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O que a liderança feminina 
pode fazer por sua empresa

A mulher vem cada vez 

mais galgando grandes 

e merecidos espaços no 

mercado de trabalho

Apesar disso, infeliz-
mente sua presença 
em cargos de liderança 

no mundo é de apenas 15%, 
segundo a pesquisa Women 
in the Boardroom – a global 
perspective, realizada pela 
Deloitte. Esse resultado é 
um desperdício. A liderança 
feminina possui característi-
cas particulares, que são de 
grande valia para a gestão das 
empresas moderna. 

Entre elas, estão a fl exibilida-
de, adaptabilidade, inovação, 
empatia, resiliência e criati-
vidade, que até pouco tempo 
atrás eram julgadas secunda-
rias à gestão das organizações, 
mas hoje são consideradas 
extremamente importantes 
para promover mudanças nas 
empresas e para guiar os cola-
boradores nos novos desafi os 
que os tempos atuais exigem.

Tão diferenciada é a li-
derança feminina que pode 
representar mais lucro para a 
empresa. Um estudo da con-
sultoria americana McKinsey 
revelou que ter mulheres em 
cargos de liderança aumenta 
em até 21% as chances de uma 
empresa ter resultados acima 
da média. Algumas caracte-
rísticas que têm como origem 
o papel cultural e tradicional 
da mulher podem explicar a 
conclusão da pesquisa.

Habilidades como a facili-
dade para a criação de equi-

pes unidas e cooperativas, o 
pensamento sistêmico e em 
“redes”, mais atento a fazer 
conexões entre informações 
diferentes e a adaptação a 
mudanças e a novos contextos 
com mais fl exibilidade - pois 
são menos ligadas a paradig-
mas profi ssionais do passado 
e a pensamentos automáticos 
do tipo: “sempre foi assim”-, 
contribuem para a produtivida-
de dos colaboradores e equipe 
como um todo, elevando assim 
os resultados.

Mesmo existindo ainda fa-
tores socioculturais ligados à 
organização do mundo coorpo-
rativo que tradicionalmente e 
por muitos séculos foram mas-
culinos, há uma ocupação cada 
vez maior e signifi cativa da 
força e da liderança feminina. 
Isso representa um movimento 
de mudança irreversível, onde 
homens e mulheres se encon-
tram caminhando juntos.

Cada vez mais a gestão 
de pessoas comprova que é 
por meio da valorização das 
diferenças que se desenvolve 
uma liderança de sucesso. A 
diversidade é complementar 
e não excludente. Respeitando 
as diferenças se promove o 
intercâmbio de ideias e a reali-
zação do trabalho em conjunto, 
aumentando o desempenho 
corporativo, a concretização 
de resultados e a realização 
pessoal e profi ssional.
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A - Saúde e Sucesso
No próximo dia 10 (sábado), a partir das 15h, o missionário japonês Jiro 
Imai,  professor da Happy Science University, em Tóquio, fará uma palestra 
aberta ao público com o título “Mente, Saúde e Sucesso. Mude sua mente 
para melhorar a sua saúde e alcançar o sucesso”. O evento acontece na sede 
da Happy Science, à Rua Domingos de Morais 1154 – Vila Mariana. Imai 
garante que não há nada mais gratifi cante do que descobrir e enfrentar as 
próprias imperfeições, varrendo-as de vez da sua vida. Não se trata apenas 
de felicidade material, mas do prazer obtido da profunda compreensão 
do ser humano e da humanidade. As inscrições devem ser feitas pelo tel. 
(11) 5088-3800 (http://www.happyscience.com.br/).

B - Direito Empresarial 
O Cogea/PUC realiza o primeiro curso de extensão em falência e re-
cuperação de empresas. Objetiva habilitar a compreender o Direito 
Empresarial com ênfase na recuperação de empresas e falências, 
apresentando uma visão moderna, focada nas tendências atuais e ino-
vações legislativas, preparando o profi ssional em direito empresarial 
para enfrentar desde as questões mais simples até as mais complexas 
e todos os seus desdobramentos nos mais variados campos do Direito, 
a fi m de que possa atender, de forma diferenciada, todas as espécies de 
demandas, especialmente nas recuperações empresariais e processos 
de falência. O curso tem início no próximo dia 19. As inscrições estão 
abertas e maiores informações podem ser obtidas pelo site (www.pucsp.
br/cogeae) ou pelo tel. (11) 3124-9600.

C - Principais Cervejarias
A Cervejaria Leopoldina – marca de cervejas especiais da Famiglia 
Valduga – é presença confi rmada na décima edição do maior evento 
cervejeiro da América Latina: o Festival de Cervejas de Blumenau, que 
começa amanhã (7) e vai até sábado. Cervejeiros, especialistas e con-
sumidores poderão degustar mais de 800 rótulos da bebida e aproveitar 
a programação artística e cultural oferecida pelo festival, que reúne as 
principais cervejarias do país e também promove a gastronomia. As 
cervejas da Leopoldina têm como base as principais escolas cervejeiras 
belga, tcheca, americana, inglesa e alemã, cuja tradição nos fermentados 
é mundialmente reconhecida. Mais informações: (www.festivaldacerveja.
com) e (www.famigliavalduga.com.br) 

D - Estudar na Alemanha 
A Alemanha é o país mais atraente na Europa para estudantes estrangei-
ros, apontou a edição 2018 do Study.EU. O ranking, que avalia universi-

dades em 30 países europeus, trouxe Reino Unido e França na segunda 
e terceira posições. Um dos principais atrativos está na oferta de cursos 
de qualidade sem cobrança de mensalidades. E o crescimento do número 
de cursos ministrados em inglês, especialmente na pós-graduação. No 
caso das universidades públicas, para a graduação, exige-se apenas o 
pagamento de uma taxa administrativa semestral, que vai de 100 a 500 
euros, e que inclui os custos com o transporte público. Na pós-graduação, 
a maior parte dos cursos nas instituições públicas também é gratuita. 
Saiba mais no Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmica (DAAD): 
(https://www.daad.org.br/). 

E - Brindes e Promocionais 
No próximo dia 27 (terça-feira), das 10h às 20h, no Hotel Pullman (Rua 
das Olimpíadas, 205), acontece a versão pocket do Brazil Promotion 
Day. Os principais lançamentos e novidades em brindes e produtos pro-
mocionais, além de palestras com grandes nomes do mercado marcam 
o evento. Além das palestras, cerca de 70 expositores apresentarão ao 
público os principais lançamentos e novidades em brindes e produtos 
promocionais, serviços para eventos e soluções para merchandising no 
ponto de venda. O encontro é um aquecimento do que veremos na versão 
nacional da feira, que acontece entre 31 de julho e 2 de agosto. A visitação 
ao Brazil Promotion Day é gratuita e o credenciamento deve ser feito 
antecipadamente no site do evento (www.brazilpromotion.com.br/day).

F - Cervejas Artesanais
O Empório da Cerva, bistrô cervejeiro localizado na divisa dos bairros 
Paraíso e Vila Mariana (Rua Pirapora, 98), passou por reformulação para 
se lançar agora como uma genuína tap house. A partir deste sábado (10), 
o local passará a abrigar o maior tap room (“espaço das torneiras”) da 
região, acomodando dez estações sequenciais de cervejas artesanais, 
em uma câmara fria, com cervejas claras e escuras, compondo um 
mix que vai agradar aos mais diferentes perfi s de consumidores. Para 
apreciar as cervejas do tap room, o cliente poderá optar pela dose half 
pint, 300 ml (a partir de R$ 9) ou pint de 473 ml (a partir de R$ 15). 
Para saber as marcas das cervejas disponíveis semanalmente no tap 
room e estar por dentro das novidades do local,consultar o site (www.
emporiodacerva.com.br). 

G - Dia do Bibliotecário 
O Conselho Regional de Biblioteconomia - 8ª Região -  está promovendo 
palestras em São Paulo, Lorena, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto, 
com objetivo de debater a profi ssão, as perspectivas, os avanços e as 

inovações do mercado. A data também é uma oportunidade para refl etir 
sobre a identidade desses profi ssionais que hoje lidam com os bens mais 
preciosos da atualidade – a informação e o conhecimento. Na prática, o 
bibliotecário pode atuar em qualquer empresa onde a informação seja 
matéria-prima de trabalho como: centros de pesquisa, museus, editoras, 
livrarias, centros culturais, ofi cinas, salas de leitura e de lazer, galerias 
de arte, cinematecas, pinacotecas, videotecas, entre outros. Obtenha 
mais informações no site  (http://www.crb8.org.br/). 

H - Turismo Africano
As inscrições estão abertas para o Africa’s Travel Indaba, evento de 
turismo mais importante do continente africano. Com o slogan Africa’s 
Stories, Your Success (Histórias Africanas, Seu Sucesso), a edição de 
2018 do Africa’s Travel Indaba, evento de turismo mais importante do 
continente africano, acontece entre 8 e 10 de maio, e vai transformar o 
Centro de Convenções Inkosi Albert Luthuli, em Durban, na África do 
Sul, em um hub de atividades. O evento é realizado há 37 anos e atrai 
aproximadamente 7.000 participantes de todo o mundo. Além disso, 
aproximadamente 700 jornalistas de diversos países foram ao evento 
em 2017, contribuindo para elevar a patamares cada vez mais altos a 
imagem do turismo no continente africano. Expositores, compradores 
e mídia estão convidados a se registrar online pelo site (www.indaba-
-southafrica.co.za).

I - Educação e Entretenimento
Criado em julho de 2017, com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
infantil por meio de um clube de assinatura de atividades educativas que 
une o mundo online ao offl ine, o PlayKids Explorer completa 7 meses de 
vida com um importante passo para sua expansão global. A empresa, que 
hoje distribui no Brasil mais de 10 mil kits por mês, acaba de anunciar 
sua chegada aos EUA. A partir de agora, os já conhecidos personagens 
Sarah, Mu, Arthur e Moscovis, junto com o Pequeno Explorador, farão 
parte também das histórias e aventuras das famílias americanas. O 
PlayKids Explorer também contará com operação local e time formado 
por educadores e profi ssionais americanos para adaptar os conteúdos 
dos materiais de acordo com as necessidades dos novos consumidores. 
Saib a mais em (https://explorer.playkids.com/).

J - Ato pela Agricultura 
A Secretaria de Agricultura do Estado realiza no próximo dia 19, às 
13h, o “Ato pela Agricultura - Alimento, renda e futuro!”, no Palácio dos 
Bandeirantes. O encontro reune as principais lideranças do agronegócio, 
empresas do setor de insumos e equipamentos, representantes de coo-
perativas e associações de produtores rurais para um balanço das ações 
do Governo do Estado de fomento ao setor agropecuário nos últimos 
anos. Apresentação dos resultados de programas das Coordenadorias e 
departamentos da Secretaria; lançamento de novos programas, publica-
ções e sistemas tecnológicos para desburocratização dos procedimentos; 
assinatura de convênios e instituição de novas legislações de apoio ao 
setor produtivo. Inscrições (eventos@agricultura.sp.gov.br).
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A maior queda de preços foi em João Pessoa (-3,96%). Em 

seguida, vieram Natal (-3,20%) e Campo Grande (-2,98%).

O valor do conjunto de 
alimentos essenciais dos bra-
sileiros baixou, em fevereiro, 
em 13 das 20 capitais onde é 
feita a Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos 
pelo Dieese. Nas demais loca-
lidades, houve aumento. O re-
sultado mostra uma situação 
mais vantajosa para o bolso 
dos consumidores, já que em 
janeiro, os preços subiram em 
todas as capitais pesquisadas.

A maior queda de preços 
foi em João Pessoa (-3,96%). 
Em seguida, vieram Natal 
(-3,20%) e Campo Grande 
(-2,98%). Entre as sete ca-
pitais em que a cesta fi cou 
mais cara, os destaques 
foram Belém (3,37%) e 
Fortaleza (2,03%). A cesta 
de preço mais alto foi a do 
Rio de Janeiro (R$ 438,36), 
capital que, em janeiro, tinha 
registrado o segundo maior 
valor, depois de Porto Alegre. 
São Paulo teve em fevereiro 
a segunda cesta mais cara 
(R$ 437,33); Porto Alegre, 
a terceira (R$ 434,50); e a 
quarta, a de Florianópolis 
(R$ 425,05). Em sentido 
oposto, as cestas mais em 
conta foram as de Salvador 
(R$ 336,59) e de Aracaju (R$ 
341,59).

O percentual de famílias com 
algum tipo de dívida chegou a 
61,2% em fevereiro deste ano, 
segundo dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC),divulgada 
ontem (6). A taxa é levemente 
inferior aos 61,3% de janeiro 
último, mas superior aos 58,7% 
de fevereiro de 2017.

O cartão de crédito foi o 
grande vilão para 77% das 
famílias que se declararam 
endividadas na pesquisa. Na 
sequência, aparecem os carnês 
(16,5%) e o fi nanciamento de 
carro (10,7%). Já o percentual 
de famílias inadimplentes, com 
dívidas ou contas em atraso, 

fi cou em 24,9%. Assim como 
no endividamento, a taxa é le-
vemente menor que a de janeiro 
deste ano (25%), mas superior 
aos 24,1% de fevereiro do ano 
passado.

Já as famílias que não conse-
guirão pagar suas contas che-
gam a 9,7%, levemente acima 
de janeiro (9,5%), mas abaixo 
de fevereiro de 2017 (10,2%).

O tempo médio de atraso para 
o pagamento de dívidas foi de 
64,9 dias em fevereiro de 2018, 
inferior aos 65,7 dias no mesmo 
período do ano passado. Em 
média, o comprometimento 
com as dívidas foi de 6,9 meses, 
sendo que 31,1% das famílias 
possuem dívidas por mais de 
um ano (ABr).

Queda da produção industrial é a maior desde fevereiro de 2016 

e interrompeu sequência de resultados positivos.

A queda registrada foi a 
maior desde fevereiro 
de 2016 e interrompeu 

uma sequência de resultados 
positivos que já somava quatro 
meses. Nesse quadrimestre, o 
crescimento havia sido de 4,3%.

Em relação a janeiro de 2017, 
a produção industrial cresceu 
5,7%. A variação positiva foi a 
nona consecutiva na compa-
ração de um resultado mensal 
com o mesmo mês do ano an-
terior. Nos últimos 12 meses, a 
produção industrial brasileira 
acumula um crescimento de 
2,8%. A queda da indústria 
em relação a dezembro foi 
registrada entre os bens de 
capital (-0,3%), intermediários 
(-2,4%) e de consumo duráveis 
(-7,1%). Os semiduráveis e 
não duráveis tiveram variação 
positiva de 0,5%.

Segundo o IBGE, a queda teve 
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Produção industrial cai 2,4% em 
janeiro, após 4 meses positivos

A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro. Os 
dados da Pesquisa Industrial Mensal foram divulgados ontem (6), no Rio de Janeiro, pelo IBGE

material plástico (-5,4%) e de 
produtos alimentícios (-1,1%). 
Entre os ramos que mais aumen-
taram a produção, destacam-se 
o de produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (21%), a in-
dústria extrativa (2,2%) e a de 
bebidas (5%).

A comparação do resulta-
do de janeiro de 2018 com o 
mesmo mês de 2017 mostra 
que houve crescimento em 20 
dos 26 ramos. Nesse cenário, a 
indústria de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
tem posição inversa e passa a 
exercer a principal infl uência 
positiva, com crescimento de 
27,4%. Frente ao primeiro mês 
de 2017, janeiro de 2018 tam-
bém registrou crescimento em 
todas as categorias econômicas. 
A indústria de bens de capital 
cresceu 18,3% e a de bens de 
consumo duráveis, 20% (ABr).

um perfi l generalizado, porque 
além de abranger essas três ca-
tegorias econômicas, também se 
espalhou por 19 dos 24 ramos da 
indústria. A principal infl uência 
negativa no resultado global 

foi verifi cada na indústria de 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (-7,6%). Também 
tiveram peso no resultado os 
setores de metalurgia (-4,1%), 
de produtos de borracha e de 

Dieese mostra queda de preços 
da cesta básica em 13 capitais

No acumulado entre fevereiro 
de 2017 e igual mês deste ano, 
houve queda de preços em 13 
cidades – as mais expressivas 
ocorreram em Manaus (-4,90%), 
Goiânia (-4,25%) e Belém 
(-4,10%). As maiores altas 
abrangem sete capitais, com 
destaque para Recife (3,49%) 
e Rio de Janeiro (3,25%). No 
primeiro bimestre, entretanto, 
todas as cidades tiveram au-
mentos. Entre as que tiveram 
maiores correções estão Forta-
leza (7,63%), Brasília (7,61%) 
e João Pessoa (7,47%). As me-
nores taxas acumuladas foram 
constatadas em Aracaju (0,46%) 

e em Goiânia (0,96%).
O salário mínimo ideal cal-

culado pelo Dieese fi cou em 
R$ 3.682,67, ou 3,86 vezes o 
salário mínimo nacional (R$ 
954,00). O teto é estimado 
com base no maior valor da 
cesta e leva em considera-
ção as necessidades básicas 
(alimentos, moradia, saúde, 
educação, vestuário, higiene, 
transporte, lazer e previdên-
cia) de uma família com quatro 
pessoas. No mês passado, pelo 
cálculo do Dieese, o valor ideal 
seria R$ 3.658,72, ou 3,90 
vezes o salário mínimo de até 
então (R$ 937,00) (ABr).

Dívidas do consumidor em 
fevereiro caem para 61,2% 

Conecta Biblioteca 
prorroga 
inscrições

O Programa Conecta Biblio-
teca continua com inscrições 
abertas até a próxima segunda-
-feira (12). Com os objetivos 
de fortalecer as habilidades 
dos profi ssionais de bibliotecas 
e incentivar o papel desses 
espaços no desenvolvimento 
de comunidades, o programa 
lançou uma convocatória que 
irá selecionar 108 bibliotecas 
públicas no País. 

É o segundo ano consecutivo 
que a ONG Recode e a Caravan 
Studios realizam uma intensa 
articulação para fomentar o 
uso desses espaços públicos, a 
partir de uma escuta qualifi cada 
das demandas da população 
local. Em 2017, o programa 
impactou 79 mil pessoas direta 
e indiretamente nos 86 municí-
pios participantes de 24 Esta-
dos, por meio de 92 bibliotecas 
e 550 jovens voluntários.

A convocatória está aberta a 
bibliotecas públicas estaduais 
ou municipais situadas em 
municípios com até 400 mil 
habitantes, com no mínimo 3 
computadores voltados ao uso 
da comunidade e conectados à 
Internet. Também é necessário 
ter cadastro atualizado junto ao 
sistema nacional de bibliotecas 
públicas e sistemas estaduais. O 
edital completo está disponível 
no site (www.recode.org.br/
convocatoria).


