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A - Liderança Feminina 
No próximo dia 26 (quintra-feira), das 18h às 21h, no Spaces Vila Olímpia 
- R. Gomes de Carvalho, 911, acontece o workshop gratuito “Liderança 
feminina: como trabalhar a sua autoconfi ança e conquistar o mundo”. O 
encontro objetiva preparar as mulheres para se posicionarem com mais 
segurança nas situações do dia-a -dia. Carine Roos e Amanda Gomes, 
co-fundadoras da ELAS (Exercendo Liderança com Assertividade e 
Sabedoria) pretendem gerar refl exões, aumentar o poder pessoal e gerar 
novos comportamentos nas participantes a partir de debates e ativida-
des práticas. Outras informações no site (www.programaelas.com.br).

B - Venda de Energia Eólica 
A Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores investidoras no desenvol-
vimento de projetos eólicos no Brasil realiza, no dia 10 de agosto, um leilão 
eletrônico para venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação 
Livre. A iniciativa visa atender a demanda dos consumidores e comercia-
lizadores no mercado livre. Para o certame, disponibilizará produtos com 
diferentes prazos para atender a variados perfi s de clientes. O edital do 
leilão, a minuta do contrato de comercialização de energia, assim como o 
link de acesso à plataforma eletrônica que irá realizar o certame podem 
ser acessados no link: (http://www.leilaodigital.net/casadosventos).

C - Futuristas do Mundo
Entre os dias 2 e 3 de agosto, no inovaBra (Av.Angélica, 2.529), acontece 
“A Gestão do Futuro”, um evento que apresenta metodologias Foresight 
ou Prospectiva - nome adequado ao que conhecemos como Futurismo - 
de diversas partes do mundo. Com um time de mais de 10 especialistas, o 
objetivo é mostrar como aplicá-las aos negócios, núcleos sociais e gover-
namentais como formas de antecipar o futuro na prática, ou infl uir sobre 
ele. Iniciativa traz profi ssionais da Finlândia, EUA e mais cinco países para 
workshop completo sobre o tema. Sustentabilidade, inovação nos negócios e 
sistemas de informação global, serão alguns dos assuntos explorados durante 
as apresentações. Outras informações: (http://agestaodofuturo.com.br/).  

D - Marca Própria
Está aberto o credenciamento de visitantes para a Private Label Latin America 

2018, a única feira B2B de Marcas Próprias da América Latina, que acontece 
no Transamerica Expo Center, nos dias 29 e 30 de agosto. A inscrição pode 
ser feita no site (http://privatelabelbrazil.com.br/). Exclusivamente voltada 
ao mercado de Marcas Próprias e Terceirização, a Private Label oferecerá às 
empresas de diferentes segmentos um espaço rico para conhecer potenciais 
parceiros e oportunidades de desenvolver negócios. Atualmente, o setor de 
Marcas Próprias passa por uma nova fase de evolução no Brasil. Pesquisas 
comprovam que a Marca Própria já está em mais de 60% dos lares brasileiros 
e cada vez mais o consumidor busca por variedade de produtos MP. 

E - Sustentabilidade e Inovação
A Ecolab, líder mundial em tecnologias e serviços de água, higiene e 
energia, está entre as ‘100 Empresas mais Inovadoras do Mundo de 
2018’, em ranking promovido pela revista Forbes. Com 1.600 cientistas, 
engenheiros e especialistas técnicos, a companhia possui 19 centros de 
tecnologia pelo mundo e desenvolve soluções abrangentes e produtos 
inovadores para promover alimentos seguros, manter ambientes limpos, 
otimizar o uso de água e energia e melhorar a efi ciência operacional 
para clientes em mais de 40 setores. Em 2017, a Ecolab investiu mais de 
US$ 200 milhões em pesquisa e desenvolvimento. A Ecolab também foi 
condecorada com a medalha de ouro em desenvolvimento sustentável 
pelo World Environment Center. Saiba mais em (www.pt-br.ecolab.com). 

F - Direito Administrativo
O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) promove o Concurso 
de Artigos “Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro”. Inscrições podem ser 
feitas por profi ssionais com ensino superior de qualquer graduação, desde 
que o assunto do artigo esteja inserido em uma das temáticas do XXXII 
Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. O evento acontece entre 
17 e 19 de setembro, em Florianópolis. Trata-se de uma forma de premiar 
trabalhos de relevância e qualidade intelectual que serão analisados por com 
uma comissão de professores especialmente designada para esta tarefa. Os 
textos ganhadores irão integrar o livro anual do Congresso. O material deve ser 
enviado até o próximo dia 31, em arquivo word, ao site: (www.ibda.com.br).  

G - Segurança Alimentar
No dia 6 de agosto, Horário: das 8h às 19h, no Sheraton WTC São Paulo 

Hotel, acontece o Congresso Brasileiro do Agronegócio Abag e B3 – Ex-
portar para Sustentar. No evento, será apresentado o documento ‘Plano 
de Estado - 2030’, organizado por importantes entidades do agronegócio 
brasileiro, com dimensões e ambições inéditas: tornar o Brasil, em dez 
anos, o maior e melhor produtor mundial de alimentos. Tendo por tema 
‘2019: Novo Governo e Prioridades’, o painel discutirá a concretização da 
ideia norteadora de contribuir para a segurança alimentar sustentável do 
Planeta, condição considerada indispensável para se garantir a paz no 
mundo, pois onde não há fome, fi ca mais fácil alcançar a paz. Inscrições 
estão abertas em (www.cbaabagb3.com.br).

H - Assessoria Tecnológica
Para que as indústrias de São Paulo iniciem a transição para as práticas 
da quarta revolução industrial, alcançando o máximo de seu potencial 
e elevando a sua competitividade, o Senai-SP criou o programa ‘Indús-
tria Paulista Mais Competitiva’. O objetivo é promover o aumento da 
competitividade das indústrias por meio de intervenções nos setores 
produtivos das empresas, executando assessoria tecnológica em três áreas 
estratégicas: Manufatura Enxuta, Efi ciência Energética e Preparação 
para Indústria 4.0. A metodologia prevê a redução de custos e ganhos em 
qualidade e melhoria do ambiente de trabalho. As assessorias oferecidas 
nas três áreas estratégicas são independentes, porém complementares. 
Mais informações e inscrições: (industriamaiscompetitiva.sp.senai.br).

I - Indústria do Alumínio
Entre os dias 3 e 5 de setembro, no São Paulo Expo, acontece a ExpoAlu-
mínio 2018, uma vitrine tecnológica para o setor com soluções integradas. 
O evento será palco de inovações, experiência e conteúdo destinados aos 
profi ssionais de toda a cadeia produtiva do alumínio, desde a bauxita à 
reciclagem. São esperadas mais de 140 marcas nacionais e internacionais 
dos setores fornecedores da indústria do alumínio. A perspectiva é que 
mais de 10 mil visitantes passem pelo evento em três dias, provenientes 
de todas as regiões do Brasil e de diversos países, principalmente da 
América do Sul. Outras informações em: (www.expoaluminio.com.br).

J - Desenvolvimento de Software
Para acompanhar o crescimento estimado de 25% em 2018, a DB1 anuncia 
a disponibilidade de 50 postos de trabalho para atuar em cargos técnicos 
de desenvolvimento de software, além de vagas para áreas de qualidade, 
operações, novos negócios e controladoria, entre outras, alocado na sede 
da empresa, em Maringá ou em home offi ce, de acordo com os requisitos 
da vaga. Quem se interessar em participar de um processo seletivo terá 
a possibilidade de trabalhar em uma empresa com metas desafi adoras, 
poderá atuar em projetos de grande porte, além de contar com a ajuda da 
empresa para colocar em prática projetos inovadores. Para detalhes sobre 
as vagas disponíveis e envio de currículo, basta acessar (goo.gl/op4ony).

A - Liderança Feminina 
No próximo dia 26 (quintra-feira), das 18h às 21h, no Spaces Vila Olímpia 

2018, a única feira B2B de Marcas Próprias da América Latina, que acontece 
no Transamerica Expo Center, nos dias 29 e 30 de agosto. A inscrição pode 
ser feita no site (http://privatelabelbrazil com br/) Exclusivamente voltada

Ter um plano de 

carreira ainda é 

um objetivo que 

muitos profi ssionais 

buscam e esperam das 

organizações

Não é incomum ouvir 
indagação a respeito 
disso nos encontros 

com colaboradores, e sempre 
que me deparo com ela, me 
questiono sobre o que ainda 
não foi dito, de forma que a 
pergunta possa ser outra. Por 
que o desafi o da “carreira” não 
vem de quem a busca? Isto é, 
porque “carreira” é algo espe-
rado e não proposto por quem 
a deseja?

É possível que isso não 
ocorra porque há ainda muitas 
pessoas e organizações que 
ignoram ou não se apropriaram 
do fato de que já vivemos em 
um ambiente – nas empresas, 
no país e no mundo – que não 
nos dá certezas fi xas. As mu-
danças ocorrem sem muita – ou 
nenhuma – previsão, estamos 
muito mais interdependentes 
e cheios de dúvidas sobre o 
futuro.

Enquanto delineiam o 
futuro do negócio – ou fu-
turos –, apontam caminhos 
e direções, as empresas 
também devem desenhar, 
inspirar, promover e construir 
caminhos possíveis para o 
desenvolvimento coletivo e 
individual. Desenhar alterna-
tivas e munir as pessoas com 
informações e recursos que as 
suportem em suas decisões 
no ambiente de negócios, e 
dentro do conjunto de valores 
da organização, é o papel que 
cabe aos líderes, gestores e 
aos RHs.A área de Recursos 

Humanos tem papel impor-
tantíssimo nesse cenário.

No lugar do desenho de 
carreiras preconcebidas e 
lineares, pode viabilizar uma 
estrutura fl exível e modular de 
desenvolvimento que estimule 
a experimentação de papeis e 
assunção de responsabilidades 
cada vez mais abrangentes 
e interligadas e investir na 
formação de gestores capazes 
de construir propostas de de-
senvolvimento à medida que 
a complexidade dos negócios 
se altera e novos futuros se 
apresentam.

Desenvolver uma visão de 
conjunto e o entendimento das 
relações intrincadas do siste-
ma organizacional, do negócio, 
do mercado e do mundo, saber 
fazer leituras, simular cenários 
interdependentes, planejar e 
executar com visão de projeto, 
focar com ouvidos atentos e 
olhar aberto, comunicar-se 
e negociar alternativas etc. 
são competências que todos 
devemos buscar para estarmos 
prontos para as oportunidades.

Assim, entendo plano de 
carreira como uma trilha de 
possibilidades, a qual quando 
decido percorrê-la devo estar 
relativamente pronto e aberto, 
pois surpresas e imprevistos 
virão, difi culdades surgirão, 
encontros acontecerão, insi-
ghts, ideias e novas demandas 
surgirão para modifi car o rumo 
exigindo fi rmeza e fl exibilidade 
ao mesmo tempo. 

O que importa para não nos 
perdermos é ter o foco em 
mente e em mãos próprias.

(*) - É diretora de RH da Hughes no 
Brasil, empresa líder mundial em 

telecomunicações via satélite,
com 50 anos de atuação no País

(www.hughes.com.br).

Valéria Motta (*)

O queijo Parmigiano Reggiano pode acabar na mira

da OMS e da ONU.

A ONU estaria estudando 
propor medidas para frear o 
consumo de sal nos países-
-membros, inclusive por meio 
da utilização de etiquetas 
para identifi car produtos que 
contêm o mineral em excesso. 
Além disso, alimentos ricos 
em gordura saturada também 
estariam na mira da ONU, que 
discutirá o tema no próximo 
dia 27 de setembro, em Nova 
York, na terceira reunião para 
avaliar os progressos na luta 
contra doenças não trans-
missíveis, como patologias 
cardiovasculares.

O tema já estaria em debate 
com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), que, em 
janeiro passado, publicou 
um relatório com possíveis 
recomendações para reduzir o 
impacto negativo de comidas 
ricas em sal e gordura, como 
campanhas informativas e a 
fi xação de patamares máxi-
mos do mineral em alimentos.

O estudo não menciona 
explicitamente nenhum pro-
duto italiano, mas, segundo o 

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste dos contratos de aluguel, re-
gistrou infl ação de 0,53% na segunda prévia de 
julho, taxa inferior ao 1,75% da segunda prévia 
de junho. Segundo dados divulgados ontem 
(18) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com 
a prévia, o IGP-M acumula taxas de infl ação de 
5,94% no ano e de 8,26% em 12 meses.

A queda da taxa foi puxada pelos produtos 
no varejo e no atacado. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede o atacado, registrou 

taxa de 0,52% na segunda prévia de julho. No mês 
anterior, a taxa foi de 2,24%. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que acompanha a variação de preços 
do varejo, passou de 0,99% na segunda prévia de 
junho para 0,39% na segunda prévia de julho.

Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da 
Construção, terceiro subíndice que compõe o 
IGP-M, subiu de 0,48% para 0,90% no período. 
A segunda prévia de julho foi calculada com base 
em preços coletados entre os dias 21 de junho 
de 2018 a 10 de julho (ABr).

Multado por “exercer práticas ilegais com seu sistema 

operacional para telefones celulares”.

“O Google impôs res-
trições ilegais aos 
fabricantes de dispo-

sitivos Android e operadores de 
redes móveis para consolidar sua 
posição de domínio nas buscas 
na internet”, disse o Executivo 
comunitário em comunicado.

A CE acusa o Google de ter 
exigido que os fabricantes pré-
-instalassem seus serviços de 
busca (Google Search) e seu 
navegador (Chrome) como con-
dição para conceder a licença 
de uso de sua loja de aplicativos 
(Play Store). Esta multa se 
soma à de 2,42 bilhões de euros 
(R$ 10,93 bilhões) que Bruxelas 
impôs ao gigante americano 
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UE impõe multa recorde de 
4,34 bi de euros ao Google
A Comissão Europeia (CE) multou ontem (18) o Google em 4,34 bilhões de euros (R$ 19,58 bilhões), 
a maior multa já imposta pelo regulador comunitário, por exercer práticas ilegais com seu sistema 
operacional para telefones celulares Android com o objetivo de reforçar o domínio do seu motor de busca

em junho de 2017 por abuso 
de domínio, ao favorecer seu 
serviço de comparação de com-
pras em seu motor de busca, 
que até hoje era a sanção mais 
alta imposta pela CE a uma só 
empresa.

Por sua vez, o Google anun-
ciou via Twitter que irá recorrer 
na justiça para contra a multa 
imposta pelo órgão europeu. “O 
Android criou mais opções, não 
menos. Um ecossistema vibran-
te, inovação rápida e preços 
mais baixos são marcas clás-
sicas da concorrência robusta. 
Recorreremos da decisão da 
Comissão”, afi rmou a empresa 
(Agência EFE).

Discussão na ONU sobre sal 
e gordura preocupa Itália

jornal “Il Sole 24 Ore”, algumas 
excelências da gastronomia 
nacional podem acabar na 
mira da OMS e da ONU, como 
o queijo Parmigiano Reggiano, 
o presunto cru e o azeite ex-
travirgem. “Se isso acontecer, 
será loucura pura. Acreditam 
que produtos como Coca Cola 
light fazem bem para a saúde e 
depois condenam o Parmigiano 
ou outros produtos da gastro-
nomia italiana. Faremos uma 
batalha muito dura”, prometeu 

o ministro de Agricultura da 
Itália, Gian Marco Centinaio.

No entanto, fontes das 
Nações Unidas disseram 
que a reunião prevê apenas 
uma declaração política e 
“adotada por consenso”, sem 
votações ou resoluções. Em 
2015, a OMS já havia causado 
revolta na Itália ao dizer que 
o consumo elevado de carnes 
processadas e embutidos, 
como salames e presuntos, 
pode causar câncer (ANSA).

Infl ação dos aluguéis recua na prévia de julho

Suplementos 
alimentares ganham 
regulamentação 
inédita

A diretoria colegiada da 
Anvis) aprovou novo marco 
regulatório para suplementos 
alimentares. A regulamentação 
vai contribuir para o acesso 
de consumidores a produtos 
seguros e de qualidade, além de 
ajudar a reduzir a assimetria de 
informações no mercado – so-
bretudo em relação à veiculação 
de alegações sem comprovação 
científi ca. Uma resolução, a ser 
publicada nos próximos dias no 
DOU, trará os requisitos sani-
tários gerais dos suplementos 
alimentares, incluindo regras 
de composição, qualidade, 
segurança e rotulagem.

A agência também vai publi-
car uma instrução normativa 
com a lista de ingredientes 
permitidos e as alegações auto-
rizadas. O texto será atualizado 
periodicamente e vai estabele-
cer limites mínimos e máximos 
para cada substância, de acordo 
com grupo populacional – crian-
ças, gestantes e lactantes, por 
exemplo.

Será publicada ainda uma 
resolução que trata de aditivos 
e coadjuvantes de tecnologia 
permitidos para esses produtos 
e uma outra resolução sobre es-
tudos necessários para compro-
var a segurança e a efi cácia de 
probióticos (micro-organismos 
vivos que, quando administra-
dos em quantidades adequadas, 
conferem benefício à saúde). 
“As empresas terão cinco anos 
para adequarem os produtos 
que já estão no mercado à nova 
norma. No entanto, os novos já 
deverão ser comercializados de 
acordo com as novas regras”, 
informou a Anvisa (ABr).

O Ministério da Saúde in-
formou que uma nova versão 
do sistema e-SUS Atenção 
Básica será disponibilizada 
aos gestores do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Com a 
atualização, os pacientes vão 
passar a receber notifi cações 
de consultas agendadas em 
unidades básicas de saúde 
pelo aplicativo da pasta.

A nova versão do sistema 
também permite registrar as 
vacinas aplicadas no prontuário 
eletrônico, permitindo armaze-
nar todas as ações de saúde do 
usuário em um mesmo local. 
Desta forma, o histórico do 
paciente poderá ser acessado 

em todos os serviços do SUS 
que estejam informatizados. “Os 
dados são coletados de forma 
individualizada podendo ser 
identifi cados com o número do 
Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
do cidadão por meio do e-SUS 
AB”, informou o ministério. 

A orientação do governo 
federal é que municípios que 
utilizam o Prontuário Eletrô-
nico do Cidadão ou a coleta 
de dados simplifi cada usem a 
versão mais recente do siste-
ma, garantindo a qualidade na 
transmissão de dados coleta-
dos. A atualização está dispo-
nível no site do Departamento 
de Atenção Básica (ABr).

SUS: notifi cações de 
consulta pelo celular


