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D - Room-Office no Hotel 
A Accor otimizará parte do total de quartos de 23 hotéis, de marcas 
econômicas, midscale e premium, operados pela empresa na Grande 
São Paulo, para oferecer o serviço Room-Office. A nova proposta vai 
transformar quartos de hotéis abertos na capital paulista em espaços 
privados de escritórios para profissionais autônomos e colaboradores 
de pequenas, médias e até grandes empresas que buscam um espaço 
reservado, tranquilo e seguro para suas atividades profissionais. O novo 
serviço começa a princípio em São Paulo, mas será estendido às demais 
praças da América do Sul dentro das próximas semanas, com escritórios 
para até duas pessoas. Para saber mais acesse: (http://all.accor.com/
brazil/thematic/room-office.pt-br.shtml).

E - Hospitais de Campanha 
Como medida emergencial, para auxiliar o tratamento dos pacientes 
contaminados pelo Coronavírus, os governos de SP e Rio construíram 
em abril cinco hospitais de campanha. A Termomecanica auxiliou a 
construção dessas unidades com o fornecimento de  tubos de Cobre 
para a Air Liquide, indústria química do setor de gases medicinais e 
industriais, responsável por montar toda a estrutura do fornecimento de 
gases medicinais e oxigênio, essencial para o tratamento de pacientes em 
estágios avançados da doença. Foram fornecidas, mais de 20 toneladas 
de tubos de Cobre para a Air Liquide. A parceria entre as duas empresas 
foi primordial para agilizar o funcionamento dos hospitais, que foram 
construídos em tempo recorde.  

F - Novas Tecnologias
A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, lança a 
plataforma BrfHub, canal de conexão da empresa com o ecossistema de 
inovação aberta do Brasil e do mundo. Com inscrições até o dia 31 de 
maio, a área de inovação possui uma equipe de especialistas responsáveis 
pelo contato e seleção dos participantes, além da gestão dos projetos 
selecionados. O BrfHub conta com etapas para a seleção de parceiros, 
que inclui um pitch day, uma semana de imersão, o próprio projeto pi-
loto e a apresentação dos resultados. Os selecionados poderão receber 
uma proposta para integrar a tecnologia à cadeia da BRF. As inscrições 
podem ser feitas pelo link: (https://brfhub.com/pt/desafios/). 

A - Vencimento no Feriado
Sempre que se aproxima um feriado prolongado fica a dúvida quanto 
ao pagamento das faturas com vencimento durante esse período. O 
@proconsp orienta sobre os direitos dos consumidores. A quitação 
de uma conta com vencimento em um feriado ou fim de semana, para 
que não tenha incidência de encargo ou multa, deve ser efetuada no 
próximo dia útil. É o que estabelece o Artigo 1º da Lei 7089/83. Caso 
o consumidor não efetue o pagamento no primeiro dia útil subse-
quente, os juros de mora só poderão ser cobrados a partir deste dia 
útil. Lembrando que ponto facultativo é considerado dia útil (www.
procon.sp.gov.br).

B - Qualificação Profissional 
O Governo de SP abriu inscrições para mais 10 mil vagas do Novotec 
Virtual. São oito opções de cursos online e gratuitos de qualificação 
profissional do programa, voltado exclusivamente para os jovens do 
ensino médio da rede pública estadual. As inscrições são feitas pelo 
site (www.novotec.sp.gov.br) até o dia 31 de maio. E essa é mais uma 
forma de reforçar as necessidades de aprendizagem desses estudantes, 
especialmente nesse período de isolamento social. A novidade é que, 
além desses cursos, quem já realizou inscrição em uma das modalidades 
do Novotec tem ainda a oportunidade de fazer um curso de inglês por 
meio da plataforma EF – Education First.

C - Motocicleta Exclusiva
O Presidente da Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, anunciou 
que a exclusiva motocicleta Ducati Panigale Superleggera V4 já está em 
produção e agora segue para testes finais. O novo modelo Superleggera 
V4 é a produção mais poderosa e tecnologicamente avançada já fabri-
cada pela Ducati e será produzida como uma edição limitada de apenas 
500 motocicletas numeradas individualmente. É a única motocicleta de 
rua do mundo com chassi, braço oscilante e rodas de fibra de carbono, 
aerodinâmica extrema com duas asas (biplano), e uma relação potência/
peso de 1,54 hp/kg na configuração do kit de corrida - uma equação 
recorde para uma motocicleta de rua. No Brasil o novo modelo já pode 
ser encomendado numa das concessionárias Ducati. 

G - Ventiladores Pulmonares
Um dos grandes desafios no esforço de combate à Covid-19 é a pouca 
disponibilidade de ventiladores pulmonares. Movida pela urgência de 
ajudar a sociedade no enfrentamento desse problema, a Petrobras está 
apoiando o Senai e a CNI no trabalho de recuperação de ventiladores 
mecânicos  em todo país. Com investimento de R$ 1 milhão, a expectativa 
da companhia é viabilizar a restauração de no mínimo 100 equipamentos. 
Nessa força-tarefa de solidariedade, a Petrobras dará suporte a 39 centros 
de manutenção de ventiladores coordenados pelo Senai, distribuídos em 
20 estados e no DF, dedicados a restaurar os equipamentos e a ajudar 
no tratamento de pacientes com Covid-19. 

H - Especial Saúde
Para destacar os especialistas em saúde que estão compartilhando experiên-
cias e oferecendo informações confiáveis sobre a Covid-19, o LinkedIn, maior 
rede social profissional do mundo, acaba de divulgar o ‘LinkedIn Top Voices 
da Saúde’. A lista traz 12 profissionais da área de saúde que estão usando 
o LinkedIn para compartilhar conhecimentos e promover conteúdos de 
qualidade, algo ainda mais essencial no momento atual. Há diretores de 
importantes hospitais, pneumologistas e uma coordenadora de enfermagem 
em uma unidade de terapia intensiva. Além de salvar vidas e apresentar 
soluções inovadoras para ajudar a combater a pandemia, esses profissio-
nais lançam luz sobre as lutas que estão enfrentando (www.linkedin.com).

I - Documentário por Streaming
A Embaixada da Itália, em colaboração com os Institutos Italianos de 
Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro, o Consulado da Itália em Belo 
Horizonte e a Pandora Filmes, vai exibir por streaming o documentário 
“Santiago, Itália”, de Nanni Moretti, a partir da sexta-feira (22), às 18h. 
Os interessados em assistir a obra, que terá transmissão gratuita e será 
legendada, devem enviar um e-mail para (eventos.brasilia@esteri.it) 
até esta quinta-feira (21) para receber link e a senha de acesso. A obra 
ganhou o prêmio David di Donatello de Melhor Documentário de Lon-
ga-Metragem de 2018 e retrata a ditadura militar no Chile.  

J - Medidas Governamentais 
A KPMG disponibiliza em seu site uma página exclusiva direcionada ao 
público externo com informações relevantes das medidas governamentais 
e institucionais que estão sendo implementadas ao redor do mundo, 
inclusive no Brasil, como resposta à Covid-19. Trata-se de um boletim 
atualizado com o objetivo de auxiliar os governos, a sociedade e o mer-
cado com dados relevantes sobre diversos assuntos de interesse. Além 
de informações gerais, a página reúne dados sobre medidas tributárias, 
decisões relacionadas à proteção dos empregos, ações de estímulo 
econômicos e setoriais. Está disponível no link: (http://home.kpmg/xx/en/
home/insights/2020/04/government-response-global-landscape.html). 

Aposentadoria 
em Real ou Dólar?

As incertezas a curto, 
médio e longo prazos 
sobre o futuro da 
economia e política 
no Brasil, têm gerado 
uma grande reflexão

Uma das “novas” apostas 
é o investimento em 
dólar. O problema é que 

muitos dos investidores fazem 
essa movimentação de carteira 
quando não deveria, enxergan-
do apenas os ganhos: ou seja, 
ao invés de ter pensado na va-
lorização do dólar quando ainda 
estava R$ 3,00, resolvem alocar 
grande parte dos recursos com 
a moeda valendo R$ 5,60. 

Sabe aquela regra básica do 
investimento em renda variá-
vel? Não compre quando todo 
mundo está comprando e não 
venda quando todo mundo está 
vendendo. Isso vale também 
para a moeda norte americana. 
É muito importante ter o dólar 
como parte da diversificação 
dos seus investimentos, e nesse 
ponto serei até mais agressiva: 
importante ter como uma re-
serva de emergência (de valor) 
mirando o longo prazo.

Alguns podem nem saber 
desta informação, mas sim, 
existem planos de previdência 
privada internacionais e você 
pode complementar ao que 
possui atualmente. Afinal, 
pensando na perspectiva de 
longo prazo, o dólar é a moeda 
de reserva mundial portanto 
mais chance de ser uma moeda 
mais forte (cá estamos com o 
real super desvalorizado em 
tempos de crise).

A ideia de ter uma reserva 
em dólar a longo prazo serve 
como estratégia de alocação 
de investimentos e não deve 
ser usada para especulação 
(curto prazo ou para leigos 
nada recomendada). O fato de 
ter um compromisso anual ou 
semestral de pagamento, não 
pode deixar você preocupado 
com o valor nominal da moeda 
no momento da conversão. 

É interessante ter em mente 
que, ao longo das aplicações, 
serão várias as cotações, e por 
aí no fim do plano você terá 
investido com um dólar médio 
(às vezes pagando mais caro 
e muitas outras mais barato, 
podendo até adiantar algumas 
prestações para aproveitar a 
“Black Friday” da cotação do 
momento. Vamos frisar: fato 
de se pensar neste modelo de 
previdência é como reserva de 
valor, independente da cotação 
Dólar/Real.

Não é necessário ser ci-
dadão americano e muito 
menos residente, basta ter 
uma conta em uma corretora 
ou trabalhar com as grandes 
empresas de investimentos 
offshore para essa aplicação. 
Esta última opção, offshore, 
tem atraído muitos clientes 
de alta renda pensando não 
só em reserva de valor, mas 
como proteção do patrimônio 
para seus entes.

Pensando a longo prazo em 
seus filhos, eles aderem cada 
vez mais em planos de 10 a 15 
anos para custear os valores 
altos das anualidades das uni-
versidades estrangeiras, não 
ficando desprotegidos com sur-
presas em relação à conversão 
da moeda e muito menos com o 
fato de problemas econômicos 
e políticos afetarem seus negó-
cios e contas no Brasil.

Mas qual o retorno disso? Se 
você está pensando em enri-
quecer desta forma, melhor 
nem terminar de ler este artigo. 
O intuito é o mesmo da previ-
dência nacional, com a ressalva 
de ter um investimento em uma 
moeda forte mundialmente e 
uma segurança a longo prazo 
(diferente da “emergência” 
que poupamos para ter a renda 
constituída de seis meses, é 
uma reserva de garantia para 
seu futuro e da sua família – 
próximos 10, 15 anos).

Mas posso adiantar que exis-
tem diversas formas de retorno, 
algumas vinculadas a índices 
como o SP500 e outras com 
os famosos Bonds. Aí cabe ao 
investidor analisar os riscos e 
oportunidades de rendimentos 
do produto que poderão te ofe-
recer. A realidade e o desespero 
transformaram a cabeça dos 
novos e antigos investidores. 
Desde o cliente de varejo, até 
o de alta renda. Um momento 
de reflexão do que somos hoje, 
o que conquistamos e o que 
vamos deixar para o futuro! 

E com seu dinheiro não po-
deria ser diferente. Cada vez 
mais a ideia dos investimentos 
em moeda estrangeira tem 
se intensificado, mas pouco 
sabemos sobre as inúmeras 
possibilidades. Seguro de vida, 
seguro saúde, previdência, pou-
pança internacional, mercado 
de ações americana sem inter-
mediação entre outros. Como 
nossa avó dizia: não coloque 
todos os ovos na mesma cesta, 
diversifique!

(*) - É economista e atuou 
dez anos no mercado de crédito 

e investimentos, auxiliando os 
médios e grandes empresários dos 

setores de agronegócio e 
comércio exterior - @bruallemann.

Bruna Allemann (*)

Segundo a Confederação 
Nacional do Comércio 
(CNC), o número de 

famílias com dívidas em 
cheque pré-datado, cartão 
de crédito, cheque especial, 
carnê de loja, empréstimo 
pessoal, prestação de carro e 
seguro recuou ligeiramente 
em maio, passando de 66,6% 
(abril) para 66,5%. A propor-
ção de famílias endividadas 
havia alcançado o maior 
patamar da série histórica 
no mês passado, após dois 
meses consecutivos de cres-
cimento.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que, 
apesar das medidas para 
enfrentar a crise, como a 
queda das taxas de juros, 
a maior aversão ao risco 
no sistema financeiro tem 
impedido que o crédito 
alcance os consumidores. 
“Apesar da pequena queda 
no mês, o endividamento das 
famílias está em proporção 

O cartão de crédito continua sendo o mais apontado pelos 
brasileiros como a principal modalidade de endividamento.
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Maioria apoia 
lockdown em 
cidades com casos 
da Covid-19

Pesquisa realizada pela 
Ideia Big Data e divulga-
da ontem (20) mostrou 
que 47% dos entrevistados 
apoiam a adoção do confina-
mento total em cidades com 
registro do novo coronaví-
rus. A pesquisa via painel 
mobile foi realizada entre 
12 e 13 de maio com 1.625 
pessoas. A margem de erro 
é de 4 pontos percentuais. 

O levantamento mostrou 
ainda que o lockdown é 
apoiado por 34% em cidades 
com alta taxa de mortalida-
de. Apenas 8% são contrá-
rios ao confinamento total. 
O maior apoio é registrado 
entre mulheres (53%), jo-
vens de 18 a 29 anos (52%) 
e acima de 50 anos (53%).

A Ideia questionou os en-
trevistados também sobre a 
quem cabe decidir sobre o lo-
ckdown. Em primeiro lugar 
aparecem os governadores, 
com 27%, seguido por prefei-
tos (26%) e o Ministério da 
Saúde (21%). O presidente 
surge em quarto lugar, com 
14% dos respondentes (Fon-
te: ideiabigdata.com).

A pesquisa Sondagem 
Industrial mostra um recuo 
sem precedentes na ativi-
dade industrial brasileira 
na passagem de março para 
abril, devido aos efeitos da 
crise provocada pelo novo 
Coronavírus, informou ontem 
(20) a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O índice 
de evolução da produção 
registrou 26 pontos em uma 
escala de 0 a 100. Nessa me-
todologia, os valores abaixo 
de 50 pontos mostram queda.

A nova contração da ativi-
dade industrial provocou o re-
cuo de 9 pontos percentuais 
da utilização da capacidade 
instalada de março para abril, 
indo para 49%. Esse dado 
indica que mais da metade 
da capacidade instalada da 
indústria ficou ociosa em 
abril. E a forte queda no nú-
mero de empregados levou 
o índice para 38,2 pontos em 
abril, bem distante da linha 
divisória de 50 pontos. Esse 
é o menor de toda a série 
mensal iniciada em 2011.

“A maior disseminação da 
crise entre as empresas no 
mês de abril era esperada, 
pois, no início de março, 

Índice de evolução da produção 
teve 26 pontos em uma escala de 0 a 100.
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Em meio à pandemia, caiu o 
número de brasileiros endividados
“O cartão de crédito vem perdendo espaço para outros tipos de dívida, em função de ser uma das 
modalidades mais caras de crédito"

não ainda. Com medidas 
de auxílio à renda, como o 
coronavoucher, as famílias 
mostram alguma resiliência 
na quitação de seus compro-
missos financeiros”, destaca 
a economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira.

Em relação aos tipos de 
dívida, o cartão de crédi-
to continua sendo o mais 
apontado pelos brasileiros 
como a principal modalidade 
de endividamento: 76,7%. 
Carnês (18%) e financia-
mento de veículos (11,1%) 
também permanecem na 
segunda e terceira posições, 
respectivamente. “O cartão 
de crédito vem perdendo 
espaço para outros tipos de 
dívida, em função de ser uma 
das modalidades mais caras 
de crédito. O endividamento 
com cartão chegou a repre-
sentar 79,8% em janeiro”, 
ressalta a economista (Ge-
com/CNC).

elevada, sendo importante 
também viabilizar prazos 
mais longos para os paga-
mentos das dívidas”, indica 
Tadros, ressaltando que “a 
inflação baixa beneficia a 
manutenção do poder de 
compra dos consumidores, 
especialmente nas faixas de 
menor renda”.

A quantidade de brasilei-

ros com dívidas ou contas 
em atrasos caiu 0,2 ponto 
percentual na compara-
ção mensal, ficando em 
25,1%. No comparativo 
anual (24,1%), contudo, 
houve crescimento. “Mesmo 
com as incertezas impostas 
pela pandemia, a inadim-
plência não mostra trajetó-
ria explosiva, pelo menos 

Queda da atividade industrial teve 
novo recorde em abril

grande parte da indústria 
ainda não tinha sentido a 
queda na demanda. Em abril, 
as empresas passaram todo o 
mês sob os efeitos das medidas 
de distanciamento social”, 
disse o gerente executivo de 
Pesquisa e Competitividade, 
Renato da Fonseca, em nota. 
Apesar disso, acrescenta a 
CNI, os índices que medem 
as expectativas tiveram uma 
ligeira melhora. No entanto, 
essa melhora já era esperada 
“em razão da forte queda dos 
meses anteriores”.

O índice de expectativa de 
demanda registrou crescimen-
to de 3,2 pontos, para 35,1 

pontos. Indicadores abaixo 
de 50 pontos retratam pes-
simismo do empresariado. 
Ou seja, a expectativa é de 
queda na demanda. O índice 
de expectativa de número 
de empregados cresceu 2,9 
pontos na comparação com 
abril, e foi para 38,1 pontos, 
enquanto o de compras de 
matérias-primas cresceu 1,4 
ponto, para 34,7 pontos.

Segundo a CNI, o índice de 
intenção de investimentos 
reflete os efeitos da pandemia 
sobre a atividade, a elevada 
incerteza e o consequente 
pessimismo dos empresários 
(ABr).


