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Economia

Índice de Expansão do Comércio
cresceu 1,6% puxado por contratações

E

Eduardo Shinyashiki (*)

As emoções fazem
parte da nossa energia
interior e são capazes
de nos fazer sonhar,
amar, ousar, alcançar
e viver o que a lógica e
a racionalidade jamais
permitiriam
orém, existem também
emoções que nos fazem
sofrer, chorar, sentir raiva, medo, frustração e tristeza,
emoções que nos paralisam e
prejudicam a capacidade de
argumentar e agir de maneira
lúcida, levando-nos a comportamentos que não queremos e a
resultados que não desejamos.
Por essa razão, aprender a
lidar com as suas emoções se
tornou uma das habilidades
mais importantes para se obter
equilíbrio nas mais diferentes
áreas da vida. Por isso, é necessário ter ferramentas que
permitam filtrar, compreender
e equilibrar as emoções limitantes e destrutivas.
Quem já não perdeu inúmeras oportunidades por não
saber lidar com suas emoções?
Para não correr mais esse risco, compartilho quatro dicas
para aprender a lidar com as
suas emoções de forma mais
harmônica, de forma que elas
estejam sempre a seu favor:
1 - Tenha momentos de
reflexão: somos responsáveis
por nossa própria experiência e a vida é um reflexo do
que está em nossa mente.
Por isso, é preciso dedicar
um tempo para fazer uma
auto-observação daquilo que
pensamos e sentimos. Saber
lidar com as próprias emoções
é um processo de autoconhecimento, de autoconsciência e
de autopercepção;
2 - Libertar os sentimentos dolorosos: a maioria das
pessoas, normalmente, deixa
que os acontecimentos limi-

P
Os empresários ainda não desistiram de seus planos para médio e longo prazos.

resultado, porém, é 24,1% acima
do que fora verificado em abril
de 2017, quando apontou 67,7
pontos. Para que se mantenha
uma tendência de crescimento
significativo desse indicador, é
necessário que o ritmo de vendas
e da economia em geral se acelere.
O início do ano não correspondeu às expectativas em relação

País abriu 56.151
novos postos de
trabalho em março
O mês de março registrou a
abertura de 56.151 novos postos
de trabalho no Brasil, um aumento
de 0,15% em relação ao estoque
de fevereiro. O resultado é decorrente de 1.340.153 admissões e
de 1.284.002 desligamentos. Os
dados estão no Caged do Ministério do Trabalho, divulgado na
sexta-feira (20). “O Brasil segue a
rota da retomada do crescimento,
com mercado aquecido e a certeza
de que estamos no rumo certo”,
avalia o ministro do Trabalho,
Helton Yomura.
Seis dos oito principais setores
econômicos tiveram saldo positivo. O principal deles foi o de Serviços, com a criação de 57.384 novos
postos de trabalho, crescimento
de 0,34% sobre o mês anterior.
A Indústria de Transformação foi
o segundo setor com melhores
resultados (+10.450 postos), com
um acréscimo de 0,14% sobre
fevereiro. O terceiro melhor resultado ficou com a Construção
Civil (+7.728 postos), seguido
do setor da Administração Pública (+3.660 postos), Extrativa
Mineral (+360 postos) e Serviços
Industriais de Utilidade Pública
(SIUP) (+274 postos). Apenas
dois setores apresentaram saldos
negativos: Agropecuária (-17.827
postos) e Comércio (-5.878 postos) - (MTe).

aos indicadores que refletem a
confiança ou a segurança dos
consumidores e de empresários.
Apesar de alguns números
positivos, como o da produção
industrial e da geração de
postos de trabalho, a melhora
aconteceu de forma mais tênue
e em um ritmo mais fraco do
que vinha ocorrendo no fim de

2017. A Federação ainda não
vai rever suas projeções para
o ano, esperando que esses
resultados iniciais logo sejam
compensados e que esses dados
sejam apenas pontos fora da
curva. Contudo, se esse quadro
persistir, será necessário antecipar um ajuste de perspectivas
(AI/FecomercioSP).

Petrobras aumenta preços de
combustíveis nas refinarias

A Petrobras anunciou sexta-feira (20), no Rio de Janeiro, a
elevação no preço da gasolina
e do diesel nas refinarias. A
gasolina passa de R$ 1,7199
para R$ 1,7391. O diesel vai
subir de R$ 1,9822 para R$
2,0045. A gasolina e o diesel comercializados para as
distribuidoras nas refinarias
são do tipo A. Os produtos
vendidos ao consumidor final,
nas bombas dos postos, são
uma composição que mistura
esses combustíveis do tipo A
com biocombustíveis.
Os preços médios divulgados pela Petrobras para
as refinarias também não
contabilizam a incidência
de tributos. O reajuste não
necessariamente chegará
ao consumidor final porque
o preço nas refinarias não é
o único fator determinante
do preço final, uma vez que
distribuidores, revendedores
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m relação ao mesmo período do ano passado, o
crescimento foi de 14,3%,
a 22ª alta consecutiva nessa base
de comparação. A expectativa
de contratação de funcionários
foi o item que puxou o indicador, com elevação de 2,9% na
comparação mensal, ao passar
de 115,9 pontos em março para
119,3 pontos em abril, e de 8,2%
se comparado a abril de 2017.
De acordo com a assessoria
econômica da FecomercioSP,
caso permaneça a percepção
de que o ritmo do consumo
será menor do que inicialmente
projetado para 2018, o indicador poderá sofrer ajustes com
viés de baixa. Mas a boa notícia
é que os empresários ainda não
desistiram de seus planos para
médio e longo prazos, baseados
apenas em um primeiro trimestre abaixo das expectativas.
A propensão a investir registrou uma leve queda de 0,3% na
comparação com o mês passado,
atingindo 84 pontos no mês. O

Reprodução

Calculado mensalmente pela FecomercioSP, o Índice de Expansão do Comércio (IEC) registrou alta de
1,6% em abril, ao passar de 100,1 pontos em março para 101,6 pontos

Aprenda a lidar
com suas emoções

Preço da gasolina e do diesel term aumento nas refinarias, mas
reajuste não necessariamente chegará ao consumidor.

e produtores de biocombustíveis têm liberdade de preço
no mercado de combustíveis.
Na nota que anuncia o reajuste, a Petrobras explica que os
preços para a gasolina e o diesel
têm como base o preço de paridade de importação, formado
pelas cotações internacionais

desses produtos, mais os
custos que importadores teriam. “A paridade é necessária
porque o mercado brasileiro
de combustíveis é aberto à
livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa
de importar os produtos”, diz
o texto (ABr).
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tantes do passado continuem
machucando e interferindo no
presente. Libertar sentimentos
dolorosos e perdoar mágoas e
decepções são atitudes que
promovem o equilíbrio emocional para realizar plenamente
seus objetivos;
3 - Tudo bem não estar tudo
bem: muitas vezes, as pessoas
ficam esperando ter uma vida
perfeita, livre de problemas,
para então agir e ir ao encontro
dos seus objetivos. Não dá para
esperar que tudo esteja bem
para ser feliz. Variáveis sempre acontecem no caminho e
precisamos aprender a manter
um estado interno equilibrado
independentemente dos acontecimentos externos. Por meio
da concentração, meditação e
da autorreflexão, pode-se atingir um nível de autoconsciência
que possibilita direcionar os
pensamentos e, consequentemente, as emoções;
4 - Encontre um apoio:
lembre-se de cuidar das amizades e dos relacionamentos
pessoais e familiares. Não se
isole! Pesquisas demostram
que o suporte social ajuda a
controlar a ansiedade, as pressões e as emoções limitantes.
O desafio do ser humano é
equilibrar as emoções, estar
centrado nos momentos de
turbulência, de desânimo e
encontrar sua natureza mais
profunda e verdadeira. É isso
que faz a diferença no nosso
caminho para a conquista dos
objetivos, para colocarmos em
prática todo o nosso potencial, redirecionar o foco, as
escolhas, e abrir a mente e o
coração para as ricas oportunidades da vida, conquistando
os resultados desejados e a
autorrealização.
(*) - Presidente do Instituto
Eduardo Shinyashiki, é mestre
em Neuropsicologia e Liderança
Educadora, especialista em
desenvolvimento das competências
de liderança organizacional e
pessoal (www.edushin.com.br).

Prévia da inflação é de 0,21%
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15)
registrou variação de 0,21% em
abril, informou hoje (20), no Rio
de Janeiro, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O
indicador mede a inflação do dia 15
de um mês ao dia 15 do mês seguinte e funciona como uma prévia da
inflação oficial, medida pelo IPCA.
A variação registrada é a menor
para um mês de abril desde 2006 e
o acumulado entre janeiro e abril,

1,08%, é o menor desde o início do
Plano Real em 1994. O resultado de
abril ficou 0,11 ponto percentual
acima da taxa de março, acumulando 2,8% em 12 meses.
O grupo Comunicação foi o único
que apresentou queda na variação
de preços, com -0,15%. As maiores
variações foram registradas em
Saúde e Cuidados Pessoais (0,69%)
e Vestuário (0,43%). O índice para
Alimentação e Bebidas ficou perto
da estabilidade: 0,15%.(ABr).

e vender seus trabalhos em um evento com roda de conversa, drinks
e comidas. Haverá uma roda de conversa com as ilustradoras Brunna
Mancuso e Bárbara Malagoli, no debate sobre Mercado da Ilustração e
Mulheres na Arte. Também, oficina de colagem com o artista Júlio César Lapagesse, que irá propor um exercício de introdução à técnica da
colagem manual. Outras informações (noz.coletivocultural@gmail.com).

A - Crise da Democracia
Na próxima terça-feira (24), a Fundação Escola de Sociologia e Política
recebe o jornalista Juca Kfouri para uma palestra sobre “A crise da
democracia no Brasil”, a convite da Cátedra Celso Furtado. O encontro
começa às 19h no auditório, na Rua General Jardim, 522, Vila Buarque.
Além de sua extensa trajetória no jornalismo esportivo, Kfouri também
é formado em Ciências Sociais pela USP e usou desta experiência em
muitas de suas matérias, como nas denúncias sobre a corrupção no
futebol, e em suas publicações sempre analíticas da realidade política
e social do Brasil. Não é necessário fazer inscrição prévia. Outras informações: (www.fespsp.org.br).

B - Mães Modernas
A Bailanina é uma e-commerce de aluguel de vestidos infantis de grandes
marcas que segue o modelo de shared economy como os conhecidos Uber
e Airbnb. Com grifes como Dolce & Gabbana, Burberry e Paola da Vinci,
a loja virtual oferece diversas opções encantadoras de vestidos infantis
para festas, casamentos e batizados, com valores por uma fração do preço
original. Focada em mães modernas, a ideia da Bailanina é prolongar a
vida útil de peças usadas poucas vezes, facilitar a rotina das mamães, e
estimular um consumo mais consciente, em que as pessoas não precisam
acumular peças e sim alugar. Saiba mais em (www.bailanina.com.br).

C - Setor Aeroportuário
No próximo dia 26, acontece em Brasília o Airport Infra Expo, evento
que apresenta um retrato do desenvolvimento sustentável do setor
aeroportuário brasileiro, com um panorama atual e futuro. Um dos
temas em debate será o “Ground Handling Made in Brazil”, os serviços
auxiliares sob a ótica das necessidades e da legislação brasileira. O painel trata das interfaces das empresas de serviços auxiliares, as Esatas,
como são chamadas, as empresas de ground handling, como solução
para a escassez na área operacional e ainda a visão do segmento pós
reforma trabalhista. Organizada pela Sator, é o maior evento sobre a
infraestrutura aeroportuária no País. Participação de especialistas do
setor que discutem as projeções, perspectivas e realidade deste segmento fundamental para a economia do país. Mais informações (http://
airportinfraexpo.com.br).

D - Data Centers e Cloud
Empresas e órgãos públicos de toda a América Latina com projetos
de destaque no segmento de data centers já podem se inscrever para

H - Mundo de Sensações
a sétima edição do Prêmio DCD Awards, que será entregue no Centro
de Eventos Pró-Magno, no dia 6 de novembro. Serão contemplados os
melhores projetos de data center e cloud
cloud. Os projetos poderão ser ins
inscritos em sete categorias, que premiarão desde os conceitos de design,
construção e inovação, até a adoção de novas tecnologias e os melhores
projetos desenvolvidos em equipe. Além de avaliar os projetos inscritos
nas primeiras sete categorias, o juri indicará o ganhador da oitava categoria: Contribuição Excepcional à Indústria de Data Centers. Inscrições
e mais informações: (www.dcdawards.lat).

E - Proteção de Dados
O sócio coordenador de Propriedade Intelectual e Direito Digital de
Silveiro Advogados, Rodrigo Azevedo, tornou-se o primeiro e único
advogado no Brasil a obter certificação em Data Protection Compliance
in the European Union, no European Institute of Public Administration,
instituição mantida pelos países membros e pela Comissão Europeia
em Maastricht. O tema não pode ser mais relevante e atual, em tempos
de grandes escândalos com vazamentos de dados pessoais, fake news
e mudanças legislativas nessa área, no mundo todo. Em maio próximo,
entra em vigor o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia,
a norma internacional mais rigorosa nesse campo, que será aplicável,
inclusive, a empresas brasileiras com clientela naquele continente.
Outras informaççoes em: (propriedade.digital).

F - Sommelier de Cervejas
Não é apenas no Brasil que a cerveja artesanal está em ascensão. Alguns países vizinhos também registram aumento não só no número de
cervejarias mas na quantidade de opções que chegam ao consumidor.
Para profissionalizar o segmento e oferecer novas oportunidades de
capacitação na área, a Escola Superior de Cerveja e Malte inicia em maio
a primeira turma de formação em Sommelier de Cervejas em Buenos
Aires. Este é o terceiro país com atuação da instituição, que tem sede no
Brasil e tem uma unidade no Uruguai. As aulas começam em 18 de maio
e finalizam em 23 de setembro. Todas as informações sobre inscrições
estão no link (www.cervejaemalte.com.br).

G - Mercado da Ilustração
No próximo dia 28 (sábado) acontece no Espaço Breu (Rua Barra Funda,
444) a primeira edição da ‘Ilustre Feira’, uma evento de ilustração pensada
para fortalecer a rede de ilustradores e fomentar o diálogo entre eles,
seu público e o mercado. Cerca de 40 talentos da ilustração irão expor

E que tal viajar e ainda experimentar um pouco do destino da viagem
antes mesmo de estar lá? É possível viver isso na Mostra Viajar, única
plataforma integrada de comunicação no turismo. Em sua terceira
edição, o evento apresenta, entre os dias 8 e 10 de junho, na Bienal do
Ibirapuera, experiências de diversos roteiros para que o consumidor
possa decidir e comprar com promoções diferenciadas sua viagem,
seja de praia, natureza ou cosmopolita. A ideia da Mostra é provocar
todos os sentidos das pessoas em seu passeio para que isso facilite na
tomada de decisão da próxima viagem. O Maranhão, por exemplo, vai
levar três vivências sensoriais com o uso de óculos de realidade virtual:
um passeio pelas pedras de São Luís no Centro Histórico; pelas areias
dos Lençóis Maranhenses e pelas águas da Chapada das Mesas. Outras
informações em: (www.mostraviajar.com.br).

I - Computação em Nuvem
Na próxima terça-feira (24),, das 8h às 12h, na Casa Itaim (R. Clodomiro Amazonas, 907), o jornal Valor Econômico, com o apoio do Google
Cloud, realiza o seminário internacional ‘Valor Cloud Fórum’. Com
apresentação do Diretor de arquitetura de soluções do Google Cloud,
Miles Ward, o encontro vai abordar o impacto da Inteligência Artificial
e de Machine Learning nos negócios, aprofundando os conhecimentos
sobre Computação em Nuvem e as novas formas de consumo de tecnologia. O seminário também apresenta o painel “O futuro das empresas
com Machine Learning” com participações de Sergio Paulo Gallindo, da
Brasscom; João Carlos Bolonha, do Google Cloud para América Latina
e Roberto Martini, da FLAGCX. Mais informações: (http://www.valor.
com.br/seminarios/cloudforum).

J - Estágio na B3
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da B3. Os alunos
que estão cursando o último ou penúltimo ano de graduação podem
se candidatar até o dia 2 de maio. O processo seletivo conta com três
fases de seleção: inscrições com testes online de inglês e eficiência na
resolução de problemas; etapa “IPO de Carreira – Minha abertura para
o Mercado de Trabalho”, na qual passará por uma entrevista com a área
de RH; e a fase final “Etapa OTC - A Negociação Direta”, com entrevistas
com os gestores. Possui vagas em diversas áreas, como, Administração
de Risco, Data Mining, Financeiro, Inteligência de Mercado, Jurídico,
Produtos, Projetos e Obras, TI (Desenvolvimento) e TI (Infraestrutura,
Suporte, Homologação). Inscrição: (www.programadeestagiob3.com.br).

