimento

Sem pressão 
inflacionária, a 
Selic, já em seu nível 
histórico mais baixo, 
deve continuar em 
queda

Para o investidor, que 
ainda traz hábitos da 
época em que o país 

mantinha as mais altas taxas 
de juros do mundo, a saída é 
diversificar, evitando ativos 
vinculados à renda fixa e 
buscar mais risco. Dentre as 
opções com melhor desem-
penho em 2019, destacam-
-se algumas surgidas nos 
últimos anos, que, além de 
dispensarem a intermediação 
bancária, proporcionaram 
retornos de até 18,7% ao ano 
a investidores que apostaram 
na economia real.

O investimento coletivo, ou 
crowdfunding, é uma dessas 
alternativas. Com o cresci-
mento no número de startups, 
o equity crowdfunding tem 
se popularizado. Consiste 
na compra de participações 
acionárias em empresas de 
tecnologia nascentes. A ideia 
é que, quando a startup vingar, 
a venda das ações resulte em 
lucro. Embora permita apor-
tes pequenos, é uma alternati-
va arriscada já que, conforme 
dados de diversas entidades, 
caso de Federação Assespro 
e a AB Startups, apenas uma 
em cada dez startups nascidas 
no país sobrevive.

Outra modalidade é o cro-
wdfunding imobiliário, que 
concentra tanto o maior nú-
mero de investidores quanto 
os maiores valores captados. 
Nele, ao invés de se tornar só-
cio, a aplicação se dá via com-
pra de cotas, que são títulos de 
dívida de uma incorporadora 
que busca recursos para re-
alizar um empreendimento. 
No final do projeto – que, em 
geral, leva de 18 a 24 meses 
para ser concluído –, o cotista 
tem direito a uma participação 
no Valor Geral de Vendas. 

Os projetos são descritos 
nos sites das fintechs, onde, 
via transferência bancária, 
pode-se adquirir quantas 
cotas se desejar, cada uma 
delas, por R$ 1 mil. Como o 
investidor escolhe em quais 
projetos irá aplicar, ele acaba 
criando seu próprio fundo 
imobiliário, modelo em que, 
dentre outras diferenças, tem 
sua composição determinada 

pelos seus gestores. A forma-
ção dessas carteiras conta 
com a avaliação prévia pres-
tada por plataformas como 
a Urbe.me, que inaugurou o 
crowdfunding imobiliário no 
país, em 2015. 

Surgida em um escritório de 
arquitetura, a empresa só dis-
ponibiliza projetos que sejam 
viáveis comercialmente e, a 
partir daí, apresenta projeções 
de rentabilidade, as quais têm 
se cumprido, com retornos 
de até 18,7% ao ano. Desta 
maneira, a plataforma mitiga 
um dos principais riscos ao 
investidor, o mau desempenho 
das vendas. Atualmente, a 
Urbe.me disponibiliza projetos 
que projetam rentabilidades 
anuais de 15% a 20,5%.

O principal risco para os 
cotistas é a inadimplência 
da incorporadora. A fim de 
consolidar-se como boa opção 
de investimento para diversifi-
cação do portfólio, a Urbe.me 
aceita apenas empresas sólidas 
para a busca de capitalização. 
O rigor com esses critérios, que 
passa pela análise da saúde 
financeira e da reputação de 
mercado dessas companhias, 
fez a plataforma disponibilizar 
projetos de apenas 20 das mais 
de 500 incorporadoras que já 
a procuraram. 

Apesar disto, vale destacar 
que o investimento direto no 
mercado imobiliário é des-
tinado à alocação parcial da 
carteira do investidor com 
um perfil moderado ou arro-
jado, tendo como principal 
vantagem a possibilidade de 
rentabilidades superiores a 
400% do CDI atual, mas quase 
nenhuma liquidez para quem 
precisar dos recursos de ma-
neira antecipada e sujeito a 
prorrogação no prazo inicial-
mente estipulado de retorno.

O crowdfunding imobiliário 
é um investimento direto na 
economia real, particularmente, 
na construção civil, maior gera-
dor de empregos da economia. 
Para incorporadoras, a reunião 
de pequenos investidores pos-
sibilita levantar recursos que 
os financiamentos bancários à 
construção civil não contem-
plam e que representam cerca 
de 5% do custo total. Para co-
tistas, dá acesso a um mercado 
rentável que antes estava restri-
to a investidores institucionais, 
que se tornavam sócios dos 
empreendimentos aportando 
alguns milhões de reais.

(*) - É diretora-executiva da Urbe.me.

Eduarda Fabris (*)

A projeção para a expansão do PIB se mantém em 2,31% para 2020.

As instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco Central (BC) 
reduziram a estimativa para a inflação 
este ano. A projeção para o IPCA – a 
inflação oficial do país – caiu de 3,56% 
para 3,47%. A informação consta 
no boletim Focus, do BC, que traz 
as projeções de instituições para os 
principais indicadores econômicos. 
Para 2021, a estimativa de inflação 
se mantém em 3,75%. 

A previsão para os anos seguintes 
também não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023. A projeção para 
2020 está abaixo do centro da meta 
de inflação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é de 4% 
em 2020, com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para cima ou 
para baixo.

Para alcançar a meta de inflação, 
o Banco Central usa como princi-
pal instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente definida 
em 4,5% ao ano pelo Copom. De 
acordo com o boletim, a Selic deve 
cair para 4,25% ao ano até o fim de 
2020. Para 2021, a expectativa é 
que a taxa básica suba para 6,25%. 
Para 2022 e 2023, as instituições 
estimam que a Selic termine os 
períodos em 6,5% ao ano.

A projeção para a expansão do PIB 
se mantém em 2,31% para 2020. As 
estimativas das instituições financei-
ras para os anos seguintes, 2021, 2022 
e 2023 também continuam em 2,50%. 
A previsão do mercado financeiro para 
a cotação do dólar está em R$ 4,10 
para o fim deste ano e R$ 4,00 para 
2021 (ABr).

Para 2020, o IBGE estima safra recorde e 
aumento de plantio, o que deve diminuir a pressão 

inflacionária sobre a cadeia alimentícia.

Entre as nove catego-
rias que compõem 
o indicador, três so-

freram variações negativas 
em dezembro: artigos de 
residência (-1,04%), vestu-
ário (-0,78%) e habitação 
(-0,58%). 

Por outro lado, o segmento 
de alimentos e bebidas foi o 
principal responsável pela 
aceleração do custo de vida 
em dezembro, com alta de 
3,42%, maior da série histó-
rica, iniciada em dezembro 
de 2010. No acumulado 
dos 12 meses de 2019, o 
segmento apresentou acrés-
cimo de 8,15%. Segundo a 
FecomercioSP, alimentos e 
bebidas, transportes e saúde 
representam mais de 56% do 
orçamento médio dos lares, 
e, por estarem em alta, hou-
ve contração na renda das 
famílias em 2019 – especial-

Demanda por 
Crédito do 
Consumidor avançou 
4% em 2019

A Demanda por Crédito do Consu-
midor recuou 1,2% em dezembro na 
comparação com novembro, de acordo 
com dados nacionais da Boa Vista. Na 
comparação com dezembro de 2018, 
o indicador recuou 0,8%. Já no acu-
mulado de 2019, houve avanço de 4% 
contra o ano anterior. Considerando os 
segmentos que compõem o indicador, 
o Financeiro apresentou elevação de 
6,1% no ano, enquanto o segmento 
Não Financeiro registrou evolução de 
2,5% na mesma base de comparação.

A trajetória do indicador ao longo 
de 2019 mostra certa estabilidade do 
ritmo de crescimento da demanda 
por crédito, refletindo ainda o tímido 
crescimento da economia e o mercado 
de trabalho fragilizado por elevadas 
taxas de desocupação e subutilização 
da mão de obra. 

Além da necessidade de um avanço 
no mercado de trabalho, a melhora na 
avaliação sobre a recuperação da eco-
nomia e a redução do endividamento e 
comprometimento de renda são fatores 
importantes para diminuir a cautela 
dos consumidores, afetando, com isto, 
o movimento da demanda por crédito. 
Para os próximos meses, portanto, 
uma melhora nas perspectivas sobre 
o consumo e a redução das taxas de 
juros podem favorecer a demanda por 
crédito (AI/Boavista).
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Alimentos e bebidas puxam 
alta de 4,95% no custo de vida
O custo de vida na região metropolitana de São Paulo registrou alta de 1,03% em dezembro, encerrando 
2019 com elevação de 4,95% – frente aos 3,34% que havia atingido em 2018. O levantamento é da 
pesquisa Custo de Vida por Classe Social, realizada FecomercioSP

produtiva podem priorizar 
a aquisição de alguns que 
registraram retração, tais 
como massa semipreparada 
(-0,55%), tomate (-24,44%), 
alface (-0,91%), mamão 
(-5,9%), queijo (-1,81%), 
linguiça (-1,11%), peixe 
cação (-6,2%), entre outros.

A boa notícia é que, para 
2020, o IBGE estima safra 
recorde e aumento de plan-
tio, o que deve diminuir a 
pressão inflacionária sobre a 
cadeia alimentícia. Já para os 
comerciantes que trabalham 
com bens duráveis, pode ser 
o momento oportuno para 
adquirir mercadorias, pois 
houve recuo de itens dos 
segmentos TV, som e infor-
mática (-4,78%), móvel para 
sala (-5,66%), móvel para 
copa e cozinha (-7,61%) e 
colchão (-3,99%) - (AI/Fe-
comercioSP).

mente para as classes E e D 
–, pois são itens de primeira 
necessidade. 

O setor de transportes foi 
responsável pela segunda 
maior alta de dezembro 
(1,74%) e fechou o ano com 
elevação de 6,07%. Já em 

saúde, a alta mensal foi de 
0,41% e a anual, de 5,02%. 
Levando em conta que o gru-
po de alimentos e bebidas foi 
o que apresentou mais altas 
ao longo de 2019, os empre-
sários do setor que precisam 
desses itens em sua cadeia 

Mercado financeiro reduz 
estimativa de inflação para 3,47%


