São Paulo, quinta-feira, 07 de junho de 2018

Página 3

Economia

www.netjen.com.br

62% dos brasileiros devem ir às O ótimo é inimigo
do bom
compras no Dia dos Namorados

Câmara aprova
licença-paternidade
para avós
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite à avó ou
ao avô maternos usufruir da licença
paternidade quando o nome do
pai não for declarado no registro
da criança. A matéria segue para
tramitação no Senado. O projeto
estabelece que o direito de licença
será usufruído, no período seguinte
ao parto, apenas pelo avô ou avó
que for declarado acompanhante
da mulher que acabou de dar à luz.
Pelo texto, o acompanhante poderá
se ausentar do trabalho por cinco
dias, sem prejuízo do salário.
“A medida busca assegurar que
a parturiente tenha alguém para
acompanhar e auxiliar no período
seguinte ao parto, momento de
notórias dificuldades enfrentadas
pela mulher com sua própria saúde
e com o cuidado ao bebê”, justificou
o deputado Lucas Vergilio (SD-GO), autor da proposta.
O texto incorporou o projeto que
inclui a concessão de um dia de
dispensa por mês para a trabalhadora que doar leite materno. Essas
folgas poderão ser usufruídas após
o término da licença maternidade,
cumulativamente, se a doadora
fizer as doações durante essa licença. Para ter o direito à dispensa, a
doação precisa ser atestada por
banco oficial de leite (ABr).

Roupas lideram o ranking dos itens mais procurados
para presentear.

Assim como acontece em
grande parte dos relacionamentos amorosos, o ato de
presentear é percebido como
uma troca, em que os parceiros
presenteiam como demonstra-

ção de afeto, mas também esperam ser presenteados. Dessa
forma, o estudo mostra que a
maioria dos que vão comprar
presentes no dia dos namorados
(66%) acredita que também vão

ganhar presentes, em especial
as classes A e B (76%).
De modo geral, a pesquisa
mostra que a maior parte
(36%) dos entrevistados deve
gastar a mesma quantia que no
ano passado, enquanto 21%
projetam desembolsar mais
e 17% pretendem diminuir
o valor gasto. Em média, o
consumidor brasileiro deve
desembolsar R$ 166,87, sendo
que esse valor aumenta para
R$ 225,18 entre as pessoas das
classes A e B.
Importante notar que 25%
ainda não decidiram o valor que
será gasto. A maioria dos entrevistados (58%) tem a percepção
de que os produtos estão mais
caros do que no ano passado.
Roupas lideram o ranking dos
itens mais procurados para
presentear; 36% vão realizar
compras em shopping center e
18% na internet (SPC/CNDL).

Caiu o índice de confiança
do empresário do comércio
Em maio, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) no município
de São Paulo registrou leve
queda de 0,9%, ao passar de
115,4 pontos em abril para
114,4 pontos. Na verdade, o
indicador parece ter encontrado um patamar de acomodação, já que, desde fevereiro,
o ICEC oscila em torno dos
115 pontos. Em relação a
maio de 2017, avançou 9,7%.
Apurado mensalmente pela
FecomercioSP, o ICEC varia
de zero (pessimismo total) a
200 pontos (otimismo total).
Na análise por porte, assim
como verificado em abril, a
confiança das empresas com
até 50 funcionários registrou
uma queda mais intensa, de
0,9%, ao passar de 114,9 em
abril para 113,9 pontos em
maio, enquanto as empresas
com mais de 50 empregados
exibiram leve queda de 0,3%,
atingindo 114,9 pontos ante
os 113,9 pontos vistos em
abril. Esse movimento ocorre
porque as pequenas empresas
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partir de uma pesquisa
realizada pelo Serviço
de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL), estima-se
que 93,5 milhões de brasileiros
devem presentar alguém neste
12 de junho, o que deve injetar
aproximadamente 15,6 bilhões
de reais na economia.
Dados da sondagem ajudam
a derrubar o estigma de que
casais deixam de se presentear
após o casamento. Quando a
pesquisa investiga quem será
a pessoa presenteada, o esposo ou a esposa aparecem em
primeiro lugar, com mais da
metade das respostas (64%) ?
sendo a intenção de presentear
maior entre os homens (69%).
Em segundo lugar no ranking
dos mais presenteados, aparecem os namorados (30%) e,
na sequência, os noivos (5%).
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Importante data do calendário lojista, o Dia dos Namorados deve levar 62% dos brasileiros às compras

Quantas vezes em
nossas atividades não
somos perfeccionistas
em excesso?
Vou dizer uma coisa que talvez pareça contraditório, mas
a minha experiência diz que
não é: esse tipo de atitude não
necessariamente gera os resultados esperados. Muito pelo
contrário! Pode até atrapalhar.
Vou dar um exemplo.
Certa vez, em uma empresa
onde eu trabalhava, o presidente pediu para um diretor
um slide com uma análise dos
preços médios de determinado
período. O diretor quis fazer
média e já encomendou ao
supervisor um estudo completo dos preços médios, com
análise de variações tributárias
e várias outras informações
adicionais.
A bomba foi repassada aos
analistas, que quase enlouqueceram levantando os dados às
pressas para apresentá-los a
tempo. O resultado? Ao receber o relatório, o presidente
resmungou: “mas eu só queria
os preços médios”.
Nessa história, houve uma
gigantesca perda de tempo
e muito estresse envolvendo
vários funcionários para entregar uma coisa que sequer
havia sido solicitada. Claro
que precisamos nos empenhar
para entregar sempre o nosso
melhor, seja para um líder ou
para um cliente. No entanto, é
necessário ter muito cuidado

para fornecer sempre o que
foi pedido, sem excessos, os
quais não necessariamente são
relevantes.
Se alguém solicita algo na
qualidade “normal”, não há
motivos de entregarmos um
produto “premium”. Afinal,
a pessoa não está disposta a
pagar a mais por isso e você e
sua empresa perderão tempo
e dinheiro com essa solução.
Em muitos casos, você pode
se enrolar tanto que sequer
será capaz de entregar qualquer coisa.
Tudo por ficar ainda pior.
Sabe como? Gastando seus
esforços para tentar convencer alguém a receber mais do
que o solicitado. Na minha
atividade como palestrante,
por exemplo, se um cliente
me deixa claro que deseja que
uma palestra sobre negociação, eu jamais irei sugerir um
conteúdo com horas e horas
falando sobre precificação. Não
faz sentido.
O cliente já tinha claro o
que queria, por que eu deveria gastar tempo tentando
convencê-lo do contrário? Por
isso digo que o ótimo é inimigo
do bom: pois, na tentativa de
fazer o ótimo, pode acabar não
fazendo nada, enquanto poderia simplesmente ter realizado
o que foi solicitado.
Ou seja, o bom.
(*) - É palestrante, facilitador em
treinamentos e professor nos cursos
de MBA e Pós-Graduação da FAAP,
Saint Paul e FIA/SP em disciplinas
de vendas, estratégia e gestão de
negócios.

Depósitos na poupança em
maio superaram saques
Alguns fatores impedem uma trajetória de crescimento mais
consistente e tornam o empresário mais cauteloso.

tendem a ter mais dúvidas do
que certezas diante do quadro
econômico ainda não totalmente amistoso. No comparativo
anual, o ICEC de ambos os
portes subiu, 9,3% e 27,7%,
respectivamente.
Mesmo com a melhora de
diversos fundamentos econômicos – como queda na taxa de
juros, inflação abaixo do piso
da meta, retomada das vendas

do comércio –, alguns fatores
como alta taxa de desemprego,
incertezas no cenário eleitoral,
entre outros, ainda impedem
uma trajetória de crescimento
mais consistente do indicador
e tornam o empresário mais
cauteloso. Vale ressaltar que
os efeitos da alta do dólar e da
greve dos caminhoneiros ainda
serão captados na próxima
edição da pesquisa.

Leilão de imóveis da Petros rende mais de R$ 25 milhões

A Fundação Petros de Seguridade Social
recebeu R$ 25,4 milhões em propostas para
19 imóveis comerciais colocados à venda por
meio de leilão público. O resultado proporcionou ganho de cerca de 5% sobre a soma
dos lances iniciais, determinados por laudos
de empresas independentes e que refletem
uma avaliação de mercado. Para concretizar
as vendas, será feito um processo de homo-

Carlos Titton (*)

logação, que inclui análise dos compradores,
trâmites legais e apreciação pelas instâncias
deliberativas da fundação.
O resultado do leilão surpreendeu o diretor de
Investimentos da Petros, Daniel Lima. “Diante
do cenário ainda desafiador em que se encontra
o mercado imobiliário, especialmente no Rio de
Janeiro, o resultado do leilão nos surpreendeu
positivamente e nos ajuda na tarefa de racio-

nalização dos planos de benefício definido e do
plano de gestão administrativa”.
No leilão, foram arrematados seis conjuntos
comerciais do Edifício Centro Século 21, em
Curitiba; duas salas comerciais do Centro
Empresarial Varig, em Brasília; nove lojas e
uma sala comercial do Rio Office Park 4, no
Rio de Janeiro, e uma loja do Rio Office Park
5, também no Rio (ABr).

Os depósitos na caderneta
de poupança superaram os saques em R$ 2,405 bilhões em
maio, de acordo com relatório
divulgado hoje (6) pelo Banco
Central na internet. Esse foi
o maior resultado para o mês
desde maio de 2013, quando
da captação líquida, ou seja
mais depósitos do que saques,
ficou em R$ 5,625 bilhões.
Em maio de 2017, também
houve captação líquida, mas o
resultado foi menor: R$ 292,6
milhões.
No mês passado, foram
aplicados R$ 181,731 bilhões,
contra a retirada de R$ 179,326
bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança
somaram R$ 2,801 bilhões. Com
captação líquida pelo terceiro
mês seguido em maio, o resultado acumulado do ano voltou a
ficar positivo. De janeiro a maio,
o resultado positivo chegou a
R$ 1,710 bilhão.

Em janeiro e fevereiro
houve retirada líquida (mais
saques que depósitos) de
R$ 5,201 bilhões e R$ 708,1
milhões, respectivamente.
Nos meses seguintes, o resultado ficou positivo: R$ 3,977
bilhões em março e R$ 1,237
bilhão, em abril. Em maio, o
saldo de todas as cadernetas
de poupança ficou em R$
740,639 bilhões.
Pela legislação em vigor, o
rendimento da poupança é
calculado pela soma da Taxa
Referencial (TR), definida
pelo BC, mais 0,5% ao mês,
sempre quando a taxa básica
de juros, a Selic, está acima de
8,5% ao ano. Quando a Selic
é igual ou inferior a 8,5% ao
ano, como ocorre atualmente,
a remuneração da poupança
passa a ser a soma da TR com
70% da Selic. Atualmente a
Selic está em 6,5% ao ano
(ABr).

G - Exame de Suficiência

A - Empresa de Moda
A C&A está com vagas abertas em lojas de todo o Brasil. Para se candidatar
às vagas, os candidatos só precisam deixar um currículo atualizado, com
contato, em alguma loja da rede ou se cadastrar pelo site: (http://www.
cea.com.br/trabalhe-conosco). O ambiente é jovem, alegre e dinâmico,
ideal para quem busca novas oportunidades ou ingressar no mercado
de trabalho. A empresa está investindo cada vez mais na qualidade da
experiência que oferece aos seus clientes nas lojas, por isso está com
vagas abertas para contratar profissionais com os mais variados perfis,
mas, sobretudo, que gostem de trabalhar diretamente com o público.

B - Aeronave Maior
A Alitalia acaba de aumentar sua capacidade para voos do Brasil mais
uma vez. Agora, os voos das quintas-feiras e domingos, que saem ou
retornam para São Paulo, contam com uma aeronave maior do que a utilizada anteriormente. O novo Boeing 777-300 “batizado” Roma, é a maior
aeronave que a Companhia Aérea dispõe na sua frota de 123 aeronaves,
das quais 26 de longo curso. Objetiva atender à crescente demanda pelas
rotas da Alitalia, com destino à Itália ou conexões como Israel, Grécia,
Norte da África e os destinos europeus. Essa aeronave operará os voos
AZ678 e AZ679 e possui uma capacidade para 382 passageiros, sendo
30 assentos na premiada classe Magnifica, 24 na Econômica Premium
e 328 na Econômica (www.alitalia.com.br).

C - Executivos de Associações
Nos dias 2 e 3 de julho, acontece na sede da FecomercioSP, o 1º Congresso
Brasileiro de Gestores e Executivos de Associações (Cogea). Objetiva
estabelecer parcerias entre os gestores e promover a troca de ideias
em cada área, além de incentivar a troca de expertises e de soluções
para fortalecer diversos tipos de associações empresariais e comerciais,
gerando negócios. Através de trocas inspiradoras, capacitações e oportunidades de networking, os participantes irão descobrir como otimizar
ações, fixar contatos e trabalhar em conjunto. É o primeiro espaço para
discussões sobre o futuro das associações e o único evento voltado para
profissionais executivos de diferentes perfis de entidades associativas.
Mais informações: (www.cogea.com.br).

D - Transformando Vidas
Com o objetivo de fomentar o debate e a troca de experiências sobre a
inserção do jovem no mundo do trabalho, o Senac São Paulo promove,
entre os próximos dias 11 a 19, o evento ‘Transformando Vidas com a
Aprendizagem’ com uma série de palestras, mesas-redondas e conversas
em várias unidades da rede localizadas na capital, Grande São Paulo,
interior e litoral. A iniciativa é gratuita e destina-se a representantes de
empresas, órgãos públicos e sociedade civil interessados em conhecer
o programa e obter informações sobre práticas e histórias de sucesso.
O evento promove a integração entre empresas parceiras e instituições
interessadas em conhecer como o Senac atua. Programação em: (www.
sp.senac.br/agendadeeventos).

E - Opção na Argentina
O voo LA 8134 da Latam, direto São Paulo/San Miguel de Tucumán (capital
da província), com três frequências semanais, às quartas, quintas-feiras
e sábados já está em operação. O percurso inverso é realizado pelo LA
8135, nos mesmos dias. É operado em aeronave A320, com capacidade
para 174 passageiros, em classe econômica. Terra da cantora Mercedes
Sosa, Tucumán, a Noroeste da Argentina, recebe o visitante com a diversidade de sua oferta turística, repleta de história, natureza, turismo
aventura, cultura ancestral, gastronomia, vinho entre outros atrativos.
Mais informações: (www.tucumanturismo.gob.ar).

F - Pragas Urbanas
O Instituto Biológico (IB-APTA) é parceiro da empresa americana Isca
Technologies no teste de um repelente natural para evitar a ocorrência
da broca-do-olho-das-palmeiras. As palmeiras estão espalhadas em todo
o Brasil e além de sua importância econômica também são encontradas
em patrimônios históricos. O IB é referência brasileira em pesquisas
com pragas urbanas, como as brocas. Entre os próximos dias 18 e 21, o
Instituto realizará o Simpósio Nacional de Pragas Urbanas (Sinaprave),
para discutir a ocorrência dessas pragas em várias frentes, sendo uma
delas a em patrimônios históricos. A inscrição para o evento pode ser
feita em (http://www.sinaprave.com.br/). O IB é ligado à Secretaria de
Agricultura do Estado.

O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo promove, no próximo dia
13, mais um curso preparatório ao Exame de Suficiência do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC, que acontece no dia 17, desta vez com
a temática “Contabilidade Societária”. A etapa de preparação para o
exame que está sendo realizada pelo Sindcont-SP será conduzida pelo
professor universitário pós-graduado em Administração e Controladoria
e bacharel em Comunicação Social e em Ciências Contábeis Braulino
José dos Santos, que também é mestrando em Contabilidade. Inscrições:
(http://www.sindcontsp.org.br/menu/agenda-de-cursos/1538/).

H - Inteligência Artificial
Parceira da IBM e NVidia, com atuação nas indústrias de saúde, finanças,
análise de imagem, robótica, educação e veículos autônomos, a Data H, startup
brasileira focada em inteligência artificial, está selecionando seis candidatos
para seu programa de estágio. Batizado de “Deep Space”, o programa se
diferencia por ser focado em preparo educacional, aprender como se desenvolver no mundo da IA. Os candidatos precisam estar cursando qualquer ano
de Ciência ou Engenharia da Computação e têm até o próximo dia 30 para
se inscrever pelo link (https://lnkd.in/deR4a7k), e concorrer as vagas para
estagiar durante 4 meses na sede da empresa, em Ribeirão Preto.

I - Salão de Lingerie
Às vésperas de mais uma edição do Salão Moda Brasil 2018, maior Salão
de Lingerie da América Latina que acontece entre os próximos dias 18
e 20, no São Paulo Expo, fabricantes já se movimentam para receber
lojistas e profissionais do setor ávidos por rechear suas vitrines com
lançamentos cheios de tecnologia, inovação, design e moda. O Salão
tem patrocínio da Rodhia AMNI, Berlan, Delfa e Rosset e apoio da ABIT,
Apex-Brasil e Sinditêxtil-SP. A moda íntima retoma os níveis de produção
e está em busca do maior nível de produção dos últimos quatro anos,
agora. Serão três dias onde os protagonistas dos estandes, da passarela
e dos fotógrafos serão asa delta, fio dental, sutiã espartilho, meia taça,
com ou sem bojo. Saiba mais em (www.salaomodabrasil.com.br).

J - Celulose e Papel
De 28 a 30 de agosto, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel
(ABTCP) promove a 6a Semana de Celulose e Papel, em Três Lagoas, na
fábrica da Eldorado Brasil. Com o tema “O futuro da celulose e papel, o
que esperar da revolução industrial”, o evento tem como propósito atualizar os profissionais de áreas relacionadas a essa cadeia produtiva, que é
responsável por movimentar impulsionar a economia, em especial nessa
região do País. Serão três dias de palestras com conteúdo apresentado
por especialistas discutindo tendências, novos cenários e tecnologias
para o setor. Inscrições e mais informações (http://abtcp.org.br/).

