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Economia

Inadimplência das empresas
é recorde em agosto

F

Empresário
da indústria
está menos
confiante, diz
CNI

O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
do mês de setembro mostrou
queda de 0,5 ponto em relação
a agosto, fechando em 52,8 pontos e interrompe uma sequência
de recuperação iniciada após
a forte redução observada em
junho por causa da greve dos
caminhoneiros em maio. Naquele momento, a queda do Icei
chegou a 5,9 pontos e os dois
meses seguintes mostraram
uma recuperação de 3,7 pontos.
Os dados são da pesquisa
divulgada ontem (20) pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Os dois índices que formam o Icei, condições atuais e
o de expectativas, diminuíram
em setembro, na comparação
com agosto. O primeiro caiu 0,5
ponto, e foi de 47,2 para 46,7
pontos; e o segundo caiu 0,4
ponto, ficando em 55,9 pontos.
Apesar do recuo, o indicador
continua acima da linha divisória dos 50 pontos, que separa a
confiança da falta de confiança.
Porém, está 1,3 ponto abaixo
da média histórica, calculada
com o valor médio do Icei de
todas as observações realizadas
desde 1999.
O Icei é um indicador que
ajuda a entender as tendências
da indústria e da economia.
Empresários confiantes tendem a ampliar a produção e os
investimentos, o que estimula
o crescimento da economia,
informou a CNI. Nesta edição, a
pesquisa foi realizada entre 3 e
13 de setembro com 2.806 empresas, sendo 1.112 pequenas,
1.059 médias e 635 de grande
porte (ABr).

Apesar do nível recorde, o avanço mensal de 0,4% foi o menor
dos últimos quatro meses.

ao longo dos próximos meses,
ainda que seja num patamar
bastante elevado.

O setor de Serviços seguiu
com a maior participação no
total de empresas inadimplen-

tes: 48,3%, um acréscimo de 1,3
ponto percentual (pp) frente
ao equivalente de agosto/2017.
Já o Comércio respondeu por
42,3% dos CNPJs com dívidas
em aberto em agosto e recuou
1,1 pp em relação ao resultado
do mesmo mês do ano passado.
A participação da Indústria
(8,4%) também caiu 0,3 pp no
comparativo ano a ano:
Bancos e cartões de crédito
têm a maior participação no
total de dívidas atrasadas com
23,4%. O segmento outros, que
contempla dívidas com a indústria e crédito mercantil, por
exemplo, está com 23,0% Na
sequência, o setor de serviços,
com 20,4% (Serasa Experian).

BB anuncia taxa zero para
investimentos

O Banco do Brasil anunciou
que vai zerar as taxas de custódia
para quem aplica no Tesouro
Direto e em papéis de renda fixa,
como Certificados Recebíveis
Imobiliários (CRI), Certificados
de Recebíveis do Agronegócio
(CRA) e Debêntures. Além
disso, a taxa de carregamento
para os clientes que investem
em planos de previdência PGBL
e VGBL também será zerada,
tanto para aplicações quanto
para resgates.
As novas condições entram
em vigor hoje (21) e valem
para todos os clientes que
possuem estes produtos,
alcançando o estoque de
aplicações e também os novos
negócios. Com essas medidas,
o BB alinha os custos desses
produtos à nova prática de
mercado e fortalece o posicionamento junto aos clientes
investidores, valorizando o relacionamento de longo prazo e

Divulgação

oram registrados 5.577.543
CNPJs negativados, um
acréscimo de 8,4% em
relação ao mesmo mês do ano
passado (5.142.623). O total de
empreendimentos no vermelho
registrou uma pequena alta em
julho, com variação de 0,4%.
Já no comparativo com o valor
consolidado no período correspondente de 2017, o montante
das dívidas teve alta de 3,7%.
Na avaliação dos economistas da Serasa, apesar do nível
recorde, o avanço mensal de
0,4% foi o menor dos últimos
quatro meses. Isto sinaliza que
a inadimplência das empresas
pode estar caminhando para
uma situação de estabilização
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O Brasil encerrou agosto de 2018 com recorde de inadimplência entre as empresas

As novas condições entram em vigor hoje (21) e valem para
todos os clientes.

contribuindo para a fidelização,
a retenção e para o crescimento
sustentável dos negócios.
Essas iniciativas integram
uma estratégia que contempla
diversas outras ações recentes
do banco para tornar o mundo
dos investimentos mais aces-

sível e descomplicado para
os investidores brasileiros.
Na semana passada, o banco
anunciou um fundo de investimento inédito que investe
em ações de empresas com
práticas de equidade de gênero (AI/BB).

OCDE reduz para 1,2% previsão da
economia brasileira

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou para baixo
suas projeções para o crescimento do Brasil,
segundo relatório divulgado ontem (20). A entidade prevê agora que o país crescerá 1,2% em
2018, com redução de 0,8 ponto percentual em
relação a maio, quando previa expansão de 2%.
Para 2019, a estimativa para o crescimento da
economia (PIB) caiu de 2,8% para 2,5%.
A OCDE diz que o crescimento das economias
emergentes está ficando disperso. “O crescimento do PIB manteve-se na China e na Índia no
primeiro semestre de 2018, mas abrandou em
várias outras economias, incluindo o Brasil”. A
OCDE prevê que a economia global crescerá 3,7%

tanto neste ano quanto em 2019, com diferenças
crescentes entre os países, em contraste com a
ampla expansão observada no final de2017 e no
início de 2018.
As perspectivas de crescimento econômico
são agora um pouco mais fracas do que se previa
em maio. “O aperto das condições financeiras
nos mercados emergentes e os riscos políticos
podem minar ainda mais o crescimento forte e
sustentável a médio prazo em todo o mundo”,
destaca a entidade. Na visão da organização, a
confiança enfraqueceu, o comércio e o crescimento do investimento estão mais lentos do que
o previsto e o crescimento salarial permaneceu
modesto na maioria dos países (ABr).

O Pilates no desenvolvimento
emocional e na saúde mental
Inelia Garcia (*)

Não é novidade que
o estilo de vida da
atualidade exige maior
inteligência emocional
ão é fácil conciliar tudo
ao mesmo tempo, o
que favorece o desenvolvimento do desconforto
emocional. Devido à rotina desgastante de trabalho, cobrança
extrema, jornadas prolongadas
e falta de tempo ocioso, as
pessoas acabam por tornar-se
estressadas, ansiosas, tensas
e desmotivadas.
Mesmo com as adversidades
do dia-a-dia, é importante manter o equilíbrio, seja através
de terapia, exercícios físicos,
hobbies, entre outros. Se a
busca é por algo para ajudar a
reencontrar esse balanço pessoal, saiba que o Pilates pode
auxiliar no desenvolvimento
emocional e beneficiar a saúde
mental.
O Autêntico Método Pilates trabalha não só o vigor
do corpo físico. Ele também
tem uma forte atuação na
capacidade mental: ajuda a
desenvolver as competências
de concentração, criatividade,
força de vontade, memória e as
inteligências visual, auditiva
e sinestésica. Como Joseph
Pilates falava, a prática ajuda
a desenvolver o sexto sentido,
que é a intuição.
O Método desenvolvido por
Pilates há mais de 100 anos é
um dos mais completos já criados – atua na saúde corporal,
mental e espiritual. Como os
exercícios exigem controle do
corpo e da mente, foco e concentração para sua realização,
a pessoa precisa manter-se no
“aqui e agora”. O resultado é
que o Pilates resgata e potencializa a consciência corporal e
desenvolve o equilíbrio interno
e a harmonia da pessoa como
um todo.
O Pilates trabalha muito a
função tônica muscular, que
está diretamente relacionada
com o centro emocional do
indivíduo. Ao trabalhar o Power House – região central do
corpo, também chamada de
“Core”, que envolve músculos
abdominais, assoalho pélvico
(região responsável pela sus-
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tentação dos órgãos do sistema
reprodutor) e musculatura das
costas – junto com a respiração, a concentração e a motricidade, estamos levando essa
pessoa a também melhorar sua
inteligência emocional.
Durante a prática, corpo e
espírito trabalham de uma maneira unificada para atingir o
objetivo pessoal de cada aluno.
Outro ponto muito importante é o trabalho desenvolvido
com a respiração. O aluno
aprende a inspirar e expirar
corretamente e a utilizar a
respiração como um modo
de controle da força. Durante
toda a prática, o aluno deve
estar atento aos movimentos
respiratórios, aumentando sua
consciência sobre os mesmos
não só durante os exercícios,
mas trazendo esse aprendizado
para o seu cotidiano.
Aprender a ter esse controle
é fundamental para pessoas
que sofrem com crises de
ansiedade e pânico, por exemplo, pois focar na respiração
pode ajudar a aliviar esses
momentos de tensão. No geral,
o exercício físico melhora as
conexões do cérebro e regula
os neurotransmissores, equilibrando a química cerebral
como um todo. A prática
também libera substâncias
prazerosas no cérebro, como
a endorfina, que aumentam
o relaxamento, o bem-estar e
melhoram o humor.
Por trabalhar a parte motora,
o Pilates favorece a função cognitiva, melhorando a capacidade de aprendizado, a memória
e a qualidade do sono. Para
pessoas idosas, o Método pode
ajudar a neutralizar o declínio
mental, que vem naturalmente
com a idade. Os benefícios não
param por aí: a prática ainda
aumenta a autoestima, o vigor
físico, a disposição e a capacidade de relaxamento.
Para quem busca uma atividade física completa, o Autêntico Pilates é uma excelente
opção.
(*) Nomeada Teacher of Teachers
do Autêntico Método Pilates por
Romana Kryzanowska em 2003, é
graduada em Educação Física pela
Universidade do Chile, pós-graduada
em Ginástica de Manutenção e
Atividade Física e Diretora Técnica da
rede The Pilates Studio® Brasil
(www.pilates.com.br).
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G - Técnicas de Coaching

A - Saneamento Básico
O Banco da Família, instituição responsável por executar a primeira
parceria da Water.org no Brasil, conseguiu ultrapassar a meta anual de
distribuição de crédito para saneamento básico. Através da iniciativa,
que conta com apoio da ONG de Matt Damon, entre janeiro e agosto
a instituição financiou R$1,9 milhão para famílias construírem ou reformarem seus banheiros, fossas ou comprarem equipamentos como
caixas d´água, biodigestores, material elétrico, entre outros. Foram
mais de 600 pessoas beneficiadas nos estados de Santa Catarina,
Rio Grande do Sul e Paraná. O objetivo do projeto é o de melhorar a
qualidade de vida de cerca de 8,5 mil famílias. Saiba mais em (www.
bancodafamilia.org.br).

B - McLaren Senna
No Salão do Automóvel de São Paulo 2018, que acontece de 8 a 18 de
novembro, a marca Senna tem tudo para ser a principal atração da
tradicional feira automobilística do País. Com estande montado na área
Vip Dream Lounge do evento, ela mostrará pela primeira vez para o
público brasileiro o novo superesportivo McLaren Senna, o modelo de
rua mais radical, ousado e completo produzido, até hoje, pela fábrica
inglesa. Além do exclusivo esportivo que ainda não rodou em território
brasileiro, a marca Senna vai expor também no salão o carro de corrida
de Fórmula 1 MP4/5 número 27 que o piloto Ayrton Senna ganhou numa
aposta com Ron Dennis após vencer o GP de Monza de 1990.

C - Campanha Solidária
Até o dia 12 de outubro, a Americanas.com promove uma ação
especial de doação de brinquedos em parceria com a ONG Sonhar
Acordado. Na campanha “Um Brinquedo = Muitos Sorrisos”, a cada
unidade de brinquedo vendido no site ou no aplicativo da marca,
será destinado R$1 para a ação. Com o total arrecadado no período,
a Americanas.com espera conseguir doar 3 mil brinquedos para as
crianças atendidas pela ONG em São Paulo. Além do site, os clientes podem comprar pelo APP ou em quiosques instalados nas Lojas
Americanas, em todo o país.

D - Tributação Internacional
Celebrando 45 anos de sua fundação, o CEU Law School – voltada à formação de líderes jurídicos – realiza nesta terça-feira (25), um encontro
aberto a advogados e demais profissionais do Direito, para debater os
impactos da tributação internacional no mercado brasileiro e as três
décadas desde a promulgação da Constituição Federal, de 1988. O
evento será dividido em dois painéis, que contarão com a participação
de renomados juristas e a coordenação do jurista e professor Ives Gandra da Silva Martins. Interessados em se inscrever para a oportunidade,
devem acessar o link (http://ceulaw.org.br/programas/45-anos-ceu-law-school/) ou encaminhar e-mail para (alessandra.delmonte@ceulaw.org.
br) e fazer a sua reserva.

E - Confeitaria e Empreendedorismo
Porto Alegre se prepara para receber o Sugarcake Show – 1º Congresso
de Confeitaria e Empreendedorismo, que trará à Capital gaúcha, nos dia
18 e 19 de novembro, os maiores nomes da confeitaria nacional. Aulas,
palestras e trocas de experiências serão o destaque do evento, que será
realizado no Teatro do SESC. O objetivo é oferecer aprendizado, além de
destacar a importância do empreendedorismo aos profissionais do setor.
Chance de estar em contato com os mais conceituados representantes
da confeitaria do país, que estarão à disposição para dividirem o seu
conhecimento, apresentando o que há de mais moderno e relevante
na área. Inscrições e mais informações: (www.sugarcakeshow.com.br).

F - Cápsulas de Café
O Grupo Utam, 100% brasileiro e presente no mercado nacional há
quase 50 anos, com constantes investimentos ao longo de sua história, assume as operações da portuguesa Kaffa no Brasil – empresa
europeia com know-how na produção de cápsulas de café, com a qual
manterá a parceria em inovações tecnológicas, garantindo contínuo
aprimoramento de processos e produtos. A operação está em fase de
transição com funcionamento das atividades da Kaffa, em Cravinhos
e acompanhamento do Grupo Utam, até quando assumirá definitivamente a estrutura. A previsão é a partir de dezembro. O destino da
nova aquisição do Grupo é a cidade mineira de Piumhi. Saiba mais em:
(www.grupoutam.com.br).

A Daryus Educação anuncia a abertura de um curso inédito: “Neuroexpressão: Técnicas de Coaching com Teatro para Negócios”, ministrado
pela neuroleader e atriz Rossana Carella. O curso tem como pilares a
Neurociência, a Metodologia do Coaching e a Linguagem Teatral, fornecendo ferramentas que potencializam a comunicação, a criatividade,
a desinibição, a improvisação, o poder de persuasão, o contato com as
pessoas para ampliar e enriquecer sua performance pessoal e profissional.
Com carga horária de 24h, o curso é estruturado em seis domínios: Consciência Corporal; Respiração; Crenças Limitantes; Estímulos; Improvisação
e RPGs. Saiba mais em: (http://daryus.com.br/course/neuro-expressao/).

H - Mercado de Fidelidade
No próximo dia 26 (quarta-feira) , a Associação Brasileira das Empresas
do Mercado de Fidelização realiza, no hotel Unique, o 3º Fórum Brasileiro
de Fidelização. Entre os palestrantes, nomes do mercado de fidelidade,
do setor varejista, além de representantes de bancos e empresas de
cartões, nacionais e internacionais, que abordarão tendências e desafios
do mercado de fidelidade no país. As novidades tecnológicas e o uso
de dados em programas de fidelidade serão abordados, bem como o
empreendedorismo e projetos voltados para o mercado de fidelidade.
Programação e inscrição em (www.forumfidelizacao.com.br).

I - Trainees da GM
A General Motors está com inscrições abertas para o seu ‘Programa Track’
para as áreas de Finanças, Vendas, Pós-vendas, Marketing e Manufatura.
É voltado para jovens profissionais formados entre dezembro de 2016 e
dezembro de 2018 nas áreas de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis,
Administração, Marketing, Publicidade, Recursos Humanos e Engenharias.
É um programa global de alto desempenho criado pela GM com o objetivo
de atrair os melhores jovens profissionais para integrar a próxima geração
de líderes da empresa. Fluência em inglês e a fluência em espanhol será
considerado como diferencial competitivo. Inscrições (careers.gm.com).

J - Relacionamentos nos Negócios
Em tempos de plena conectividade, estabelecer relacionamentos saudáveis
é a chave do sucesso o negócio. No entanto, ter de lidar com parceiros,
colaboradores, clientes e demais públicos ao mesmo tempo ainda é um
desafio para muitos empreendedores e até para empresários de longa data.
Para tratar o assunto, o Portal Cobizz promove no dia 6 de outubro, das
9h às 12h, na HugSpot Coworking, palestra gratuita para empresários,
empreendedores e parceiros que buscam se aperfeiçoar nos relacionamentos. Mais informações: (https://cobizz.com.br/2018/08/29/palestra/).

