
Por que muitos donos não 
conseguem sair de férias?

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 24 de julho de 2018 

A - Cultura Coreana
Entre os dias 10 e 12 de agosto (sexta a domingo), acontece o 12° Fes-
tival da Cultura Coreana, evento que faz parte das comemorações ao 
Dia da Coreia, celebrado anualmente em 15 de agosto, o mesmo dia de 
um dos feriados mais importantes da Coreia: o “Dia da Independência”, 
que também é chamado de “Gwangbokjeol”, que signifi ca “Restauração 
da Luz do Dia”, um fi m à escuridão do controle estrangeiro sobre a 
península coreana, em 1945. Serão shows de grupos vindos da Coreia, 
apresentações de Taekwondo, dança tradicional coreana, grupos de canto 
e percussão tradicional coreana, comida típica coreana, na Praça Coronel 
Fernando Prestes, no bairro do Bom Retiro. Outras informações em:
(www.facebook.com/festivalcoreia). 

B - Impactos das Fake News 
Em 2017, 12 milhões de pessoas compartilharam Fake News no Brasil. No 
Twitter, as notícias falsas chegam a se espalhar 20 vezes mais rápido do 
que a verídica. 85% das empresas se preocupam com essa disseminação e, 
dentre elas, 91% se sentem ameaçadas com os possíveis danos à reputação 
da marca. A FGV recebe Douglas Silveira, da agência Lupa, Paula Miraglia, 
do Nexo Jornal, e André Miceli, Coordenador do MBA de Marketing Digital 
da FGV, para a palestra sobre Fake News nesta quinta-feira (26), às 19:40, 
na FGV Itapeva. Os profi ssionais vão avaliar este fenômeno, em diversas 
esferas da sociedade, e abordar a efi cácia das soluções já colocadas em 
prática. Inscrições gratuitas: (https://educacao-executiva.fgv.br/sp/sao-
-paulo/eventos/palestra-fake-news?geo-popup=hide).

C - Investidor-anjo
Uma startup reuniu especialistas em negócios ambientais e em marketing 
digital para criar o primeiro marketplace de energia solar do Brasil. A 
plataforma facilitará o encontro entre instaladores de energia solar e 
consumidores interessados em economizar na conta de luz. Mas para 
o negócio decolar, a startup busca investidores-anjo por meio de um 
leilão inédito no país. Comandado pelo leiloeiro público Helcio Kron-
berg, o pregão ocorre na próxima terça-feira (31), totalmente online, 
e o lance inicial é de R$ 216 mil, valor que pode ser parcelado em 12 
vezes. O dinheiro será usado para cobrir custos de desenvolvimento e 
marketing. Para participar do leilão basta fazer um cadastro prévio no 
site do leiloeiro (www.hkleiloes.com.br).  

D - Programa de Estágios
A Peers Consulting - Consultoria de negócios, com foco em gestão e 
processos – está com vagas abertas para seu Programa de Estágios. As 
áreas preferenciais são de Engenharias, Administração e Economia, 
mas não há restrição em alunos de outros cursos. A empresa busca por 
talentos que façam a diferença e sejam movidos por desafi os. Os perfi s 
procurados são os que valorizam as seguintes habilidades: raciocínio lógico 
e facilidade com números, capacidade de comunicação e relacionamento, 
capacidade analítica, estruturação e organização de raciocínio, foco em 
gerar resultados aos clientes, pró-atividade e dinamismo, conhecimento 
e ferramentas Offi ce e BI (desejável). Enviar o currículo para o e-mail: 
(recrutamento@peers.com.br). 

E - Ética Fiscal
A Escola Fazendária do Estado (Fazesp) está recebendo inscrições para 
a 3ª turma de 2018 do curso Ética e Cidadania Fiscal. Gratuito, o curso 
será realizado no período de 20 de agosto a 26 de outubro. O conteúdo é 
direcionado aos interessados em obter conhecimentos sobre tributação, 
responsabilidades do Estado e exercício da cidadania.Temas: o Brasil e seus 
desafi os; o papel da educação na transformação da sociedade; a estrutura 
dos poderes e suas atribuições; a classifi cação dos tributos; o panorama 
da sociedade brasileira atual; controle, transparência, lei de acesso à 
informação e participação social, o que é Ética e a diferença entre ética 
e moral. Para mais informações e inscrições: (fazesp.fazenda.sp.gov.br).

F - Arritmólogos do Brasil 
No próximo dia 27 (sexta-feira), a Sociedade Brasileira de Arritmias 
Cardíacas (Sobrac) promove, o simpósio “O atleta com arritmia”, no 45º 
Congresso Paranaense de Cardiologia. O evento chega ao ExpoUnimed, 
em Curitiba, trazendo novidades sobre o tema a fi m de ampliar o co-
nhecimento não só de cardiologistas como também – e especialmente 
– de arritmólogos de todo o Brasil. A melhora da expectativa de vida, 
assim como a considerável mudança no jeito de consumir alimentos 
e bebidas, motivou a participação de diversas pessoas em corridas e 
maratonas, natação, esportes como o ciclismo, triatlo, entre outros. E 
essa intensifi cação, muitas vezes praticados como teste dos limites de 
resistência do indivíduo, pode levar ao desenvolvimento de arritmias 
cardíacas. Saiba mais em (www.sobrac.org).

G - Gestão de Riscos 
Motivos não faltam para que os holofotes da auditoria global estejam 
voltados para Foz do Iguaçu, entre os dias 21 e 24 de outubro. Um de-
les será a presença de Paul Sobel, durante a 23ª edição do Congresso 
Latino-americano de Auditoria Interna, evento que deverá reunir mais 
de mil profi ssionais em torno de temas como combate a fraudes, cor-
rupção corporativa, gestão e transparência de organizações públicas e 
privadas. Estão previstos mais de 30 painéis e debates, que destacarão 
questões envolvendo Lava Jato, Lei Anticorrupção, compliance, auditoria 
governamental, prevenção a fraudes, Data Analytics e auditoria de TI. 
Mais informações e inscrições: (www.claifl ai.org).

H - Atualização em Marketing
As plataformas de comunicação Vogue e Glamour, ambas integrantes da 
Edições Globo Condé Nast, iniciam, em agosto e setembro, a 2ª tempo-
rada dos cursos de atualização em Marketing do Luxo, com curadoria 
da Vogue, e Marketing Digital para Moda, com curadoria da Glamour, 
em parceria com a ESPM. A universidade e os veículos se uniram com 
o objetivo de disponibilizar conteúdo nas áreas de marketing de moda 
e luxo com o selo de títulos que são referência nesses dois segmentos, 
além da chancela de uma das mais importantes instituições educacio-
nais de marketing do país. Ambos os cursos são divididos entre aulas 
teóricas, visitas técnicas e palestras com grandes nomes do mercado.

I - Futebol no Shopping
Imagine levar seu fi lho para aprender a jogar futebol e aproveitar para 
fazer compras ou almoçar, tudo em um só lugar? No Morumbi Town 
Shopping agora será possível. O empreendimento recebe a Winners 
Academy, a primeira Escola de Futebol dentro de um Shopping center 
no Brasil, dirigida por dois ex-jgadores: Jorge Wagner e Jean Narde. A 
Escola tem capacidade para atender até 360 alunos. Crianças de 3 a 13 
anos poderão ser matriculadas, sendo divididas nas categorias Canarinho 
(de 3 a 6 anos), Foguetinho (6 a 9 anos), Mago (9 a 11 anos), Puskas 
(11 a 13 anos), e #AsMinaJoga (6 a 9 anos e 10 a 13 anos) voltada para 
o público feminino. 

J - Caminhada em Amparo
Quem quiser participar da ‘Caminhada pela Paz’ tem até quinta-feira 
(26), para fazer a inscrição. O evento é totalmente gratuito e os primeiros 
3.500 inscritos terão direito a camiseta. É aberto a toda a população, de 
todas as idades, e faz parte da programação da 6ª edição do Movimento 
Você e a Paz, que acontece no próximo dia 29, em Amparo, com patro-
cínio da Ypê e organização da BW Eventos. Acontece a partir das 9h, 
com percurso de 3,7 km e saída da Praça Pádua Salles. A atividade dará 
início à programação que objetiva promover a confraternização entre 
os participantes. Inscrições podem ser feitas nos pontos credenciados 
ou pelo site (www.vocepaz.com.br).
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Ser empresário, 

para muitos, não é 

exatamente um mar de 

rosas. Muitas vezes, ele 

é o primeiro a entrar e o 

último a sair 

Décimo terceiro sa-
lário é apenas para 
os colaboradores e 

as férias nem sempre vêm 
como ele quer. Mas, então há 
um paradoxo por trás disso, 
pois quase todo empresário 
montou sua empresa com o 
sonho de ter liberdade finan-
ceira, de tempo e de escolha. 
E, férias pelo tempo que 
quiser sem ter que pensar 
na própria empresa, estão 
inclusas aí. A pergunta que 
fica é: quantos dos empre-
sários estão obtendo estes 
benefícios? 

Quando faço essa pergunta 
aos empresários que parti-
cipam dos nossos eventos, 
vejo que quase nenhum res-
ponde afirmativamente. Ao 
contrário, muitas vezes estão 
estressados, com a saúde já 
não tão boa e até a família en-
tra na dança. Diferentemente 
do que muitos pensam, isso 
não deveria ser assim. Muito 
trabalho não é sinônimo de 
resultados e, a consequência 
é mais sofrimento que prazer 
em ter a empresa que sempre 
sonhou. 

A questão muitas vezes 
está mais ligada à forma como 
pensa o empresário do que 
a outras questões em si. Até 
porque a forma como ele pen-
sa leva à forma como decide 
e, consequentemente, leva às 
ações tomadas que, por sua 
vez, tornam-se os resultados 
(positivos ou negativos). 
Então, basicamente, se os 
resultados não estão a con-
tento é porque as formas de 
pensar também não estão. 

A próxima pergunta é: 
como pensa o empresário? 
Verificando mais a fundo, se 
encontra o paradoxo. Com-
plete a frase: "O olho do dono 
engorda o...". Sim, se eu citar 
esta frase em mil palestrar 

minhas, em todas, muitos 
empresários vão conseguir 
completar a frase perfeita-
mente. Normalmente: "O 
olho do dono engorda o gado 
(ou o porco, dependendo de 
quem fala)".

Mas o que significa isso? 
Significa que o empresário 
tem que ficar na empresa 
todo tempo, caso contrário 
ela não funcionará. Signifi-
ca também que ele não tem 
confiança nas pessoas que 
operam a empresa para ele. 
Porque se alguém tem que fa-
zer as coisas bem feitas, será 
apenas ele (é como pensa, 
mas nem sempre reconhece). 
Muitos vão dizer "eu não 
penso assim". Bom, verifique 
melhor a forma como faz as 
coisas, porque muitos donos 
estão assim e não se deram 
conta disso ainda. Como eu 
sei disso? Pelo resultado e 
pela produtividade dele e da 
empresa. 

Então, será que o velho 
ditado "o olho do dono 
engorda o gado" funciona? 
Certamente se o empresário 
quer crescer e expandir a 
ponto de ter várias unidades 
de seu negócio, não. Seria 
improvável o dono conseguir 
chegar a dirigir uma empresa 
média ou grande com eficá-
cia, sozinho. E é exatamente 
por isso que existem equipes, 
sistemas e processos dentro 
de uma empresa. Para que 
ela funcione sem o dono 
operando. 

Sendo assim. para tirar fé-
rias efetivas (muitos têm fé-
rias, mas não são efetivas) em 
primeiro lugar o dono deve 
mudar a forma de pensar. 
Deve pensar que em médio/ 
longo prazo, a empresa não 
deveria ser operada por ele. 
Isso vai força-lo a montar as 
melhores equipes, sistemas e 
processos. O que no final das 
contas significa melhorar a 
produtividade e consequen-
temente os resultados.

 
(*) - É treinador de empresários, 
empresário e sócio fundador da 

ActionCOACH São Paulo
(https://acsaopaulo.com.br).

Marcos Guglielmi (*)

Brasileiros acreditam em
aumento na infl ação

Os consumidores brasileiros acreditam que a 
infl ação acumulará taxa de 5,4% nos próximos 
12 meses. O resultado de julho da Expectativa 
de Infl ação dos Consumidores, medida pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), é 0,2 ponto 

percentual acima do registrado em junho 
(5,2%). Na comparação com julho de 2017, 
no entanto, houve um recuo de 1,5 ponto 
percentual, já que, naquele mês, foi registrada 
uma expectativa de infl ação de 6,9% para os 
12 meses seguintes. 

De acordo com o economista Pedro Costa 
Ferreira, da FGV, a leve alta na expectativa de 

infl ação dos consumidores “refl ete o aumento 
de preços ocorridos devido à greve dos ca-
minhoneiros e captada pelo Índice de Preços 
ao Consumidor de junho”. A FGV espera, no 
entanto, que, como a greve dos caminhoneiros 
foi um evento isolado, já nos próximos meses, 
a expectativa de infl ação do consumidor volte 
a cair e fi que rondando os 5% (ABr).

O valor médio nas transações do semestre foi de R$ 28,9 mil por 

veículo arrematado.

O faturamento é cerca 
de 54% maior em com-
paração com o mesmo 

período do exercício anterior, 
quando as vendas somaram R$ 
3,9 bilhões.

Segundo dados da AutoAva-
liar, plataforma líder no Brasil 
de comercialização de veículos 
seminovos entre concessio-
nárias e lojistas, de janeiro a 
junho, as revendedoras repas-
saram, via pregão online, cerca 
de 48 mil veículos usados ao 
varejo multimarcas no País, 
ante as 27,9 mil unidades ven-
didas no exercício anterior. O 
valor médio nas transações do 
semestre foi de R$ 28,9 mil por 
veículo arrematado.

O prazo para o pagamen-
to do abono salarial ano-
-base 2016 foi prorrogado 
e os trabalhadores poderão 
sacar o benefício a partir 
desta quinta-feira (26). O 
dinheiro ficará disponível 
até 30 de dezembro. Quase 
2 milhões de trabalhadores 
não retiraram os recursos, o 
que corresponde a 7,97% do 
total de pessoas com direito 
ao benefício. O valor ainda 
disponível chega a R$ 1,44 
bilhão. O pagamento do abono 
do PIS/Pasep começou em 27 
de julho de 2017 e terminou no 
último dia 29 de junho, mas foi 
aberto um novo período. Este 
é o terceiro ano consecutivo 
em que ocorre prorrogação. 
No ano passado, essa mesma 

medida foi tomada. 
Tem direito ao abono salarial 

quem trabalhou formalmente 
por pelo menos um mês em 
2016 com remuneração média 
de até dois salários mínimos. O 
valor que cada trabalhador tem 
para sacar depende de quanto 
tempo ele trabalhou. Quem 
trabalhou o ano todo recebe 
o valor cheio, que equivale a 
um salário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por apenas 
30 dias recebe o valor mínimo, 
que é R$ 80. Além do tempo 
de serviço, para ter direito ao 
abono de 2016, o trabalhador 
deveria estar inscrito no PIS/
Pasep há pelo menos cinco 
anos e ter tido seus dados 
informados corretamente pelo 
empregador na Rais (ABr).
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XI ENCONTRO NACIONAL DE
COORDENADORES E PROFESSORES DO CURSO 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS SERÁ EM SETEMBRO

O XI Encontro Nacional de Coordenadores e Professores 
do Curso de Ciências Contábeis já tem data para acontecer. O 
evento será realizado no dia 29 de setembro de 2018, na sede 
do CRCSP. 

Idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
realizado pelo CRCSP e organizado pela Academia Brasileira 
de Ciências Contábeis (Abracicon), este é o maior encontro de 
acadêmicos da área contábil no Brasil.

Durante o encontro, haverá a entrega do Prêmio Olivio 
Koliver, criado com o objetivo de fomentar a produção e a 
disseminação do conhecimento na área contábil. O prêmio 
é entregue ao autor do melhor artigo publicado na Revista 
Brasileira de Contabilidade (RBC) e a escolha é feita por uma 
banca examinadora composta por dois integrantes do Conselho 
Editorial da RBC, dois membros do Conselho Político ou Editorial 
da Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade 
(REPcC) 

participe deste encontro”, declarou a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar. “A troca de experiências é sempre muito 
rica, ainda mais nesta edição, que contará com a participação 
de acadêmicos dos Estados Unidos e de Portugal. Será uma 
excelente oportunidade para ampliarmos nossos conhecimentos 
referentes à pesquisa e ao ensino da ciência contábil”, concluiu.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo 

investimento é de R$ 350, que pode ser pago em duas vezes. 

mais no mesmo endereço eletrônico. Lá, já estão disponíveis 

residem na cidade de São Paulo.

Ecommerce de veículos usados 
fatura R$ 5,8 bilhões no semestre
O comércio eletrônico de veículos usados no Brasil atingiu a cifra de R$ 5,8 bilhões em negócios no 
primeiro semestre deste ano

A plataforma B2B da em-
presa é utilizada atualmente 
em mais de 2,7 mil conces-
sionárias de veículos e cerca 
de 20 mil lojistas multimarcas 
no Brasil. O repasse online de 
seminovos é atualmente uma 

estratégia utilizada pelo varejo 
automobilístico para ampliar 
seus negócios no Brasil, em 
paralelo com as vendas de zero 
quilômetro. 

Segundo JR Caporal, CEO 
da AutoAvaliar, as conces-

sionárias brasileiras estão 
reinventando seus negócios 
com a aposta nos seminovos. 
“O uso de uma plataforma B2B 
para comércio de veículos 
traz mais agilidade e garante, 
sobretudo, maior transparên-
cia no repasse de automóveis 
feito entre concessionárias e 
lojistas”, comenta.

“Para se ter uma ideia, a ren-
tabilidade dos nossos clientes 
com o repasse de veículos 
chega a dobrar, impulsionado 
especialmente pela gestão 
efi ciente e controle efetivo 
na operação”, acrescenta 
Caporal. Fonte e outras in-
formações: (www.autoavaliar.
com.br).

Saque do abono salarial 
começa na quinta-feira

Divulgação


