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D - Consumo de Chocolate
Entre janeiro e setembro de 2020, a taxa de penetração da categoria 
de chocolates nos lares brasileiros foi de 90,1%, segundo pesquisa re-
alizada pelo Instituto Kantar encomendada pela Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB). Quando 
se trata do consumo fora de casa, o produto teve um crescimento de 
3,1% e chegou à 65,9% de penetração. Os dados também mostram que 
a média mensal de brasileiros que compram chocolate é de 55,4%. O 
faturamento da categoria de chocolate apresentou um incremento de 
9% no comparativo com o mesmo período de 2019, atingindo o valor 
de R$ 5,4 bilhões até setembro, estimulado pelo consumo doméstico. 

E - Desenvolvimento de Fintechs
Curitiba é um dos treze polos mundiais mais promissores para fintechs, 
ao lado de cidades como Frankfurt, Manila e Cairo. É o que aponta o 
relatório Global Fintech Ecosystem Report 2020, realizado pela Startup 
Genome, Global Entrepreneurship Network e Crunchbase, reconhecidos 
do cenário de inovação mundial. A capital paranaense integra o seleto 
ranking Ecosystems to Watch, que reúne cidades com potencial para 
o desenvolvimento de fintechs. Entre os pontos fortes de Curitiba ci-
tados pelo estudo estão a realização, desde 2018, do Smart City Expo 
Curitiba, evento anual sobre cidades inteligentes organizado pelo iCities 
com a chancela da Fira Barcelona, que atraiu 7 mil pessoas na edição 
do ano passado.

F - Malha Aérea
A GOL tem quatro novos destinos em sua malha com uma nova parceira, 
a Asta Linhas Aéreas. Os novos destinos são Juína (JIA), Tangará da 
Serra (TGQ), Lucas do Rio Verde (LVR) e Nova Mutum (DNM). Estas 
cidades do Mato Grosso já estão com as vendas disponíveis para voos 
a partir do dia 15 de fevereiro - com exceção de Nova Mutum, cujas 
vendas devem se iniciar nos próximos dias-, e estão conectadas à malha 
da Companhia via Cuiabá, adicionando assim novas rotas regionais e 
aumentando as opções para os Clientes da GOL. A empresa acredita 
na expansão regional e sub-regional e no processo de democratização 
do acesso ao transporte aéreo no País. Outras informações: ( https://
www.voegol.com.br/pt/informacoes/voos-gol).  

G - Engenharia Civil 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFSCar recebe 
inscrições no processo seletivo para seu doutorado - com início até julho 

A - Pronunciamentos Contábeis 
A Academia Paulista de Contabilidade (APC) lançou o livro “Pronunciamen-
tos Contábeis aplicados aos Negócios”. É uma coletânea de artigos técnicos 
produzidos pelos Acadêmicos da APC, sobre os CPCs e sua aplicação no 
ambiente de negócios. São ao todo dezoito artigos dos quais quatorze 
tratam dos Pronunciamentos Contábeis e quatro abordam um rápido 
histórico da profissão, o perfil do profissional do futuro e a importância 
do contador para os negócios. Apresentada em uma linguagem simples, 
direta e didática, com exemplos e tabelas, o livro é enriquecido com uma 
diagramação leve e moderna, que torna a leitura estimulante, de maneira 
que os profissionais, estudantes e empresários da Contabilidade possam 
assimilar facilmente as lições práticas ali contidas. O livro está disponível 
para download gratuito no site da Academia: (www.apcsp.org.br). 

B - Robô Da Vinci 
O Hospital e Maternidade Santa Joana, na Rua do Paraíso, Liberdade/
SP, instituição que investe continuamente em tecnologia hospitalar e 
infraestrutura, acaba de firmar contrato com a representante nacional 
da empresa americana Intuitive para aquisição de um robô cirurgião Da 
Vinci Xi, modelo de útima geração. O início da operação, prevista para o 
primeiro trimestre de 2021, representa um grande avanço para os procedi-
mentos cirúrgicos na instituição. Com isso, contará tanto com o simulador 
externo quanto com o simulador interno que vem acoplado ao robô. Essa 
tecnologia ficará disponível no Centro de Simulação Realística, espaço de 
treinamento que o hospital já possui, onde os colaboradores e médicos 
aprendem como reagir de maneira coordenada no dia a dia e também 
em situações extremas. Outras informações: (www.santajoana.com.br).

C -  Suspensão do ICMS
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e demais entidades repre-
sentativas do empreendedorismo encaminharam ofício ao governador 
de São Paulo, João Doria, no qual solicitam que o aumento do ICMS seja 
suspenso. O reajuste do imposto está previsto para ocorrer no próximo 
dia 15. No documento, assinado pelo presidente da da ACSP, Alfredo 
Cotait Neto, e por mais vinte e duas entidades, destaca que a retomada 
das atividades, indispensável para a volta dos empregos e criação de 
renda, depende de estímulos por parte do governo. “O aumento da ar-
recadação fiscal, por sua vez, depende do crescimento das vendas das 
empresas, o que será prejudicado pelo aumento dos preços resultante 
da maior tributação e pode anular o objetivo visado pelos decretos que 
elevam as alíquotas do ICMS”. A íntegra do ofício enviado ao governador 
pode ser conferida no link (https://cutt.ly/bjrTADg).

de 2021 - até o próximo dia 18. Para pessoas com bolsa já aprovada por 
agência de fomento, o fluxo de inscrição é contínuo. O processo seletivo 
tem uma primeira fase de habilitação (diante de requisitos exigidos no 
edital), eliminatória, e uma fase de análise curricular, classificatória. São 
duas áreas de concentração: Construção Civil e Estruturas e Geotecnia. 
Os docentes vinculados a cada linha de pesquisa, bem como outras 
informações sobre o Programa e o processo seletivo, estão no site do 
programa: (www.ppgeciv.ufscar.br). 

H - Hora da Vindima
A Cooperativa Vinícola Garibaldi celebra o momento mais simbólico da 
temporada: a vindima. As primeiras uvas da colheita estimada em 25 
milhões de quilos começam a chegar para serem processadas. O volume 
representa cerca de 25% a mais do colhido na safra passada, considerada 
uma das melhores da história da vitivinicultura brasileira, e deve render 
o envase de cerca de 20 milhões de litros incluindo sucos, espumantes 
e vinhos. Pelos prognósticos, a vinícola deve celebrar a manutenção da 
qualidade do fruto. É um período que indica a ocorrência do fenômeno La 
Niña, que reduz os níveis de chuvas, favorecendo a maturação das uvas 
e permitindo que a colheita seja realizada no ponto de maturação ideal. 
A colheita mais farta em 2021 encontra explicação nos investimentos 
da cooperativa. Nos últimos anos, novas áreas de vinhedos ganharam 
cultivo pelos associados e, agora, estão iniciando seus ciclos produtivos. 

I - Transporte de Vacinas
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e os presiden-
tes da Gol, Latam, Voepass e Azul ofereceram ao Ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, apoio na elaboração da logística de distribuição das 
vacinas contra a Covid-19. Todas as companhias disponibilizaram seus 
esforços, frotas, malhas aéreas e equipes para o transporte gratuito 
da vacina. A aviação vem mostrando o seu compromisso com o Brasil 
desde o início dessa crise, mantendo as capitais e principais cidades 
conectadas e atuando na repatriação de quem viajou para fora e não 
tinha conseguido voltar porque a sua companhia aérea internacional 
parou. Transportaram gratuitamente profissionais de saúde em todo 
o país, implantando protocolos de segurança sanitária para retomar as 
atividades da maneira mais segura e rápida possível.

J - A Gramática no Contexto  
Dentre as etapas de produção de um livro, a edição do texto é a mais 
demorada e fundamental, e o tempo investido nessa fase resultará em 
tranquilidade no processo e qualidade do produto entregue aos leitores. 
Embora muitos acreditem que o objetivo da preparação e da revisão de 
um livro é apenas corrigir erros de ortografia, essa é uma visão distante 
da realidade. Os preparadores e revisores não são aqueles que “corrigem” 
os textos, mas sim aqueles que os aperfeiçoam. Para ser publicado, todo 
texto precisa passar por um tratamento editorial que cuide de eliminar 
problemas de ortografia e de sintaxe, mas que também garanta a clareza 
e a coerência das ideias. Se você se interessaque tal dar uma olhada no 
curso “Gramática para preparadores e revisores de texto? Saiba mais 
em: (www.universidadedolivro.com.br).  

A metrópole dos esquecidos

São Paulo, com 
seus 12 milhões de 
habitantes, é a triste 
síntese do equivocado 
planejamento da 
expansão dos maiores 
municípios brasileiros

Trata-se de um erro histórico, 
que cria privilégios, promo-
ve imensa estratificação 

demográfica e social, conspira 
contra o crescimento econômi-
co, o desenvolvimento e o meio 
ambiente, levando a uma situação 
caótica de uso e ocupação do solo. 
A questão é mostrada com imen-
sa clareza em filme do filósofo e 
premiado fotógrafo João Farkas, 
intitulado “A cidade segregada”, 
que aborda todos os problemas 
decorrentes da disfunção do meio 
urbano no País. 

A distância entre a residência 
da maior parte dos habitantes e 
dos escritórios ou fábricas é um 
dos problemas que prejudicam a 
qualidade da vida. Muita gente, 
tendo de pegar vários ônibus, 
trens e metrô, consome seis horas 
diárias apenas para ir e voltar de 
casa ao trabalho. Dois terços dos 
paulistanos viajam mais de duas 
horas por dia para ir trabalhar, ou 
seja, quatro horas para ida e volta. 

A região onde se localizam 70% 
dos empregos, o centro expandi-
do, tem poucos habitantes, apenas 
cerca de dois milhões de pessoas, 
integrantes da classe alta e da 
classe média alta. Empurramos 
a classe média baixa e os mais 
pobres para cada vez mais longe. 
Cinco milhões de habitantes da 
classe média estão morando na 
periferia. Quanto mais distantes 
os imóveis, mais baratos. Quanto 
mais próximos, mais caros e ina-
cessíveis para a maioria. 

O centro expandido de São Pau-
lo tem 250 quilômetros quadrados. 
É quatro vezes e meia maior do que 
Manhattan, em Nova York, e duas 
vezes e meia o tamanho de Paris. A 
região perdeu 400 mil habitantes 
nos últimos 30 anos. Apenas 22% 
do total de paulistanos vivem nesta 
“cidade intramuros”, enquanto 
78% estão nas periferias, onde 
numerosas áreas, e não apenas 
as favelas, não têm áreas verdes, 
saneamento básico adequado, 
equipamentos de lazer e, o que é 
mais grave, a presença do Estado 
em termos de saúde, segurança e 
habitação. 

Essa distribuição urbano-de-
mográfica contraria a lógica da 
justiça social e da qualidade da 
vida, pois as pessoas deveriam 
trabalhar, estudar, ter assistên-
cia médica e lazer nas mesmas 
regiões onde moram. São Paulo 
é uma cidade tão desigual, que a 
taxa de mortalidade infantil em 
vários bairros chega a ser 20 vezes 
maior do que nas regiões mais 
desenvolvidas. Quem mora em 

áreas periféricas vive, em média, 
23 anos a menos dos que habitam 
o centro expandido. 

Por exemplo, a longevidade 
média em Moema é de 80 anos, 
ante 57 em Cidade Tiradentes. Mo-
radores dos locais mais afastados 
levam cerca de 75 dias para marcar 
uma consulta médica na rede pú-
blica de saúde. Também é difícil 
prover saneamento básico, água 
e esgoto para todos, em áreas tão 
espalhadas. São Paulo precisaria 
tornar-se mais adensada, para que 
pudesse ter uma adequada infra-
estrutura, cujo custo de provisão 
seria muito menor. 

A Unesco define como densi-
dade ideal a relação de 400 habi-
tantes por hectare, que expressa 
o equilíbrio entre qualidade de 
vida e desempenho dos equipa-
mentos urbanos. Em São Paulo, 
são apenas 125. Ou seja, estamos 
na contramão do mundo civilizado. 
O uso e a ocupação desordenados 
do solo também levam à devas-
tação de mananciais hídricos e 
da vegetação, com numerosas 
invasões de terrenos que deveriam 
ser preservados. 

Mais recentemente, essa ativi-
dade ilegal passou a ser exercida 
pelo crime organizado, que ocupa 
amplas áreas, desmata e faz lotea-
mentos clandestinos, comprados 
por milhares de pessoas, que nem 
desconfiam das irregularidades. 
Por conta disso, o município 
perdeu 7,2 milhões de metros 
quadrados de verde e 1,2 milhão 
de árvores. Até 2030, São Paulo 
terá mais 1,2 milhão de moradores. 
É preciso pensar em todas essas 
questões para reorientar os planos 
de expansão. 

Enquanto a maioria do povo 
enfrenta as agruras dos erros 
históricos do planejamento urba-
no, o centro da cidade, área com 
ampla infraestrutura, vai sendo 
cada vez mais abandonado, com 
prédios invadidos, colocando 
em risco a segurança, a vida e a 
integridade de milhares de serem 
humanos. Seria importante repo-
voar de modo adequado e digno 
essa região. 

É preciso rever as políticas 
públicas de uso e ocupação do 
solo em São Paulo e nas cidades 
brasileiras, propiciando maior 
adensamento, recuperação das 
áreas centrais para habitação e 
revisão dos protocolos de vertica-
lização das construções. É preciso 
expandir o direito das pessoas de 
morarem onde está seu trabalho, 
escola, lazer e acesso aos serviços 
do Estado. Política habitacional 
não se resume a oferecer moradia 
barata a três horas de onde tudo 
acontece. É preciso prover vida 
de qualidade, sem segregação e 
com foco na mitigação das desi-
gualdades. 

(*) - É diretor da Sobloco Construtora 
e membro do Conselho Consultivo 

do SECOVI. 

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

A projeção para 2021 também foi reduzida de 3,34% para 3,32%.

O Banco Central (BC) baixou de 4,39% para 4,38% a 
estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) para 2020, segundo informações do boletim 
Focus divulgado ontem (4). O indicador ultrapassa o cen-
tro da meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional de 4%. Contudo, se considerada a margem de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 também foi reduzida, pela segunda 
semana consecutiva, de 3,34% para 3,32%. Já o índice 
esperado para 2022 e 2023 permaneceu inalterado, de 
3,50% e 3,25%, respectivamente. Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal instrumento usado pelo BC para 
alcançar a meta de inflação. Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi diminuída de 3,13% para 3%. Quanto a 2022 
e 2023, a expectativa é de que seja de 4,5% e 6%.

No dia 9 de dezembro, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 2% ao ano. A redução da 
Selic favorece o barateamento do crédito e leva a um 
menor controle da inflação, o que estimula a produção e 
o consumo. Apesar disso, os bancos consideram também 
outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos 

O empresariado está em compasso de espera, diante da “ainda grande incerteza” 
sobre os rumos da economia para os próximos meses.

Em médias móveis trimestrais, 
o indicador caiu 0,7 ponto no 
mês. Os dados foram divulgados 

ontem (4), pelo FGV Ibre. Segundo 
o superintendente de Estatísticas 
do FGV Ibre, Aloisio Campelo Jr., a 
evolução discreta do indicador em de-
zembro demonstra que o empresariado 
brasileiro está em compasso de espera, 
diante da “ainda grande incerteza” 
sobre os rumos da economia para os 
próximos meses.

“A queda do Índice da Situação Atual 
sinaliza desaceleração do nível de ativi-
dade corrente, enquanto a manutenção 
do Índice de Expectativas abaixo dos 95 
pontos reflete um pessimismo modera-
do em relação ao primeiro semestre de 
2021”, explicou. “Entre os fatores que 
pesam na balança para os dois lados 
estão a ameaça de uma perigosa nova 
onda da Covid-19 no Brasil contrapon-
do ao início de campanhas de vacinação 
em outros países e a perspectiva de 
uso de parte da poupança acumulada 
em 2020 como compensação parcial 
para o fim do período de concessão de 
auxílio emergencial. Será um primeiro 
semestre ainda muito difícil”, disse 
Campelo.

O Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) consolida quatro índices de 
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Confiança empresarial tem pessimismo 
moderado para o 1º semestre

Após uma sequência de altas a partir de julho de 2020, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 
0,4 ponto em dezembro, fechando o ano em 95,2 pontos

Mercado prevê que inflação pelo IPCA 
ficará em 4,38% em 2020

consumidores, como o risco de inadimplência, a margem 
de lucro e despesas administrativas.

O mercado financeiro atualizou de 4,40% para 4,36% 
o valor referente à retração da economia em 2020, men-
surada a partir do Produto Interno Bruto (PIB), que 
resulta da soma de todas as riquezas do país. Quanto 
a este ano, a revisão foi de 3,49% para 3,40%. Para os 
anos de 2022 e 2023, manteve em 2,50%. A cotação do 
dólar para 2021 foi mantida em R$ 5,00. O valor esti-
mado para 2022, por sua vez, foi reduzido de R$ 4,55 
para R$ 4,50 (ABr).

confiança setoriais cobertos pelas 
Sondagens Empresariais do instituto: 
Indústria, Serviços, Comércio e Cons-
trução. Em dezembro, o Índice de 
Situação Atual Empresarial (ISA-E) 
caiu 0,2 ponto, indo para 97,8 pontos, 
após sete meses consecutivos de alta. O 
Índice de Expectativas (IE-E) recuou 
0,3 ponto, ficando em 94,3 pontos.

Em dezembro, a confiança da In-
dústria subiu 1,8 ponto, a do setor 

de Serviços aumentou 0,8 ponto e a 
confiança na Construção ficou pratica-
mente estável, com variação positiva 
de 0,1 ponto. Já o Índice de Confiança 
do Comércio teve a terceira queda con-
secutiva, de 1,8 ponto em dezembro. 
Na difusão da confiança, o indicador 
aumentou em 55% dos 49 segmentos 
integrantes do ICE, depois de ficar em 
43% no mês anterior, com evolução 
favorável em todos os setores (ABr).
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