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D - Hackathon Serpro 
“Inovação pelo Brasil” é o tema do Hackathon Serpro, evento online 
que acontece entre os próximos dias 15 e 22, com premiação total de 
R$ 22.500,00, dividida entre as três primeiras equipes vencedoras. 
O evento objetiva o desenvolvimento de soluções tecnológicas que 
minimizem os impactos da pandemia da Covid-19 e propiciem uma 
rápida adaptação das empresas, governo e sociedade às transformações 
econômicas, sociais e culturais provocadas. O evento é aberto ao público 
em geral. As equipes deverão ser compostas de, no mínimo três a, no 
máximo, cinco integrantes, e as inscrições poderão ser realizadas no 
site (https://www.serpro.gov.br/hackserpro). 

E - Campanha de Alerta
Foi lançado no domingo (31), em meio a uma forte discussão sobre 
fake news, um portal que reúne casos em que notícias falsas levaram 
à morte, linchamento e pânico. O site (www.noticiafalsamata.com.
br) apresenta ao usuário dados, depoimentos e reportagens que 
visam alertar os brasileiros que o debate sobre o tema não pode 
ser ideologizado. Nas redes sociais, o debate tem sido acirrado em 
função do Projeto de Lei 2630/2020, que deve ser apreciado no Se-
nado hoje (2), e a ação do STF de combate às fake news. O objetivo 
é dialogar com quem está fora da bolha política, da polarização e 
do extremismo. 

F - Enfrentando a Crise
O Ministério da Economia promoveu, nos últimos dois meses, uma série 
de eventos virtuais para apresentar a governantes, investidores, empre-
sas e pequenos negócios do país, soluções inovadoras para combater 
os efeitos do novo Coronavírus na saúde e na economia. O “InovAtiva 
Conecta: Covid-19”, realizado em parceria com o Sebrae, trouxe 66 
startups brasileiras com as mais diversas tecnologias voltadas para testes 
rápidos, telemedicina, monitoramento epidemiológico, otimização de 
recursos em hospitais, vendas online, delivery, trabalho remoto, entre 
outros setores. Mais informações em: (https://www.inovativabrasil.com.
br/coronavirus/).

A - Ações de Solidariedade
O Habib’s, maior rede de fast food brasileira, reforça sua parceria com 
o iFood, gigante no ramo de entrega de comida pela internet, e, juntos, 
lançaram a campanha “Pediu, Doou”. Pelo aplicativo do iFood, a cada 
combo vendido de Habib’s ou Ragazzo dentro da lista “Pediu, Doou”, 
um prato de comida é doado para a Ação Cidadania contra a Fome, 
a Miséria e pela Vida, ONG criada pelo sociólogo Herbet de Souza, o 
Betinho, em 1993. Os combos de dez Bib’sfihas de carne ou a combi-
nação de sete de queijo ou sete italianinhas viram alimento para quem 
precisa. Dez coxinhas de frango ou uma lasanha ao sugo geram uma 
doação. Até o momento, mais de 40 toneladas de alimentos já foram 
doadas pela campanha. 

B - Mercado Imobiliário
Amanhã (3), às 9h, a RE/MAX promove evento inédito: o Real Estate 
World Connection. Ele reunirá os CEOs da empresa de oito países, con-
templando cinco continentes, para discutir as implicações da Covid-19 
no mercado imobiliário e na economia como um todo. O encontro será 
virtual, claro, e terá como moderadores Peixoto Accyoli, CEO da RE/
MAX Brasil, e Ján Repa, Vice-Presidente da RE/MAX Internacional. Ao 
reunir representantes de diferentes países, como Itália, Israel e África 
do Sul, a ideia é debater os diferentes estágios da pandemia e como as 
transações imobiliárias têm sido afetados por ela. As inscrições podem 
ser feita pelo site (www.rewc.online). Contará com tradução simultânea 
para o português. 

C - Aeroporto do Guarujá 
A Infraero vai assumir a gestão do Aeroporto Civil Metropolitano do 
Guarujá. Pelos próximos 12 meses, a empresa será responsável pela 
gestão aeroportuária e operacional das instalações, com o objetivo de 
adequá-las para o recebimento de voos comerciais regulares. Os traba-
lhos iniciais começarão pela análise de estruturas como pista de pouso 
e decolagem, pátio de aeronaves, terminal de passageiros, entre outras, 
para a realização de investimentos e melhorias exigidos pelas normas da 
aviação civil. Com essas ações, a Infraero providenciará a homologação e 
cadastro do aeroporto como aeródromo civil público para que ele possa 
aprimorar seu perfil para atendimento de demanda. 

G - Transações por Mensagerias
Depois de alcançar quase 500 mil clientes no Brasil, a Conta Zap Bank 
expande as suas operações para o Paraguai, oferecendo transações finan-
ceiras e microcrédito por mensageria, gratuitamente. É a primeira conta 
100% digital por mensageria também naquele mercado e chega com o 
objetivo de desburocratizar os serviços, promover a inclusão financeira aos 
desassistidos pelo sistema financeiro tradicional, e dar acesso a crédito às 
pessoas com dívidas ou negativadas. A Conta Zap Bank é uma plataforma 
gratuita que permite realizar transações financeiras por mensagerias, 
WhatsApp e Facebook. Saiba mais em: (www.contazap.com.br).

H - Evento de Saneamento
O 31º Encontro Técnico da Associação dos Engenheiros da Sabesp – Con-
gresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e a Fenasan 2020 – Feira 
Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, que seria realizado de 15 a 17 
de setembro, definiu nova data para acontecer: de 15 a 17 de dezembro, 
no Expo Center Norte. Com realização da Associação dos Engenheiros 
da Sabesp – AESabesp, esta edição do maior evento de saneamento e 
meio ambiente da América Latina terá como tema central: “Saneamento 
ambiental: inclusão social para a cidadania”. As inscrições para participar 
do evento já estão abertas: (https://www.fenasan.com.br/inscricao).

I - Indústrias Solidárias
A Toyota do Brasil se juntou a outras empresas dos mais variados setores 
para auxiliar a KTK Indústria e Comércio de Equipamentos Hospitalares, 
localizada em São Paulo, na fabricação de 4 mil respiradores e equipa-
mentos de respiração assistida, que tem sido fundamental no tratamento 
da Covid-19. Além da Toyota, a rede voluntária de apoio à produção 
de respiradores conta com a participação da Mercedes-Benz, Bosch, 
GM, CAOA, ABB, Flex, ABB, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander. A 
equipe da Toyota conta com 11 colaboradores na área de produção e 
três especialistas em TPS, que buscam alcançar a marca de 70 unidades 
produzidas por dia junto com os demais integrantes da iniciativa. 

J - Vender os Veículos?
Com a crise da Covid-19 abatendo o caixa das empresas, muitas vezes 
é preciso se desfazer de alguns ativos – entre os quais podem estar os 
seus veículos. Para ajudar nessa recuperação financeira, a Marbor Frotas 
Corporativas está lançando o Plano Marbor de Liquidez, que funciona da 
seguinte forma: a locadora compra a frota do cliente, mas este continua 
utilizando os mesmos carros ou caminhões, pagando um aluguel. Na 
prática, o cliente recebe um valor à vista pelos seus ativos, auxiliando 
assim o seu caixa, e passa a pagar parcelas de locação, e utilizando os 
bens da mesma forma que sempre os utilizou. A compra é feita pelo 
valor de mercado, levando em conta o estado de conservação. Saiba 
mais em: (www.marborfrotascorporativas.com.br).

A fábula da cigarra e da 
formiga na pandemia

Conta a fábula de 
La Fontaine que a 
cigarra bateu à porta 
do formigueiro para 
pedir comida, pois 
morria de fome e era 
inverno

As formigas lhe per-
guntaram o que ela 
fez no verão, época 

de trabalhar e guardar. A 
cigarra respondeu que fi-
cara cantando. As formigas, 
inicialmente, lhe negaram 
comida, mas a cigarra ju-
rou estar arrependida. As 
formigas então lhe conce-
deram a comida, certas de 
que a cigarra aprendera a 
lição. Essa fábula nos ensi-
na que se deve poupar para 
enfrentar os piores momen-
tos. E fornece a noção de 
compartilhar com quem 
precisa em momentos de 
extrema necessidade. 

Agora, e com relação ao 
Brasil, como podemos en-
xergar essa fábula? Vamos a 
um retrato socioeconômico 
do país. Sobre população, 
emprego e renda, o Brasil 
tem 211.562.283 de habi-
tantes, de acordo com o 
IBGE. A taxa de desempre-
go da população economi-
camente ativa (PEA) está 
em 12,2%. A renda média 
mensal é de R$ 2.398,00 
para um PIB per capita de 
R$ 31.833,50. Segundo o 
IBGE, as micro e pequenas 
empresas geravam 30% do 
PIB, em 2017. Sendo impor-
tante relembrar que entre 
2006 e 2019, elas geraram 
13,5 milhões de empregos, 
enquanto as médias e gran-
des perderam 1,1 milhão de 
postos de trabalho. 

Com relação à concentra-
ção de renda, o Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) 
classificou o Brasil em sé-
timo lugar como país mais 
desigual do mundo em 
2019, sendo que o 1% mais 
rico concentrava 28% da 
renda total e os 10% mais 
ricos concentravam 42%. 
Pensando em população 
empreendedora, uma pes-
quisa realizada pelo Sebrae 
pelo GEM (Global Entre-
preneurship Monitor), 

em 2018, mostrou que o 
Brasil tem 38% de taxa de 
empreendedorismo entre 
18 e 64 anos, equivalente 
a 52 milhões de pessoas. 

Essa informação coloca o 
Brasil entre os países mais 
empreendedores do mun-
do. Cabe uma diferenciação 
importante: um empreen-
dedor pode ter a motivação 
de ver uma oportunidade e 
partir para a ação ou, então, 
na falta de uma alternati-
va de geração de renda e 
ocupação. Dados de 2017 
dispunham que cerca de 
60% dos empreendedores 
são por oportunidade e 40% 
por necessidade. 

Por último, temos dados 
de educação. De acordo 
com o Anuário Brasilei-
ro da Educação Básica, 
48.455.000 alunos esta-
vam inscritos em 2018 na 
Educação Básica, sendo 
39.440.00 em rede pú-
blica. Já em Educação 
Infantil, eram 8.700.000, 
no Ensino Fundamental 
eram 27.183.000 e, por 
fim, o Ensino Médio com 
7.709.000. O restante entre 
educação profissional, para 
adultos e Especiais. Sendo 
esse total distribuído em 
182.000 estabelecimentos, 
com instituições 141.000 
públicas e atendidas por 
2.220.000 docentes. 

Dessa forma, são poucos 
os brasileiros que possuem 
uma reserva econômica 
ou renda nesse momento. 
Por isso o auxílio é muito 
importante, seja a renda 
emergencial e os planos de 
sustentação dos empregos, 
bem como a implantação 
da educação a distância. 
Ademais, para ser possível 
estabelecer uma sociedade 
futura que seja menos ba-
seada no assistencialismo, 
torna-se fundamental auxi-
liar os mais fragilizados ago-
ra. Paradoxos econômicos 
que precisam de solução 
atual. 

Afinal, nessa pandemia 
não são as cigarras, mas sim 
as formigas que precisam 
de auxílio. 

(*) - É professor de Finanças 
Comportamentais, do Programa de 
Pós Graduação em Administração 

de Empresas, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

Denis Forte (*)

Os valores que entram são destinados para consumo de itens 
essenciais e pagamentos de contas e dívidas.

O Índice de Consumo 
das Famílias (ICF) se-
gue em queda em maio 
(-21,6%) – de 98,8 pontos 
em abril para os atuais 
77,4 pontos, menor pa-
tamar desde janeiro de 
2017. O Índice de Con-
fiança do Consumidor 
também recuou (-13,5%), 
96,8 pontos em maio, ante 
os 112 pontos de abril. 
Segundo a FecomercioSP, 
o brasileiro não tem o cos-
tume de guardar e inves-
tir  dinheiro, além disso, 
a renda do consumidor 
diminuiu visivelmente 
neste período, e os valores 
que entram são destina-
dos para consumo de itens 
essenciais e pagamentos 
de contas e dívidas. 

Assim, os números tam-
bém apontam que apenas 
7,6% das famílias preten-
dem adquirir algum tipo de 
crédito nos próximos três 
meses, o menor patamar 
desde setembro de 2019, 
quando a pergunta foi 
inserida na pesquisa. Des-
ses, 26,3% comentaram 
que devem pagar contas e 
dívidas com o valor adqui-
rido, acima dos 17,6% de 
abril. Com essa retração da 
economia, a proporção de 
endividados caiu em maio 
e foi para 60,5%, ante os 

Essa foi a 16ª revisão 
seguida para a esti-
mativa de recuo do 

PIB. Na semana passada, a 
previsão de queda estava em 
5,89%. A estimativa consta 
do boletim Focus, publi-
cação divulgada todas as 
semanas pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para o próximo 
ano, a expectativa é de cres-
cimento de 3,50%, a mesma 
previsão da semana passada. 

A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,40. Para 2021, a expectati-
va é que a moeda americana 
fique em R$ 5,08, contra R$ 
5,03 da semana passada. 
As instituições financeiras 
consultadas pelo BC conti-

Pandemia fez mercado cortar novamente projeções para o 
crescimento da economia.
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PIB da construção 
cai 2,4% no 
primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 
2020, o PIB da construção 
caiu 2,4% na comparação 
com o último trimestre de 
2019. Em relação ao primeiro 
trimestre do ano passado, a 
queda foi de 1%, encerran-
do uma sequência de três 
trimestres de taxas positivas 
e levando o setor a retornar 
ao patamar de atividade do 
início de 2008. Os números 
foram divulgados pelo IBGE, 
revelando o retrato do início 
da crise econômica gerada 
pela pandemia da Covid-19. 
Nos três primeiros meses de 
2020, o PIB nacional registrou 
quedas de 1,5%, comparado 
ao último trimestre de 2019, e 
de 0,3% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Na avaliação do vice-pre-
sidente de Economia do 
SindusCon-SP, Eduardo 
Zaidan, o impacto maior 
não está sendo na atividade 
da construção formal. “A 
queda era esperada e deverá 
se aprofundar ainda mais 
neste segundo trimestre, 
principalmente por refletir 
a paralisação das atividades 
do segmento informal de 
autoconstrução e reformas. 
Já a grande maioria das 
construtoras formais do país 
continua operando, com to-
dos os cuidados necessários 
à preservação da saúde dos 
trabalhadores”, comenta 
(AI/SindusCon-SP).

Mercado financeiro prevê queda 
de 6,25% na economia este ano

A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano chegou a 6,25%
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,5% e o 
superior, 5,5%. Para 2021, a 
meta é 3,75% e para 2022, 
3,50%, também com inter-
valo de 1,5 ponto percentual 
em cada ano.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, estabelecida atualmente 
em 3% ao ano pelo Copom. 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 em 2,25% ao 
ano, a mesma previsão da 
semana passada. A expec-
tativa é que a taxa caia para 
esse patamar (2,25% ao ano) 
na reunião do Copom deste 
mês, marcada para os dias 
16 e 17 (ABr).

nuam a reduzir a previsão de 
inflação de 2020. A projeção 
para o IPCA caiu pela 12ª vez 
seguida, ao passar de 1,57% 
para 1,55%. 

Para 2021, a estimativa de 
inflação também foi reduzi-
da, de 3,14% para 3,10%. 

A projeção para 2020 está 
abaixo da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 4% em 2020, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 

Intenção de consumo das famílias 
teve queda em maio

63,7% de abril, uma vez que 
houve baixa na intenção 
do consumo e retenção de 
crédito por parte das insti-
tuições financeiras. 

A porcentagem de ina-
dimplentes passou de 
21,6% para 18,7% em maio; 
e os que já afirmam que não 
terão condições de pagar a 
dívida em atraso durante 
o mês de maio passou de 
8,9% para 8,4%. Como 
grande parte do comércio 
está de portas fechadas em 
decorrência da quarente-
na – e o crescimento da 
modalidade de consumo 
online –, 71,1% dos entre-
vistados afirmam utilizar 
o cartão (crédito/débito) 
como meio de pagamento, 
7,5 pontos porcentuais 
superior a abril (63,6%).

Nesse sentido, a Feco-
mercioSP segue recomen-
dando que os empresários 
ampliem as formas de 
pagamento e utilizem 
os aplicativos de trans-
ferência, como Picpay, 
Ame Digital e iti Itaú, os 
quais não exigem contato 
físico, cuidado importan-
te durante a pandemia. 
Além disso, é tempo de 
pensar em diminuir a 
margem de lucro, uma 
vez que os consumidores 
estão focados apenas em 
itens essenciais. Lembra 
também que é momento 
de reduzir o estoque e 
focar no fluxo de caixa, 
para pagar as obrigações 
e manter a empresa em 
funcionamento durante a 
crise (AI/FecomercioSP).
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