
Década nova, 
investimento novo

Antes de 2020 começar 
havia um grande 
questionamento: era 
ou não início de uma 
nova década? 

A pergunta repercutiu 
em canais on e off-li-
ne e a Organização 

Internacional de Padro-
nização (ISO, em inglês) 
decidiu se posicionar. Para 
a entidade, que considera 
o calendário gregoriano, 
uma década é quando o 
número formado é com-
pletamente divisível por 
10. Então, se de 0 a 9 são 
10 anos, é possível afirmar, 
sim, que 2020 marca um 
recomeço.

Essa nova fase pode ser 
extremamente importan-
te na numerologia e no 
misticismo, mas não é 
nada diferente para dados 
tangentes e concretos que 
já se apresentaram. Um 
fato para exemplificar: o 
mercado imobiliário está 
se reerguendo após um 
tempo em recessão. En-
tão, o que 2020 traz? Um 
momento de deleite para 
as empresas do ramo de 
imóveis e também para os 
investidores e comprado-
res, que podem esperar por 
boas notícias nos próximos 
meses.

A Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) e o Grupo Zap di-
vulgaram no início deste 
ano que 2019 foi marcado 
pela retomada da constru-
ção civil, subindo 2% após 
cinco anos consecutivos 
em queda. A expectativa 
é que o crescimento seja 
de 3% em 2020. A mesma 
pesquisa apontou ainda 
que o segundo e o terceiro 
trimestre do ano passado 
apresentaram um cres-
cimento significativo de 
potenciais compradores 
de imóveis.

As novidades imobili-
árias também estão em 
alta. Uma das entidades 
que afirma isso é a Brain 
Inteligência Estratégica, 
empresa de pesquisa e 
consultoria da Câmara 
Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), 
que aponta que haverá 

menor volume de imóveis 
em estoque, ou seja, mais 
opções de lançamento de 
empreendimentos, o que 
potencializa as entregas 
de edifícios no mercado e 
aumenta as possibilidades 
de compra.

Os juros em queda tam-
bém são bons ventos que 
2020 traz consigo. Em 
2019, o Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia, 
mais conhecido como taxa 
Selic, que é a taxa básica 
de juros, atingiu a mínima 
histórica, 4,5%, o que fez 
com que os bancos reduzis-
sem seus próprios encar-
gos. Essa queda impactou 
diretamente na confiança 
do mercado e nos finan-
ciamentos a longo prazo, 
como o crédito imobiliário. 

Para esses casos, a Taxa 
Referencial de financia-
mento imobiliário está 
em torno de 7%, o que na 
prática ajuda muito quem 
tem o sonho de ter a casa 
própria ou planeja investir 
na renda por meio de imó-
veis. A Associação Brasilei-
ra de Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança 
(Abecip), aponta que até 
o último trimestre de 2019 
mais de 62 bilhões de reais 
foram movimentados no 
setor da construção civil 
graças às mais de 200 mil 
unidades financiadas. 

Ainda, o PIB da constru-
ção civil teve um aumento 
de 1,3% no terceiro trimes-
tre de 2019, sendo duas 
vezes maior que o PIB 
Brasil (0,6%).

Com todas essas infor-
mações dispostas em cen-
tenas de sites de fundações 
e entidades que se dedicam 
a estudar o mercado imo-
biliário e a economia, não 
é possível dizer que 2020 
não será um bom ano. 

A nova década chegou 
marcando uma nova fase 
e o que se pode esperar 
desse ano, ao menos no 
setor de imóveis, é que o 
futuro é promissor para 
quem investe e para quem 
sonha em comprar sua 
própria residência.

(*) - É especialista em gestão de 
incorporação e construções imobiliárias 
pela FGV e diretor da GT Buiding (www.

gtbuilding.com.br).

Alysson Sanches (*)

www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 14 a 16 de março de 2020Economia 3

D - Vagas para Tecnologia 
Considerada uma das maiores transportadoras digitais de cargas do 
Brasil e uma das responsáveis por liderar o movimento de transformação 
digital no setor, a Sotran Logística anuncia 26 novas oportunidades de 
emprego para o campo e setor administrativo. As vagas estão distribuí-
das nos estados de Goiás, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Todas dão direito ao vale refeição 
e alimentação, plano de saúde, auxílio educação, cartão farmácia e 
seguro de vida. Para concorrer e saber mais sobre a especificações e 
pré-requisitos, acessar: (www.sotran.com.br/trabalheconosco).

E - Feira de Negócios 
O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Escola de Administração 
de Empresas da FGV realiza, terça-feira (17), a partir das 10h, a 2ª edição da 
Feira de Negócios de Impactos Sociais. O evento é gratuito e contará com a 
presença de startups, investidores e aceleradoras com impacto social para 
compartilhar seus conhecimentos sobre como ampliar possibilidades de 
carreiras e anunciar vagas de estágios. No total serão 25 organizações apre-
sentando seus serviços, modelos de negócios e oportunidades de trabalho. 
Para se inscrever basta acessar: (http://www.fgv.br/mailing/_ext/2020/sp/eaesp/
fgvcenn/37968_feira/index.html). Informações: (cenn@fgv.br). 

F - Expansão de Equipe 
O Olist (http://olist.com/), startup que oferece a lojistas de todo o país um 
novo jeito de vender online, anuncia a abertura de 200 vagas ao longo de 
2020 em diversas áreas e níveis hierárquicos. Para o primeiro semestre, 
o foco de contratação está nas áreas de vendas, marketing, produto, de-
senvolvimento e dados. A empresa busca profissionais que trabalhem com 
propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa e queiram construir o 
futuro do comércio mundial. Candidatos de São Paulo, Curitiba ou de outras 
cidades podem conferir as vagas abertas no link: (https://olist.gupy.io/). 

G - Facing the Giants 
Na quinta-feira (19), na na Be Academy (Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 
387), acontece a 11ª edição do Seminário Facing The Giants, evento promo-
vido pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo de fomentar 

A - IRPF Solidário 
A Universidade São Judas promove mais uma edição do Imposto de 
Renda Solidário, iniciativa que oferece consultoria gratuita para o pre-
enchimento da declaração do IR nas unidades Mooca, Butantã e Santo 
Amaro, no mês de abril. Não é necessário agendamento. Cada contri-
buinte deverá levar 1 quilo de alimento não perecível que será doado 
para uma instituição de caridade. O atendimento é realizado por ordem 
de chegada. É preciso levar informes de rendimentos, de despesas e 
declaração anterior (caso tenha declarado em 2019). A ação conta com 
a assistência de alunos do curso de Ciências Contábeis.  

B - Escola de Diretores 
O Grupo Eleva está abrindo as inscrições para a 3ª edição da Escola de 
Diretores, programa de recrutamento e capacitação pioneiro no país. 
O envio de currículos, até 5 de abril, estará aberto para profissionais do 
setor (professores, coordenadores pedagógicos e diretores, por exemplo) 
e também, como grande diferencial, para candidatos de outras áreas de 
especialização. O Grupo busca candidatos com Ensino Superior com-
pleto, que tenham paixão pela missão de transformar vidas por meio da 
educação, vontade de aprender e ensinar, além de potencial para liderar 
pessoas. Inscrições e  mais detalhes sobre o edital, acesse: (http://www.
escoladediretoreseleva.com). 

C - Controle da Qualidade 
Na próxima terça-feira (17), a alemã ZEISS, referência mundial em tec-
nologia voltada à metrologia industrial, realiza o Webinar “Como Vencer 
os Desafios no Controle de Qualidade”, evento gratuito que integra a 
programação anual da multinacional, especialista no desenvolvimento de 
soluções e tecnologias. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://
bit.ly/3cMVeR6. Com início às 11h e duração prevista de 45 minutos, o 
webinar conta com palestras sobre os desafios mais comuns enfrentados 
atualmente pelas empresas no controle de qualidade. Serão discutidas 
ainda as soluções ideais para cada tipo de ação, focando sempre em 
evitar falhas na produção ou recall. As inscrições pelo site: (https://bit.
ly/3cMVeR6).   

o empreendedorismo e qualificar potenciais empreendedores. As palestras 
começam às 19h, com entrada gratuita e a participação de profissionais do 
mercado que compartilham cases de sucesso. O encontro tem como carac-
terística apresentar o empreendedorismo de maneira simples, objetiva e 
esclarecedora, para que as pessoas tenham a oportunidade de gerar utilidades 
e benefícios para a sociedade - e inclusive montar os próprios empreendi-
mentos.  Inscrições: (https://www.sympla.com.br/facing-the-giants__814279). 

H - Mercado Contábil
A Serasa Experian será patrocinadora Master do Evento Conta Azul CON, 
maior evento de Contabilidade e Tecnologia da América Latina, que será 
realizado nos dias 14 e 15 de outubro no Transamérica Expo. Contadores 
parceiros ou clientes de Certificação Digital da Serasa Experian terão 
40% de desconto na entrada, a partir do segundo lote de ingressos, já à 
venda por meio do site (https://contaazul.com/con/). Quem ainda não 
é parceiro, pode conhecer os modelos de parceria no website (https://
serasa.certificadodigital.com.br/parcerias/) ou pessoalmente durante o 
evento Conta Azul CON, que deverá receber cerca de 5 mil visitantes para 
conhecer as mais novas tecnologias e inovações do mercado contábil. 

I - Vagas para TI
A Cigam, fornecedora de software de gestão empresarial, abre 20 vagas 
para profissionais atuarem nos Estados de Mato Grosso, Minas, Rio Grande 
do Sul e São Paulo. As contratações fazem parte do planejamento estra-
tégico de expansão da companhia, que planeja crescer 26% em 2020, 
bem como da evolução da sua solução para clientes. São para as áreas 
Comercial, Fiscal, Qualidade e Tecnologia da Informação. A empresa 
oferece salário fixo compatível com o mercado, treinamentos, plano de 
saúde, seguro de vida, PPR, auxílio alimentação e vale-transporte. Para 
candidatar-se às vagas, enviar seu currículo para: (gp@cigam.com.br) 
ou se cadastrar no link (www.cigam.com.br/trabalhe-conosco). 

J - Escola de Sentimentos 
Segundo dados do Isma (International Stress Management Associa-
tion), mais de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de Burnout. 
Síndrome de caráter depressivo, tem como principais características 
esgotamento físico e mental intenso. Em 2020 o maior motivo de afas-
tamento do trabalho no mundo será a depressão. Será que as empresas 
pensam em cuidar dos sentimentos dos seus colaboradores? Despertar 
essa consciência nas organizações brasileiras é o objetivo da House of 
Feelings, a primeira escola de sentimentos do mundo. A metodologia 
é inovadora e os conteúdos da consultoria levam em conta uma linha 
híbrida de construção. São utilizados argumentos e teorias de quatro 
grandes pilares: Neurociência, Filosofia, Negócios e Psicologia. Saiba 
mais em: (https://www.houseoffeelings.com/).

A determinação é do mi-
nistro Edson Fachin, 
do STF, que conce-

deu uma liminar pedida 
pelo partido Solidariedade 
em uma ação direta de in-
constitucionalidade (ADI). 
Segundo a legenda, há por 
ano no Brasil mais de 279 
mil partos prematuros que 
ensejam internações que 
podem durar meses.

O efeito da decisão é ime-
diato para todas as gestantes 
e mães que possuem contrato 
de trabalho formal, regido 
pela CLT. Na decisão, Fachin 
destacou que o início da con-
tagem da licença somente a 
partir do momento da alta é 
um direito não apenas da geni-
tora, mas também do próprio 
recém-nascido, que precisa 
ver assegurado o dever da 
família e do Estado de afastá-
-lo de qualquer negligência e 
de lhe prover saúde, alimen-
tação, dignidade, respeito e 

Benefício tem início após criança e mulher 
receberem alta hospitalar.
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Bolsa de 
Tóquio sofre 
maior queda 
em 30 anos

Os preços das ações na 
Bolsa de Valores de Tóquio 
sofreram na sexta-feira (13) 
sua maior queda em um só 
dia em 30 anos, em meio 
ao contínuo aumento dos 
temores sobre a pandemia 
do coronavírus (Covid-19). 
O índice Nikkei de 225 
ações caiu em mais de 1.800 
pontos, terminando o pre-
gão em 17.431 pontos, um 
recuo de 1.128 pontos em 
relação ao dia anterior e o 
encerramento mais baixo 
desde novembro de 2016. 
O índice caiu cerca de 16% 
só nesta semana.

Segundo fontes do merca-
do econômico, os mercados 
globais estão passando por 
situações parecidas com a 
crise financeira de 2008, e 
o futuro continua incerto. 
No mercado de câmbio de 
Tóquio, o dólar estava sen-
do negociada entre 105,83 
e 105,85 ienes, um avanço 
de 2,17 iene em relação 
à cotação do dia anterior 
(Reuters).

A turbulência dos preços 
do barril do petróleo esta 
semana é uma consequência 
de um cenário que vem se 
construindo desde meados 
do ano passado, embora 
não com a velocidade e a 
violência que se nota agora, 
a partir da pandemia do co-
ronavírus. A análise foi feita 
pelo pesquisador do Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (INEEP), 
Henrique Jager.

“Desde meados do ano 
passado, o preço do barril 
do petróleo vem se apresen-
tando com alta volatilidade e 
uma tendência de queda, por 
conta de uma percepção do 
mercado de que a oferta es-
tava crescendo em um ritmo 
maior do que a demanda”, 
disse o pesquisador. Esse 
movimento pode ser atribuído 
ao incremento da pesquisa e 
exploração do petróleo ocor-
rido entre 2005/2008, levando 
o preço do barril do produto 
a atingir, em 2010, perto de 
US$ 140. A consequência foi 
o aumento na oferta.

Outro fator que impactou 
no mercado internacional de 

Oferta vem crescendo mais que demanda, diz pequisador.
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Ampliada licença-maternidade 
de mães de bebês prematuros
A partir de agora, a licença-maternidade de mães de bebês prematuros e que precisam de internação só 
começará a contar após a criança e a mulher receberam alta hospitalar e puderem estar juntas em casa

tias e limitações inerentes 
ao ambiente hospitalar e 
à fragilidade das crianças. 
Ainda que possam eventu-
almente amamentar e em 
alguns momentos acolher 
nos braços seus filhos, é a 
equipe multidisciplinar que 
lhes atende, de modo que é 
na ida para casa que os bebês 
efetivamente demandarão o 
cuidado e atenção integral 
de seus pais", escreveu o 
ministro.

Pela legislação atual, a 
licença-maternidade tem 
duração de 120 dias.

A decisão liminar tem vali-
dade até que o assunto seja 
julgado em plenário pelo Su-
premo, o que não tem prazo 
para acontecer. Encontra-se 
em tramitação no Congresso, 
desde 2015, uma proposta 
que visa inserir na Constitui-
ção o direito à ampliação da 
licença-maternidade no caso 
de bebês prematuros (ABr).

convivência familiar. “Há uma 
unidade a ser protegida: mãe 
e filho”, afirmou.

O ministro citou dispo-
sitivos da Constituição e 
dos estatutos da Primeira 
Infância e da Criança e do 
Adolescente para concluir 
que a lei é omissa, uma vez 
que a antes de sua decisão 
a CLT previa uma ampliação 
máxima de somente duas 

semanas, mediante apresen-
tação de atestado médico, 
mesmo nos casos de parto 
antecipado. Além do mais, 
Fachin destacou que é a 
partir do momento em que 
tanto a criança quanto a mãe 
encontram-se em casa que o 
direito à licença de fato passa 
a ser necessário e exercido.

"O período de internação 
neonatal guarda as angús-

Coronavírus afeta variação nos 
preços do barril de petróleo

petróleo foi a China, grande 
importadora de petróleo no 
mundo, cuja economia vinha 
evoluindo à taxa de 9% ou 10% 
ao ano e reduziu para 5% a 6% 
ao ano. “E agora, com o coro-
navírus, no primeiro trimestre 
de 2020, as estimativas são de 
redução da ordem de 20% no 
consumo do maior importador 
de petróleo”. Jager acrescen-
tou que, no Japão, a redução da 
demanda no curto prazo deve 
alcançar quase 10%. “Claro que 
isso tem impacto no preço”, 
afirmou.

A Opep tentou fazer uma 
redução na produção, mas não 
conseguiu fechar um acordo 
nesse sentido nem dentro da 
própria entidade nem, prin-
cipalmente, entre a Rússia e 
a Arábia Saudita, que são os 
dois grandes exportadores 

mundiais de petróleo. Sem 
acordo, a Arábia Saudita 
decidiu manter a decisão de 
aumentar a produção. “E os 
preços despencaram de uma 
hora para a outra, por falta 
desse acordo entre Arábia 
Saudita e a Rússia”.

Henrique Jager disse que, 
de modo geral, há a percepção 
de que os preços vão recupe-
rar parte da perda no médio 
prazo. “Mas, no longo prazo, 
os preços devem se manter 
com uma volatilidade gran-
de”. A expectativa é que os 
preços do barril não retomem 
o patamar de meados do ano 
passado, da ordem de US$ 60 
a US$ 70, e fiquem em torno 
de US$ 50, considerando 
uma recuperação rápida da 
economia da China, “o que a 
gente não vislumbra” (ABr).


