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A - Jantar às Cegas 
Um jantar de olhos vendados onde o participante só descobre o que 
está comendo após degustar o prato. É uma oportunidade para quem 
gosta de desbravar novas experiências gastronômicas, já que o paladar 
fi ca ainda mais aguçado. O restaurante Duas Terezas (Al.Lorena, 514), 
realiza uma nova edição do já consagrado ‘Jantar às Cegas’ no próximo 
dia 12, das 20h às 22h.  Aromas, refl exos e sons guiarão o participante 
num cardápio de cinco tempos, desenvolvido pela chef Mariana Pelozio. 
O participante somente é informado qual o cardápio após o jantar, porém 
antes pode indicar quais são suas preferências ou se tem alguma restrição 
alimentar. Preço: R$ 160. Compras antecipadas e mais informações, pelo 
site: (https://foodpass.com.br/parceiros/duas-terezas).

B - Transformação Digital 
A DocuSign, líder mundial em assinatura eletrônica, participa do SAP 
Forum Brasil 2018 como patrocinadora e expositora. O evento acontece 
nos próximos dias 11 e 12, no Transamérica Expo Center. Ao longo do 
evento, a DocuSign apresenta a evolução dos sistemas de contratação 
frente a Transformação Digital, bem como o impacto do uso da assinatura 
eletrônica nos negócios, via sua plataforma de System of Agreement. A 
tecnologia permite que empresas de todos os portes preparem, enviem, 
assinem, rastreiem e armazenem seus documentos na nuvem de forma 
rápida e segura. Outras informações no link: (https://events.sap.com/
br/sap-forum-brasil-2018/pt/home).

C - Instrumentos e Acessórios
Entre os próximos dias 13 e 16, no São Paulo Expo, acontece o Music 
Show Experience, que oferece uma feira de instrumentos e acessórios 
com ativações para o público fi nal com dois palcos, apresentações, 
shows, talks, painéis, palestras, equipamentos de áudio profi ssional, 
instrumentos musicais e acessórios. O evento também contará com 
stands com produtos de marcas nacionais e internacionais. Nos painéis 
abordagem e discussão sobre como a música poderá sobreviver no mer-
cado de nicho no Brasil, além de entender o cenário de shows e eventos. 
No site (http://musicshowexp.com.br/home/) confi ra a programação e 
veja a lista de mais de 100 expositores para saber quais lojas e marcas 
já confi rmaram presença.

D - Seleção para Oportunidades
Capacitar jovens e formar profi ssionais inovadores são os objetivos da 
Ingredion no seu programa de estágio em 2018. A empresa está com 
20 oportunidades de trabalho para as áreas de engenharia, produção, 
manutenção, logística, suprimentos, comércio exterior, RH, comunica-
ção interna, atendimento ao cliente, garantia da qualidade, fi nanças e 
auditoria nas cidades de São Paulo e Mogi Guaçu, Balsa Nova (PR) e 
Cabo de Santo Agostinho (PE). Em busca de profi ssionais que queiram 
fazer parte de um time altamente qualifi cado, com muita disposição para 
contribuir com os resultados e que sonham grande, a Ingredion recebe 
inscrições pelo site (http://ingredion.across.jobs), até o próximo dia 24. 

E - Parto Humanizado
O Centro de Convenções Frei Caneca recebe e patrocina o V Siaparto - 
Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que será realizado entre 
os próximos dias 4 e 9, trazendo como tema “Paciência Ativa e Spinning 
Babies”. Reunirá mais de 1500 congressistas, palestrantes nacionais e inter-
nacionais e marcas que incentivam e trabalham para a mudança da realidade 
obstétrica na América Latina. Objetiva contribuir para que os profi ssionais 
do parto possam oferecer um modelo atualizado de assistência à saúde da 
mulher e do bebê, com práticas cientifi camente comprovadas e com res-
peito ao protagonismo da mulher durante a gestação, parto e puerpério. O 
simpósio é voltado a médicos obstetras, neonatologistas, pediatras e gene-
ralistas, enfermeiros obstetras, obstetrizes, doulas, educadoras perinatais 
e interessados em geral. Programação e inscrição: (www.siaparto.com.br). 

F - Tecnologia de Ponta
A Broto Legal Alimentos, empresa referência no setor, inaugura em 
setembro, a sua primeira fábrica na região sul do país. Com uma área 
de 170 mil m² e instalado em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, o novo 
parque industrial deve aumentar em 34% a capacidade total da marca. 
Essa é a terceira fábrica da empresa, que já tem uma unidade em Cam-
pinas, voltada à produção de feijão, e outra em Porto Ferreira, focada 
em arroz. A nova planta irá abastecer prioritariamente a região Sul do 
País, iniciando sua distribuição pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, mas também atenderá outros mercados como Manaus e a região 
Nordeste, além disso, parte da produção será destinada à exportação. 
Outras informações em: (www.brotolegal.com.br).

G - Práticas Legislativas
Até o próximo dia 10, vereadores, câmaras municipais, servidores dos parla-
mentos locais e sociedade civil (cidadãos e organizações), do Estado de São 
Paulo, podem se inscrever na 4ª edição do ‘Prêmio Paulista de Boas Práticas 
Legislativas’. O Prêmio visa a estimular o reconhecimento da sociedade sobre 
iniciativas que se empenham na elaboração e aprovação de projetos capazes 
de impactar positivamente a realidade de seus respectivos municípios a par-
tir dos parlamentos. A organização do evento é feita pelo Movimento Voto 
Consciente, em parceria com a OAB-SP, a Associação Paulista de Escolas 
do Legislativo e Contas (APEL) e o Laboratório de Gestão Governamental 
(Lab.Gov/USP). Mais informações: (www.votoconsciente.org.br/premio).

H - Formação de Auditores 
A 3ª Seção Regional do Ibracon – Instituto de Auditores Independentes 
do Brasil abriu inscrições para o curso “Formação de Auditores”, que tem 
como objetivo capacitar e preparar os profi ssionais da Contabilidade para a 
carreira de auditoria. Além das aulas ministradas por sócios e gerentes das 
principais fi rmas de auditoria, os participantes que desejarem, terão seus 
currículos compartilhados com fi rmas de auditoria com escritórios no Rio 
de Janeiro. Podem participar profi ssionais da Contabilidade, estudantes de 
Ciências Contábeis (a partir do 4º período), associados e colaboradores de 
empresas associadas ao Ibracon e todos aqueles que desejam ingressar na 
área ou buscam ter uma visão geral sobre o assunto (www.ibracon.com.br).  

I - Riscos de Negócios
No dia 12 (quarta-feira), às 8h, no inovaBra habitat, acontece mais uma 
edição do 13º Global Risk Meeting – evento que a cada ano rediscute os riscos 
de negócios sob diferentes perspectivas. Desta vez, com o tema “Riscos de 
Negócios: Inteligência Artifi cial e Emocional”, reune profi ssionais renomados 
para debater a polêmica relação entre homem e máquina, ou, mais espe-
cifi camente, entre o comportamento humano dentro dos negócios e sua 
conexão com a presença crescente da Inteligência Artifi cial em processos 
estratégicos e operacionais. Saiba mais em: (www.globalriskmeeting.com.br).

J - Energia Limpa
A cidade de Lençóis Paulista sediará a primeira usina termelétrica à base de 
biomassa do Grupo IBS Energy. A ‘Termelétrica Cidade do Livro’ entregará 
energia incentivada 50%, limpa, renovável e rastreável, possibilitando a 
troca por créditos de carbono no mercado internacional. Prevista para 
iniciar o despacho de energia a partir de meados de 2021, terá capacidade 
de geração 50 MWM, com consumo de 650 mil toneladas de cavaco de 
madeira por ano, operando 8.300 horas, ou seja, 95% do tempo anual 
total. Com investimento inicial previsto de R$ 350 milhões, deve gerar 
200 empregos diretos e perto de 600 em todo o sistema, que compreende 
manejo fl orestal e logística de transporte. Durante o período de construção, 
serão 500 postos de trabalho. Saiba mais em (www.ibs-energy.com.br).
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Para muita gente, a 

palavra controle dá 

desespero

É comum ouvirmos afi r-
mações como “o gover-
no me controla” ou “meu 

chefe me controla” e o que se 
percebe é que algumas pessoas 
não têm, realmente, controle 
sobre a sua própria vida. Elas 
entram em um modo de ope-
ração de descontrole total, no 
ritmo daquela famosa música: 
“deixa a vida me levar”.  

O problema acontece quan-
do vai deixando levar e, ao 
chegar “lá”, percebe que está 
aonde não queria ir – e fi ca 
insatisfeito. É fundamental 
termos o controle de tudo: 
dos nossos sonhos, problemas, 
destinos, objetivos e de toda a 
nossa vida, afi nal, é isso que nos 
aproxima dos objetivos. Quem 
controla, por exemplo, a sua 
preguiça, consegue vencer um 
pouco mais a procrastinação. 
Quem controla a vontade de 
comer doce consegue mais 
sucesso na dieta. 

Mas engana-se quem acha 
que controle é simples de se 
conseguir. É preciso ter dis-
ciplina constante. Você pode 
começar controlando o seu 
dia e as atividades dele. Muita 
gente espera as atividades 
surgirem, fi cam perdidas e 
começam a fazer o que mais 
está gerando pressão. Em vez 
de se comportar dessa manei-
ra, entre no modo de operação 
“eu controlo o que vou fazer”. 

E a melhor forma de ter 
controle das suas tarefas é 
registrar tudo: você pode usar 
uma ferramenta, aplicativo, 
quadro branco, celular, um 
software ou agenda de papel. 

Quando você tem registros que 
te permitem saber exatamente 
o que precisa ser executado, 
sua capacidade de controle 
sobre as suas operações e sobre 
a sua produtividade aumenta. 

Mas é importante considerar 
que isso não vai acontecer 
o tempo todo. Desejar ter o 
controle de 100% das nossas 
ações pode nos deixar frustra-
do quando não conseguitmos, 
mas é possível, sim, controlar-
mos boa parte do nosso tempo. 
Uma rotina com mais controle 
e planejamento gera liberdade. 

Com organização você tem 
mais tempo livre para escolher 
as atividades que praticará, o 
que te permite preencher o 
seu dia com mais coisas impor-
tantes, que te proporcionarão 
alegria. É isso que você quer? 
Então comece hoje a assumir 
o controle da sua vida. Busque 
sempre planejar os três próxi-
mos dias para que sejam o mais 
produtivos possível. Os resul-
tados serão muito positivos.  

Acho uma frase de Peter 
Drucker muito bacana: você 
não consegue gerenciar aquilo 
que não consegue medir. Isso 
vale para dinheiro, tempo, re-
lacionamentos e tudo em nossa 
vida.  Refl ita: você perdeu o 
controle em algum aspecto da 
sua vida? As fi nanças? O seu 
peso? O seu tempo? Quando 
você identifi ca as coisas que 
estão em descontrole, a sua 
capacidade de entender alter-
nativas para assumir o controle 
da situação aumenta muito. 

Que tal fazer uma autoava-
liação?

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO da 

Triad PS, programas e consultoria na 
área de produtividade, colaboração e 

administração do tempo.

Christian Barbosa (*)

A confi ança na retomada ainda é tímida.

Após um período de retra-
ção, o mercado começa a dar 
sinais de retomada das conces-
sões de crédito. Cenário que 
vem resultando no aumento da 
demanda das micro e pequenas 
empresas do varejo e serviços 
(MPEs). Dados apurados pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que, entre junho e julho, o in-
dicador que mede a intenção 
de contratar crédito registrou 
alta de 3,4 pontos. 

Em uma escala de zero a 100, 
o resultado de junho foi de 22,8 
pontos, o valor máximo desde 
o início da série histórica. Já 
na comparação com os meses 
de julho dos anos anteriores, 
houve um aumento no apetite 
por crédito. Em 2017, o índice 
estava em 11,3 pontos, ao 
passo que no mesmo período 
de 2016 fi cou em 10,8 pontos. 

Em uma onda de críticas a organismos internacio-
nais, o presidente norte-americano, Donald Trump, 
ameaçou retirar o país da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) “caso eles não se moldem”. A de-
claração foi feita em entrevista à Bloomberg News 
na quinta-feira (30). O mandatário reclama que os 
Estados Unidos não têm sido bem tratados e que o 
acordo de criação da organização “foi o pior já feito na 

história”. Segundo ele, o país é preterido em relação 
aos outros e raramente ganhou algum tipo de recurso 
na entidade. “No ano passado começamos a ganhar 
muito. Você sabe por quê? Eles sabem que, se não 
ganharmos, eu estou fora”, ameaçou o presidente. A 
OMC surgiu com o objetivo de supervisionar e controlar 
o comércio internacional, sendo que os EUA foi um 
dos fundadores da entidade (ANSA).

Apesar do crescimento da base pós-paga, os números gerais 

confi rmam a tendência de queda geral no número de linhas.

Os números, divulgados 
pela Anatel, confi rmam 
a tendência de queda no 

percentual de linhas pré-pagas 
e crescimentos do pós-pago. 
Nos últimos 12 meses, as linhas 
pós-pagas cresceram 13,47%, 
fechando o mês de julho com 
93,922 milhões de acessos, 
um crescimento de 0,79% na 
comparação com junho.

As linhas pré-pagas repre-
sentam 59,99% da base total de 
linhas móveis, mas apresentaram 
uma redução de 11,56% nos 
últimos 12 meses, terminando 
julho com 140,826 milhões de 
linhas ativas, uma redução de 
18,409 milhões de linhas. Na 
comparação com o mês de junho, 
a redução foi de 0,75%, com 1,064 
milhão de linhas desligadas.

De acordo com a Anatel, 
apesar do crescimento da 
base pós-paga, os números 
gerais confi rmam a tendência 
de queda geral no número de 
linhas. Em julho, o país regis-
trou 234,75 milhões de linhas 
em operação redução de 3% 

PIB cresceu apenas 
0,2% no segundo 
trimestre de 2018

O Produto Interno Bruto do 
país (PIB) – a soma de todas as 
riquezas produzidas – fechou 
o segundo trimestre do ano 
com crescimento de 0,2% em 
relação ao primeiro trimestre, 
na série com ajuste sazonal. 
Esse foi o sexto resultado 
positivo após oito variações 
negativas consecutivas nes-
sa comparação. Em valores 
correntes, o PIB totalizou R$ 
1,693 trilhão. A informação foi 
divulgada na sexta-feira (31) 
pelo IBGE.

Os dados indicam que a ligeira 
alta foi determinada pelo setor 
de serviços que teve desempe-
nho positivo de 0,3%, enquanto 
a Indústria registrou queda de 
0,6% e a agropecuária, estabi-
lidade. Em relação ao segundo 
trimestre de 2017, o cresci-
mento foi de 1% no segundo 
trimestre deste ano, o quinto 
resultado positivo consecutivo 
nessa comparação. A indústria 
e os serviços cresceram 1,2%, 
enquanto a Agropecuária variou 
-0,4%.

Em relação à demanda, o 
consumo das famílias cresceu 
1,7% – o quinto trimestre se-
guido de avanço na comparação 
com o mesmo trimestre do ano 
anterior. No acumulado dos 
quatro últimos trimestres, o 
PIB cresceu 1,4% em relação 
aos quatro trimestres imedia-
tamente anteriores (ABr).
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Número de linhas pós-pagas chega a 
40% do mercado de telefonia móvel
O número de linhas móveis pós-pagas alcançou, em julho, 40,01% do total de celulares no país

A tecnologia 4G (LTE) apre-
sentou um crescimento de 
43,42% nos últimos 12 meses e 
agora representa mais da meta-
de do total de acessos, somando 
120,632 milhões de acessos. 
Na comparação com junho, o 
crescimento foi de 2,03%. A 
tecnologia 3G também manteve 
sua tendência de queda, com 
33,922 milhões de desconexões 
em 12 meses, uma redução de 
33,50% no período. 

Entre os estados, Roraima 
registrou a entrada de 29 mil 
linhas móveis, um crescimento 
de 6,12% na comparação entre 
os meses de julho de 2018 e 
julho de 2017, seguido pelo 
Amazonas com mais 166 mil, 
crescimento de 4,84%), pelo 
Amapá com mais 22 mil e cres-
cimento de 3,07%. Em quarto 
lugar vem Espírito Santo, com 
56 mil, um acréscimo de 1,48% 
e pelo Acre com mais 3 mil, 
aumento de 0,40%. Todos os 
outros estados apresentaram 
redução nas linhas móveis 
(ABr).

na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, fechando 
o período com 7,26 milhões de 
linhas a menos. Na comparação 
com junho de 2018, a diminui-
ção foi de 327 mil linhas, queda 
de 0,14%.

A Vivo é a principal operadora 
em atividade, com 32,12% de 
participação do mercado. Em 

julho de 2018, a Vivo totalizou 
participação de 75,40 milhões 
de linhas; seguida da Claro 
que registrou 25,05% de parti-
cipação com 58,80 milhões de 
linhas. A TIM ocupa o terceiro 
lugar com 23,96% do mercado 
e 56,24 milhões de linhas; a Oi 
vem depois com 16,54% e 38,84 
milhões de linhas.

Cresceu a demanda por 
crédito da pequena empresa

Pela metodologia, quanto mais 
próximo de 100, maior é a pro-
babilidade de os empresários 
procurarem crédito e quanto 
mais próximo de zero, menos 
propensos eles estão para tomar 
recursos emprestados.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José Cesar da Costa, 
a recuperação gradual da eco-
nomia já resulta em um quadro 

mais positivo. “A partir do 
momento em que observarmos 
maiores quedas reais dos juros, 
haverá um estímulo maior para 
a contratação de crédito nas 
empresas. Hoje, a confi ança 
na retomada ainda é tímida, 
no entanto enxergamos nos 
setores do comércio e serviços 
vendas melhores”, afi rma o 
presidente (CNDL/SPC).

Donald Trump ameaça tirar EUA da OMC

O secretário-executivo do 
Ministério de Minas e Energia, 
Márcio Felix, disse  (31) que 
o governo não deve atuar para 
conter a alta do preço do diesel. 
Segundo ele, faltam recursos 
para fazer uma nova tentativa de 
estabilização dos valores.

“Por tudo que foi dito, não há 
espaço no Orçamento da União 
para colocar mais que o volume, 
os R$ 9,5 bilhões que foram des-
tinados a essa subvenção somado 
a não cobrança de PIS/Cofi ns”, 
disse sobre as isenções tributárias 
e subsídios destinados a conter 
o preço do combustível, após a 
greve dos caminhoneiros em maio.

O preço médio do óleo diesel 
nas refi narias da Petrobras está 
13,03% mais caro. O preço do 
diesel passou de R$ 2,0316 para 

R$ 2,2964. É o primeiro aumen-
to no preço do derivado desde 
junho, quando, em acordo com 
os caminhoneiros em greve, o 
governo congelou o preço do pro-
duto nas refi narias em R$ 2,0316 
por litro, viabilizado a partir da 
subvenção oferecida no âmbito 
das negociações que levaram ao 
fi m da paralilsação da categoria.

Para Felix, o governo cumpriu 
o que foi prometido aos motoris-
tas profi ssionais e empresários. 
“A gente fi cou três meses com 
o preço fixo”, ponderou. No 
entanto, de acordo com o secre-
tário, o cenário externo forçou a 
oscilação nos preços. "O câmbio 
aqui também está fi cando muito 
apreciado. E o preço do petróleo 
também deu uma subida nos 
últimos dias”, destacou (ABr).

Governo não deve atuar para 
conter alta do diesel


