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Economia

Puxada pelos combustíveis,
inflação pelo IPCA subiu
para 0,48% em setembro

O

BC decreta liquidação
extrajudicial da
Walpires
O Banco Central (BC) decretou a
liquidação extrajudicial da Walpires
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. A corretora, em
operação desde 1963, foi liquidada
por “grave situação patrimonial e
de liquidez”. O BC cita também
“graves violações às normas legais
que disciplinam a atividade da
instituição, bem como a existência
de prejuízos que sujeitam a risco
anormal os seus credores”. No site
da corretora, há um aviso sobre o
encerramento das atividades da
empresa.
A determinação do regime
especial ocorre quando a fiscalização do BC verifica algum tipo de
problema na instituição financeira,
como ausência de liquidez, desvio
de dinheiro, descumprimentos
de normas ou não pagamento de
obrigações. Antes da liquidação
extrajudicial, o BC faz intervenção
para tentar resolver os problemas
da instituição. Quando isso não é
possível, é decretada a liquidação.
O BC elabora, internamente, um
inquérito para apurar as causas
da quebra das instituições financeiras. O inquérito é enviado ao
Ministério Público, que promove
ações de responsabilidade contra
os gestores (ABr).

Comer fora de casa também ficou mais caro 0,29% em setembro.

- impactou o consumidor final e
a taxa de combustíveis. As passagens aéreas também puxaram
a inflação dos transportes com
uma alta de 16,81%, invertendo o
sentido da variação de preços de
agosto, que havia sido de -26,12%.
Outro grupo que está entre as
principais despesas das famílias
é o de alimentos e bebidas, que,
junto com os transportes, soma
uma fatia de 43% dos gastos.
Em setembro, esse grupo teve
alta de 0,1%, após dois meses

seguidos de queda. As frutas
(4,42%), arroz (2,16%) e o pão
francês (0,96%) contribuíram
para a elevação de preços.
A alimentação fora de casa teve
uma alta de 0,29% em setembro,
enquanto a alimentação em casa
não variou. Com a inflação acumulada em 4,53% em 12 meses,
o índice fica ligeiramente acima
do centro da meta do governo,
que é de 4,5%. No início do ano,
a taxa chegou a ficar abaixo dos
3%, por conta da influência da

safra do ano passado, que baixou
o preço dos alimentos e gerou
taxas negativas no grupo durante
vários meses.
“Essas taxas negativas estão
ficando para trás e sendo substituídas por outras em 2018”,
explica Gonçalves. Ele destaca
também a alta do dólar durante
o ano, as incertezas com a eleição e a greve dos caminhoneiros
como fatores que contribuíram
para que o índice acumulado
aumentasse (ABr).

Banco Mundial reduz para 1,2%
previsão do PIB do Brasil
O Banco Mundial reduziu pela
metade a previsão de crescimento da economia brasileira
para este ano. No relatório regional semianual “Sobre Incertezas e Cisnes Negros: Como
Gerenciar Riscos na América
Latina e Caribe”, divulgado
na sexta-feira (5), a previsão
para a expansão do Produto
Interno Bruto (PIB) no país caiu
de 2,4% de 1,2%. Para 2019,
também houve diminuição na
estimativa: de 2,5% para 2,2%.
No relatório, o Banco Mundial
lembra que, no fim de junho,
o Banco Central reduziu sua
estimativa de crescimento em
2018 para 1,6% (a previsão
anterior era de 2,6%), após a
greve dos caminhoneiros que
paralisou setores da economia.
“A persistência de grandes
e aparentemente intratáveis
déficits fiscais, a falta de uma
reforma previdenciária significativa e a crescente incerteza
política sobre as eleições de
outubro, colocaram em questão
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indicador mede a inflação oficial do país e
acelerou em relação a
agosto, quando houve deflação
de 0,09%. O IPCA acumula
4,53% em 12 meses, período
que vai de outubro de 2017
a setembro de 2018. Já entre
janeiro e setembro deste ano,
a inflação acumula variação de
3,34%. A inflação do mês passado também foi maior que a
de setembro de 2017 (0,16%).
O grupo transportes teve
o maior impacto no IPCA de
setembro, porque apresentou
alta de 1,69% após queda de
1,22% em agosto. A variação foi
puxada pelos combustíveis e foi
a maior para um mês de setembro desde o início do Plano Real,
em 1994. Entre os combustíveis
pesquisados, apenas o gás veicular teve uma desaceleração
de preços. A gasolina saiu de
-1,45% em agosto para 3,94%
em setembro, o etanol foi de
-4,69% para 5,42% e o óleo
diesel, de -0,29% para 6,91%.
O gerente do Sistema Nacional
de Índices de Preços do IBGE,
Fernando Gonçalves, explicou
que o reajuste do diesel - 13%
nas refinarias em 31 de agosto
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O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve variação de 0,48% em setembro, anunciou na
sexta-feira (5), no Rio de Janeiro, o IBGE

Banco Mundial prevê menor crescimento da economia
brasileira este ano.

até mesmo esse crescimento
modesto, com a previsão atual em
1,2% para 2018”, diz o relatório.
A revisão da estimativa para
o Brasil foi um dos motivos
que determinaram a redução
da expectativa de crescimento
para a América Latina e Caribe.
A previsão retraiu para 0,6%
em 2018 e 1,6% em 2019. As
previsões anteriores eram 1,8%
neste ano, e 2,3% em 2019. Além
da desaceleração no Brasil, a estimativa para a região foi afetada
pela instabilidade de mercado
iniciada em abril na Argentina,
pela deterioração continuada da

situação na Venezuela, e uma
piora do cenário internacional.
Se fosse desconsiderada a
Venezuela, o PIB da região
cresceria 1,6% este ano e 2,1%
em 2019. O Banco Mundial
destaca que a Venezuela “continua a implodir com uma crise
econômica, financeira e social
sem precedentes na história
moderna da região”. O PIB da
Venezuela deverá cair 18,2%
em 2018. A inflação acumulada esperada é de 1.000.000%
até o fim do ano. Mais de 1,6
milhão de pessoas deixaram a
Venezuela desde 2015 (ABr).

7 atitudes do profissional
de alta performance
Claudia Santos (*)

Certos atributos são
importantes para quem
deseja se destacar na
empresa
iante da era da transformação nas empresas,
onde a necessidade de
mudanças de cultura comportamental e de estrutura se fazem cada vez mais presentes, é
importante que os profissionais
estejam atentos às atitudes
que garantam excelência no
trabalho e que o qualificam de
forma positiva.
As empresas precisam cada
vez mais de profissionais que
colaborem com vantagem competitiva diante de um cenário
de maior concorrência e crise,
onde somente o profissional
de alta performance eleva a
chances de apresentar este diferencial. Sendo assim, contam
com profissionais que:
1). São proativos – Ter
iniciativa é um valor importante para o profissional de alta
performance. Ao fazer não só
aquilo que lhe é pedido, mas
sim, tudo o que precisa ser
feito, o profissional demonstra que é capaz de analisar o
trabalho como um todo e de
pensar de forma estratégica,
prevendo os próximos passos
e diminuindo riscos;
2). Sabem receber feedbacks – É importante saber
ouvir o retorno do seu líder
sem pré-julgamentos e entender quais aspectos do seu
trabalho são positivos e quais
podem ser aprimorados. Trabalhando juntos e avaliando
onde a mudança será melhor
aproveitada, o trabalho com
certeza irá render mais;
3). Buscam a excelência
– Profissionais que buscam
alta performance realizam as
tarefas com zelo, dedicação
e disciplina. Esses atributos
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reunidos são de extrema importância para quem busca
ser o melhor naquilo que faz;
4). Aceitam bem as mudanças – Num mundo tão
veloz quanto o nosso é preciso
estar apto às mudanças e aos
novos modos de operação.
É normal ao ser humano se
sentir desconfortável diante de
mudanças muito bruscas, mas,
ao entender que são melhorias
e que os processos são adaptáveis, a alta performance no
trabalho irá despontar;
5). Desenvolvem a inteligência emocional – Nem
sempre é possível trabalhar
apenas ao lado de pessoas
que gostamos ou fazer apenas
as tarefas que consideramos
agradáveis. Assim como na
vida social, no ambiente de
trabalho também é preciso
saber lidar com as situações
adversas, não se deixando
influenciar pelo pessimismo e
outros sentimentos que não o
ajudarão a crescer;
6). Trabalham bem em
equipe – Estar preparado
para o diálogo, para ouvir novas ideias ou contrariedades
é fundamental no ambiente
corporativo. Aliado à inteligência emocional, o trabalho
em equipe flui e apresenta
resultados satisfatórios para o
funcionário e para a empresa;
7). Orientam-se por resultados – Ao lembrar que o
foco no ambiente de trabalho
é cada vez mais os resultados
apresentados – e não o bater
cartão em horário estipulado –
pensar no que se quer atingir
com cada ação é outro atributo
importante de quem deseja se
destacar nas empresas.
(*) - É especialista em gestão
estratégica de pessoas,
palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You
(www.emovereyou.com.br).

Número de cervejarias artesanais
cresceu 23% em 2018

Em nove meses, saltou de 679
para 835 o número de cervejarias
artesanais independentes em operação no Brasil. O comparativo entre os dados de dezembro de 2017
e setembro de 2018 foi realizado
pelo Ministério da Agricultura. O
crescimento é de 23% no período.
São 169.681 produtos registrados
por estas cervejarias. No que tange
o mercado regional, o Sul ainda é
região com o maior número de cervejarias com 369 empresas seguido
por Sudeste (328), Nordeste (61),
Centro-Oeste (51) e Norte (26).
Entre os estados, o Rio Grande
do Sul ocupa o primeiro lugar tanto
em número de cervejarias (179)
quanto em densidade (cervejarias
X habitante). No que diz respeito à
quantidade de negócios deste tipo,

São Paulo ocupa o segundo lugar
(144) e a lista segue com Minas
Gerais (112), Santa Catarina (102),
Paraná (88), Rio de Janeiro (56),
Goiás (25), Pernambuco (18), Espírito Santo (16) e Mato Grosso (12).
O geógrafo Eduardo Marcusso e o
auditor fiscal federal agropecuário
Carlos Vitor Müller são os autores
do estudo que revela os números.
Eles destacam a importância da
transparência ativa dos dados
públicos e como estes contribuem
para gerar uma ambiente setorial
mais estruturado.
Para o presidente da Associação
Brasileira de Cerveja Artesanal
(Abracerva), Carlo Lapolli, o
crescimento é acompanhado pelo
aumento da representatividade do
setor no consumo. (Abracerva).

uma referência em soluções de tecnologia para performance de loja
(contadores de fluxo, cofres inteligentes, monitoramento de PDV e
transferência de mercadorias) que contribuem para melhorar a gestão
e os resultados das companhias da indústria e do varejo. A empresa
atende redes varejistas em todo o país, como Walmart, Carrefour, GPA,
Sonda, Atacadão, Besni, C&A, Riachuelo, Marisa, Lacoste, Giorgio Armani, Centauro, Kiabi, Raia Drogasil, Leroy Merlin, entre outros. Saiba
mais em: (http://www.gunnebo.com.br/).

A - Jantar de Gala
Uma noite de muita emoção e solidariedade. A 10ª edição do Jantar de
Gala do Instituto Ronald McDonald, que aconteceu no Hotel Grand Hyatt
São Paulo, na última segunda-feira (1), arrecadou R$ 670 mil. O evento
contou com 32 empresas patrocinadoras e 13 apoiadoras. Em dez anos,
a iniciativa já reuniu mais de R$ 8 milhões destinados a projetos que
apoiam a cura do câncer infantojuvenil no país. O evento foi uma ótima
oportunidade para que os empresários abraçassem a causa e tivessem
uma importante participação no sentido de apoiarem a cura do câncer
em crianças e adolescentes. Saiba mais em (www.institutoronald.org.br).

B - Trainee e Estágio
A Cielo lançou o Programa Jovem Talento Cielo, que vai selecionar Trainees e Estagiários para início em 2019. A empresa busca novas maneiras
de pensar e desenvolver produtos, processos e negócios, em um ambiente ágil e desafiador. Para o Programa de Trainee 2019, a companhia
oferece 12 vagas para jovens com graduação entre dezembro de 2016 e
2018. Já para o Programa de Estágio Cielo 2019, a companhia busca 60
estudantes que, em 2019, estejam matriculados no penúltimo ou último
ano da faculdade. Inscrições pelo site (www.cielo.com.br/carreiras).

C - Corrida Noturna
Os apaixonados por corridas de rua podem começar a contagem regressiva: está se aproximando a mais charmosa corrida noturna da Serra
Gaúcha. A ‘Sparkling Night Run 2018’ ocorre na noite de 10 de novembro,
em Bento Gonçalves. Ainda há tempo para garantir presença na prova: as
inscrições estão no segundo lote e possibilitam uma série de vantagens
aos corredores, entre eles o recebimento de um kit personalizado; passe
livre para participar da Festa do Espumante, realizada na sequência da
prova, e a oportunidade de praticar atividade física de forma prazerosa
em meio aos principais monumentos da capital brasileira do vinho. Saiba
mais em: (www.sparklingnightrun.com.br).

D - Festejos de Natal
A São Paulo Turismo abriu o edital de chamamento para parcerias de
promoção, organização e realização dos festejos de Natal da cidade de

São Paulo, entre 25/11/2018 e 06/01/2019, com projetos como árvores,
presépios, decorações típicas, ações interativas, apresentações artísticas
corais, orquestras
orquestras, shows e peças teatrais
teatrais, além de iluminação e
como corais
sinalização de áreas com a temática natalina. Uma oportunidade para
empresas privadas participarem da decoração no período do Natal e
expor suas marcas na cidade. Mais informações por meio do e-mail (dte@
spturis.com) ou pelo tel. (11) 2226-0671. Edital em: (http://imprensa.
spturis.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Chamamento_2018.pdf).

E - Aprimoramento em Saúde
O Centro Infantil Boldrini, hospital que é referência no tratamento de
câncer e doenças do sangue em crianças e adolescentes, abriu processo
seletivo para profissionais que desejem participar do PAP 2019 (Programa
de Aprimoramento Profissional na área da Saúde). O hospital oferece
vagas com bolsas de estudo para profissionais formados ou estudantes
que concluam graduação até o final deste ano nas áreas de Enfermagem,
Assistência Social, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Biologia, Biomedicina, Farmácia, Bioquímica e Química. As inscrições podem ser feitas
até o próximo dia 26 pelo site do próprio hospital (www.boldrini.org.br).

F - Construindo Legados
Acontece entre os dias 10 e 11 de novembro, no Espaço Pro Magno, a
14ª edição do Pixel Show, maior evento de criatividade da América Latina. Uma das novidades é a 1ª edição do Espaço RH. Objetiva promover
networking e “speed dating” com recrutadores de mais de 30 empresas,
de diversos segmentos que possuem a criatividade como core do seu
produto ou serviço. Serão realizadas de 300 a 400 entrevistas, nos dois
dias de evento. Entre as recrutadoras estão nomes, como: Omelete
Company (responsável pelo site Omelete, CCXP e GameXP), agências
de publicidade Interbrand, Mutato, Cheil e w3haus, além das startups
de base tecnológica Farfetch, Easy Carros, Vtex, entre outras. Mais
informações: (pixelshow.co).

G - Proteção Eletrônica
Com sede na Suécia, e presente em 28 países, a Gunnebo destaca-se
como fornecedora de equipamentos de proteção eletrônica para o
varejo (antenas, etiquetas, cadeados, CFTV e acessórios), além de ser

H - Era da Indústria 4.0
A Trimble, fabricante mundial de tecnologias avançadas para a produtividade, promove o Trimble Day, no próximo dia 30, no Espaço Milenium.
Indústria 4.0 é o principal tema do evento, que reunirá cases e profissionais internacionalmente reconhecidos. O planejamento estratégico
da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto e
sua relação com a Indústria 4.0 será um dos temas tratados. Uma das
principais apresentações do dia fica por conta da empresa americana
Clark Pacific, responsável por projetos icônicos, como o conjunto de
edifícios “Escondido Village Graduate Housing”, que foi totalmente pré-moldado e que, inclusive, concorre ao prêmio Tekla BIM Awards nos
EUA. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link (https://
goo.gl/Xqg7cs).

I - Cultura e Compras
A celebrada Art Basel, que existe há quase 50 anos, desde 1970, e é uma
das mais importantes feiras de arte do planeta, realiza sua edição norte-americana de 6 a 9 de dezembro no Miami Beach Convention Center.
Trata-se de uma ótima oportunidade para visitar a cidade, combinando
cultura e compras. O evento conecta artistas, colecionadores e galerias em
torno de pinturas, esculturas, filmes, fotografias, instalações e trabalhos
da maior qualidade. São 268 galerias participantes de 34 países, sendo
29 pela primeira vez, com uma forte presença de artistas e galeristas
da América Latina, o que reflete a grande importância da mostral para
toda a região. Mais informações (www.artbasel.com).

J - World of Concrete
Entre os dias 22 e 25 de janeiro, em Las Vegas, será realizada uma nova
edição da World of Concrete, uma das maiores feiras internacionais dedicadas à indústria do concreto e alvenaria. O Departamento Comercial
da Embaixada Americana e a Sobratema, em parceria com a Transline
Viagens e Turismo estão organizando uma delegação oficial brasileira
para visitar o evento, com intuito de oferecer uma oportunidade aos
empresários brasileiros para conhecer os lançamentos preparados pelos
fabricantes e para ampliar o relacionamento com companhias internacionais e profissionais de outros países. Mais informações: (http://www.
sobratema.org.br/Programas/300187).

