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Confiança do consumidor
atinge maior nível desde agosto

A alta foi puxada pela taxa que mede confiança
em relação ao futuro.

sente, também subiu (1,5
ponto) e chegou a 67,6
pontos. Apesar da alta,
este subíndice ainda está

Desaceleração da
China deve afetar
Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,
disse que a desaceleração da
economia da China deverá
dificultar o crescimento do
Brasil e dos demais países da
América Latina. A pandemia,
a crise imobiliária chinesa
e o envelhecimento de sua
população estão entre os
principais fatores da queda de
crescimento do país asiático.
“Acho que a preocupação é
que um crescimento menor
na China possa dificultar o
crescimento da América Latina e o crescimento do Brasil.
Acho que o ponto principal é
entender que esse processo
vai acontecer de tal forma, e
tomar as medidas, e se reinventar para que isso tenha o
mínimo de efeito possível”,
disse o presidente do BC, em
palestra online promovida
pelo Canal AgroMais.
“A gente começa a ver, e a
própria autoridade chinesa
tem dito, que a gente vai ver
um crescimento da China
mais perto do crescimento
mundial, não tão descolado, ainda que seja acima”,
acrescentou, ao destacar que
a tendência de inflação no
Brasil ainda é de crescimento
e que o aumento de preços no
país está sendo impulsionado
principalmente pela área de
energia (ABr).

INSS antecipa benefícios em cidades
em estado de calamidade pública
O INSS publicou, no
Diário Oficial da União de
ontem (22), uma portaria
que antecipa o cronograma de pagamento dos benefícios previdenciários
e assistenciais a pessoas
que têm residência ou
domicílio bancário nos
municípios de Canapi,
em Alagoas, Teresina de
Goiás, em Goiás, e Petrópolis, no Rio de Janeiro.
A medida, adotada enquanto perdurar o estado
de calamidade pública
nessas localidades, vale
para o cronograma de
pagamentos a partir de
março.
O valor corresponde
a uma renda mensal do
benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção da pessoa
(ou de seu procurador,
tutor ou curador) entre
os dias 25 de março e 31
de maio de 2022. Só terão acesso aos efeitos da
medida os beneficiários
que, na data de reconhecimento do estado
de calamidade pública,
tinham residência ou

A - Seleção de Bolsistas

A Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) abriu processo seletivo para o
ingresso de bolsistas nas Habilitações Profissionais Técnicas de Nível Médio de Técnico em Administração, Técnico em RH e Técnico em Serviços
Jurídicos, no Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. Serão oferecidas, ao
todo, 120 bolsas integrais. As inscrições podem ser feitas pelo site (https://
fundacaofat.org.br/). O candidato deve escolher o curso de interesse, se
inscrever e enviar a documentação necessária. Depois de confirmada a
inscrição, passará por uma prova de conhecimento online. Os três cursos
terão duração de um ano, com variação apenas na carga horária.

B - Busca por Motorhomes

A maior busca também se deve à mudança de perfil de viajantes de
motorhome, no Brasil. Segundo pesquisa inédita realizada pela Estrella
Mobil Motorhomes, localizada em Santa Branca/SP, enquanto em 2019
cerca de 80% dos compradores eram aposentados e profissionais liberais,
agora cerca de 35% dos compradores são pessoas mais jovens, que têm a
possibilidade de trabalhar remotamente. Com o livre acesso a tendências
do mercado de viagens, o público passou a buscar novas maneiras de sair
de casa e conhecer o mundo em segurança. Isso atraiu um perfil na faixa
etária entre 20 e 40 anos, que gostou da novidade. Já existem aplicativos
que orientam os viajantes sobre locais que oferecem toda segurança para
paradas, como o MaCamp. Fonte: (www.estrella-mobil.com.br).

C - Profissionais de Dados

A Dock, um dos principais players em tecnologia para meios de pagamentos
e digital banking na América Latina, vai selecionar 64 participantes para o
primeiro Dock Data Hackathon. O evento, online, acontece nos dias 19 e
20 de março e propõe uma experiência de aprendizado e integração para
desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas em big data. Os participantes trabalharão em projetos reais relacionados à área de pagamentos
digitais e aqueles que concluírem os desafios poderão ser convidados a
trabalhar na Dock. As equipes que desenvolverem os melhores projetos
serão premiadas com Kit Gamer (Mesa, cadeira, monitor, teclado e mouse)
ou Laptop. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas pelo site:
(https://www.dockdatahackathon.com.br/index.html).

D - Programação Web

em patamar muito baixo
em termos históricos.
“O resultado positivo pode
ter sido influenciado pelo

Auxílio Brasil nas faixas de
renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o
mercado de trabalho e situação econômica que voltaram
a ficar mais otimistas, com
indicadores superando o
nível neutro de 100 pontos.
Mas é preciso ter cautela,
o nível ainda é muito baixo
em termos históricos e o
comportamento volátil dos
consumidores nos últimos
meses mostram que a incerteza elevada tem afetado
bastante a manutenção de
uma tendência mais clara da
confiança no curto prazo”,
explica a pesquisadora Viviane Seda Bittencourt, em nota
divulgada pela FGV (ABr).

A Sirius, escola de formação em tecnologia, acaba de lançar um modelo
inclusivo de educação tecnológica, ao oferecer a primeira Fellowship

Tânia Rêgo/ABr
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om o resultado, o
indicador chegou a
77 pontos em uma
escala de zero a 200 pontos,
o maior nível desde agosto do
ano passado. A alta da taxa
foi puxada, principalmente,
pelo Índice de Expectativas,
que mede a confiança dos
consumidores em relação
ao futuro e que subiu 3,8
pontos.
Com isso, o subíndice
chegou a 84,5 pontos,
principalmente devido
ao bom desempenho do
componente intenção de
compras de bens duráveis
próximos meses. O Índice
da Situação Atual, que
mede a confiança no pre-

Fernando Frazão/ABr

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu
2,9 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano

A medida vale para Canapi (AL), Teresina de Goiás (GO) e
Petrópolis (RJ).

domicílio bancário nessas
localidades.
Caso a pessoa não conste
da relação emitida pelo
INSS às unidades bancárias pagadoras, ela poderá
requerer a antecipação em
qualquer agência da Previdência Social. A liberação
do crédito será imediata,
após a formalização, pela
instituição financeira.
Caso seja realizada por
correspondente bancário,
a liberação deverá ocorrer
no prazo máximo de cinco
dias úteis.
A antecipação desses
valores deverá ser ressar-

cida em até 36 parcelas
mensais fixas, “mediante
desconto no benefício
ordinariamente devido,
a ser iniciado a partir do
terceiro mês seguinte ao
da antecipação, sem qualquer custo ou correção
monetária”. No caso de
benefícios cuja cessação
esteja prevista para ocorrer em data anterior à
36ª parcela, a quantidade
de parcelas deverá ser
adequada, “de modo a
propiciar a quitação total
da antecipação ainda na
vigência dos referidos
benefícios” (ABr).

em Desenvolvimento Web do país, inspirado nas melhores instituições,
como Harvard, Stanford e MIT. A iniciativa, que tem como premissa
que todos os alunos aprovados no processo seletivo façam o curso
independente de sua condição financeira, ainda oferece oportunidade
de bolsa remunerada de auxílio aos estudos. O programa transforma
profissionais não técnicos em desenvolvedores de aplicativos para web
e tem como base metodologias práticas, baseadas em projetos de empresas, combinados com mentorias. A duração é de seis meses: metade
dedicada à formação intensiva dos alunos; e, os últimos três, voltados
à aceleração de carreira dos profissionais. Mais informações: (https://
www.sirius.education/webdevpr).

E - Relação entre Contadores

O investimento de R$ 200 milhões feito pela IOB, smart tech que une
conteúdo e tecnologia a serviço do universo contábil, foi bem recebido
pelo mercado que já enxerga o potencial dos novos produtos em fortalecer a relação entre contadores e seus clientes, especialmente nas
pequenas e médias empresas. As novas soluções envolvem segmentos
distintos, mas que se complementam, como banco digital, crédito, seguros e sistema de cobranças, também os setores de cyber segurança e
plataforma inteligente de benefícios, gestão de documentos online com
segurança e assinatura digital com tecnologia blockchain, além de uma
comunidade colaborativa de profissionais contábeis. Todas são capazes
de promover a expansão e integração de serviços contábeis em um nível
de transformação digital jamais visto pela área até agora. Confira em:
(https://tech.iob.com.br/).

F - Parceira Adobe

A Accenture Brasil foi reconhecida com o maior número de prêmios no
Adobe Latam Partner Recognition 2021. Na categoria DX Partner, que
traz os parceiros que implantaram a maioria das soluções da Adobe, já
é o segundo ano em que a empresa chega no primeiro lugar. Na edição
de 2020, o prêmio foi concedido à Nectar Consulting, marca da Experity,
empresa recentemente adquirida pela Accenture Interactive. Em 2022,
a premiação acontece quando a empresa já integra a Accenture. O outro
prêmio foi o Expert Partner, ou seja, o parceiro com mais certificações.
Outras informações: (https://www.accenture.com/br).

G - Varejo Filantrópico

Doar centavos para ONGs quando se está finalizando uma compra no
caixa. Foi com essa ideia que o economista Ari Weinfeld decidiu trazer

Arrisco ou não arrisco.
Eis a questão?
Leonardo Ozorio (*)

O ano de 2022 será
da renda fixa? É para
esta pergunta que
todos os investidores,
sejam eles pessoas
físicas ou jurídicas,
procuram orientação

M

as, para respondê-la, precisamos
fazer uma avaliação
das principais variáveis que
tendem a impactar, não
somente a nossa economia,
mas a economia global nos
próximos meses. Desconsiderando aqui as incertezas
com relação à COVID-19
- que podem mudar todo
o contexto global -, alguns
eventos são certos e devem
dar o tom aos negócios.
Internamente, podemos
destacar três fatores principais: as eleições presidenciais - e as relativas propostas
apresentadas pelos candidatos no que se refere aos
programas de transferência
de renda e os consequentes
impactos nas contas públicas; o controle da inflação
e crescimento econômico.
Todos estes fatores juntos
podem causar turbulências
no mercado de ações e grandes oscilações no câmbio.
A cada nova pesquisa ou
dado relativo à economia,
certamente, veremos reações dos ativos e impactos
nos investimentos. Mas
lembrem-se: turbulência
não derruba avião. Neste
contexto, há dois indicadores
referentes à nossa economia que podemos dar como
certos: a inflação continuará
elevada e o Banco Central
intensificará o aperto monetário. Claro que não podemos
desconsiderar que cenários
de grandes oscilações e
incertezas proporcionam
boas oportunidades para
investimentos.
Porém, o investidor precisa
estar bem consciente dos riscos aos quais estará exposto.
A gestão de riscos é, ainda
mais, importante! E a gestão
adequada dos riscos é uma
para os períodos de volatilidade bem comportada, mas
é outra para os períodos de
stress. As métricas usadas no
primeiro devem ser diferentes das usadas no segundo.

Depois de um ano com juro
real negativo, quando a inflação oficial superou a casa
de 10% e a taxa de juros
básica da economia superou
10%, é hora de recompor as
carteiras.
Os cenários de curto e médio prazos projetam um ano
de grandes oscilações, onde
a renda fixa (res)surge como
uma opção interessante para
o investidor. As previsões
indicam uma inflação mais
controlada em 2022, em
torno de 5%. Já a Selic deve
chegar a 12,25%, de acordo
com o último Boletim Focus.
Caso a inflação fique ligeiramente acima do previsto
atualmente, o cenário sugere
um juro real positivo na casa
de 6%.
Os títulos públicos, que
já são ofertados com taxas
prefixadas pouco abaixo de
12% ao ano, devem pagar
mais prêmio ao investidor.
Há ainda uma ampla variedade de papéis de renda fixa,
como CDBs, debêntures,
CRIs, CRAs, LCI, LCA que
oferecem retornos positivos
e riscos baixos. Em resumo, retorno positivo, sem
grandes riscos, recompondo
possíveis perdas acumuladas
em 2020 e 2021. O contexto
brasileiro é semelhante ao vivenciado por outras grandes
economias.
Nos Estados Unidos, por
exemplo, as preocupações
são muito semelhantes. Além
da inflação americana estar
no maior patamar desde
1982, a condução da política monetária pelo Federal
Reserve e os programas de
transferência de renda são
mais alguns fatores que
impactarão o desempenho
dos investimentos em 2022.
Diante de todos estes fatores,
diversificar continua sendo
a melhor pedida e os ativos
de renda fixa devem ganhar
prioridade.
É preciso traçar os objetivos de 2022 e evitar mudanças abruptas na carteira ao
longo do ano. Com planejamento e foco no longo prazo,
2022 tende a ser um ano
positivo, mesmo com todos
os solavancos já esperados.
(*) - É diretor de Relações
Institucionais da LUZ Soluções
Financeiras (www.luz-ef.com).

para o Brasil o modelo de microdoação, pelo arredondamento de centavos
no checkout de uma compra, que já é bastante difundido nos EUA e em
países europeus. O projeto chamado Movimento Arredondar, ganhou
redes adeptas ao programa, tais como: Burger King Brasil, Petz, GOL
Linhas Aéreas, Pão de Açúcar, Minuto, Extraplus Supermercados, Popeyes, NK Store, Corello, Shoulder, Track & Fields, Tricard, Havaianas
e Spoletto. O objetivo é o de ampliar a cultura de doação dos brasileiros.
A iniciativa já implementou o programa em 1,5 mil estabelecimentos
varejistas, obtendo mais de 40 milhões de atos de doações e mais de 8
milhões de reais arrecadados. Saiba mais em: (www.arredondar.org.br).

H - Energias Renováveis

O Grupo Heineken, segunda maior cervejaria do Brasil, anuncia mais
um passo dentro do seu compromisso de crescer de forma sustentável
no mercado nacional. Dando continuidade aos investimentos realizados
no estado de São Paulo nos últimos 3 anos, que já somam mais de R$
1,7 bilhão, a empresa anuncia um novo aporte de R$ 320 milhões para
reforçar sua agenda de melhores práticas ambientais e sociais, e seu
plano de expansão no estado, que inclui a modernização das cervejarias
localizadas nas cidades de Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jordão. Na frente ESG para as unidades produtivas, o investimento será
direcionado à ampliação do uso de energias renováveis, a exemplo das
caldeiras de biomassa, e ao ganho de eficiência hídrica.

I - Dispositivos Móveis

Líder de mercado em soluções para gerenciamento de dispositivos móveis
corporativos, a Pulsus estará presente com estande no espaço do Brasil,
durante o MWC Barcelona (https://www.mwcbarcelona.com/), o maior e
mais influente evento de conectividade do mundo, que acontecerá entre
os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Escolhida pela segunda vez para
representar o país no congresso, a solução da startup é reconhecida por
possibilitar aumento de produtividade, eficiência, segurança de dados
e economia para equipes e operações que utilizam dispositivos móveis.
O evento espera reunir mais de 1.500 expositores, representando as
principais empresas líderes mundiais do setor, 1.000 palestrantes e
participantes de 150 países. Outras informaçõe: (https://pulsus.mobi/).

J - Digitalização de Negócios

Para quem não sabe ainda por onde começar e se interessa pelo
modelo de franchising, há opções viáveis financeiramente para quem
quer ter o próprio negócio com um investimento baixo. Um deles
está ligado à transformação digital e à oportunidade de oferecer uma
plataforma completa para que estabelecimentos possam se digitalizar.
Trata-se da franquia da Hyperlocal, holding especialista em digitalização de negócios que possui no portfólio as marcas Avec, Go2Go,
Timo e Wow, e que oferece as soluções digitais para os mercados de
beleza e wellness (salões, clínicas de estética, barbearias, spas, etc),
restaurantes, bares e estabelecimentos que fazem entregas no geral,
além dos mercados pet e de pagamentos. Saiba mais em (https://
www.hyperlocal.com.br/).
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