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Economia

Produção mundial de café
robusta aumenta 12%

E

Haverá uma pequena redução da produção de café arábica.

deverá aumentar 10% - 49,49
milhões; e a do México &
América Central, 7,1% - 21,92

Petrobras suspende
processos de parceria
em refino
A Petrobras informou ontem
(3) a suspensão dos processos
competitivos para a formação
de parcerias em refino. Em fato
relevante divulgado ao mercado,
a empresa ressalta que a medida
foi tomada “em decorrência de
decisão cautelar proferida pelo
ministro Ricardo Lewandowski, do
STF, que questiona dispositivos da
Lei das Estatais”.
Os processos competitivos para
formação de parcerias em refino,
divulgados em abril, compreendem
a alienação de 60% das refinarias
Landulpho Alves, na Bahia, e Abreu
e Lima, em Pernambuco, bem como
das refinarias Alberto Pasqualini,
no Rio Grande do Sul, e Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, por
meio da criação de subsidiárias e
posterior alienação de suas ações.
A oferta engloba ainda ativos de
transporte e logística integrados
a estas unidades.
“Tais processos fazem parte do
reposicionamento estratégico da
Petrobras no segmento de refino,
transporte e logística, que prevê
o estabelecimento de parcerias
e desinvestimentos como uma
das principais iniciativas para
mitigação de riscos, agregação
de valor, compartilhamento de
conhecimentos, fortalecimento da
governança corporativa e melhora
da financiabilidade da empresa”,
esclarece a nota.
Também em virtude da decisão
cautelar proferida pelo ministro
Lewandowski, a Petrobras suspendeu decisões de desinvestimentos
na Araucária Nitrogenados e da
Transportadora Associada de Gás
(TAG), alienação de 90% de ações
desta subsidiária. Esse último
processo já estava suspenso em
razão de decisão da 4ª Turma do
TRF5 (ABr).

milhões de sacas.
De acordo com a Organização Internacional do Café

– OIC, oito dos dez maiores
países produtores de café terão incremento no ano-safra
2017-2018. O ranking desses
dez maiores países produtores é o seguinte: Brasil,
em primeiro lugar, com 51
milhões de sacas; Vietnã, em
segundo, com 29,5 milhões;
Colômbia, em terceiro, 14
milhões; Indonésia, na sequência, com 12 milhões;
Honduras, em quinto, 8,35
milhões. A seguir, vem a Etiópia, com 7,65 milhões; Índia,
em sétimo, 5,84 milhões;
Uganda, 5,10 milhões; Peru,
nono colocado, 4,30 milhões;
e México, em décimo lugar,
com quatro milhões de sacas
de 60kg (Embrapa Café).

Índice de Preços ao Produtor
teve alta de 2,33% em maio
Os preços das indústrias
extrativas e de transformação
(indústria em geral) fecharam
o mês de maio com alta de
2,33%, um crescimento de
0,75 ponto percentual em
relação aos 1,58% registrados
em abril. O resultado de maio
foi o segundo maior da série
iniciada em janeiro de 2014,
perdendo para os 2,99% da
alta de setembro de 2015.
Os dados fazem parte da
pesquisa divulgada ontem (3)
pelo IBGE. Com o resultado de
maio, os preços ao produtor já
acumulam alta de 5,96% nos
primeiros cinco meses do ano,
enquanto a taxa acumulada
nos últimos 12 meses chegou
a 10,45%. De abril para maio
houve alta de preços em 22 das
24 atividades industriais, com
destaque para refino de petróleo e produtos de álcool, que
subiran 7,36%; fumo, 4,80%; e
outros equipamentos de transporte, 4,63%. O IBGE também
destacou a variação ocorrida
nas indústrias extrativas, só
que pelo lado negativo, já que
o setor fechou maio com queda
de 4,10% em relação a abril.
Em termos de influência,
na comparação de maio a
abril de 2018, sobressaíram
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sses números demonstram que haverá uma
pequena redução da
produção de café arábica de
4,6%, em relação ao período
anterior, que foi compensada
pelo aumento de 12,1% no
volume de café robusta, o
que resultou em acréscimo
de 1,2% da safra total.
Com relação à produção
de café em nível mundial,
estima-se redução do volume
de produção apenas na América do Sul, que deve produzir
70,59 milhões de sacas, ou
seja, 6,1% a menos que o
período anterior. A produção
da África deverá aumentar em
3,2% e atingir 17,66 milhões
de sacas; a da Ásia & Oceania

José Gomercindo

A produção mundial de café no ano-safra 2017-2018 está estimada em 159,66 milhões de sacas de
60kg, das quais 97,43 milhões de sacas serão de café arábica e 62,24 milhões de sacas de café robusta

Alimentos teve variação de 3,21% e influência
de 0,60 ponto percentual.

refino de petróleo e produtos
de álcool (0,85 ponto percentual), alimentos (0,60 ponto
percentual), outros produtos
químicos (0,26 ponto percentual) e indústrias extrativas,
neste caso no sentido contrário, com queda de 0,18 ponto
percentual. Ao comentar que o
resultado de maio foi o segundo
maior da série histórica, o gerente de Análise e Metodologia
do IBGE, Alexandre Brandão,
lembrou que, “muitas vezes”,
o IPP acompanha a variação
cambial.
“É interessante observar
que, em setembro de 2015,

havia uma depreciação do
real frente ao dólar bastante
alta. Naquele período, era de
11,2%. E essa de maio foi a segunda maior, 6,7%”. Ainda de
acordo com Brandão, em maio,
as duas principais atividades
do IPP, que são Alimentos e
Refino de Petróleo e Produtos
de Álcool, foram as que, efetivamente, puxaram a taxa para
cima. “Refino teve aumento de
7,36% e teve influência de 0,85
ponto percentual no índice
final, enquanto Alimentos teve
variação de 3,21% e influência de 0,60 ponto percentual
(ABr).
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Como se tornar um
executivo requisitado
no mercado atual?
Fernanda Andrade (*)

O século XXI tem exigido
cada vez mais dos
executivos
ivemos num mundo volátil, incerto e complexo, o
que faz com que os profissionais precisem se desenvolver
mais e melhor para lidar com
todos os desafios apresentados
pela gestão atual.
Um estudo de globalização
da Universidade de Yale, nos
Estados Unidos, mostrou que
na década de 70, apenas 7 mil
companhias atuavam fora de seu
país de origem. Na década de 90,
passou para 30 mil. Em 2003,
esse número saltou para 63 mil,
sem levar em consideração as
mais de 800 mil subsidiárias e
afiliadas.
Hoje, a globalização tem impactado ainda mais fortemente
o mercado corporativo. Para ser
um profissional de sucesso nesse
novo cenário, é preciso desenvolver muito mais habilidades
do que antigamente. Por isso,
elenquei aqui as características
mais importantes desse profissional nos dias atuais.
• Conhecimento técnico Ter uma boa formação, em
instituições respeitadas, e
fluência em inglês continua
sendo um requisito básico
de um executivo de sucesso. No entanto, engana-se
quem pensa que esse é um
ciclo com começo, meio e
fim. Estudar tem feito parte
da rotina dos executivos.
Cursos presenciais ou online de temas que não estejam estritamente ligados
à função tem sido muito
procurados, principalmente
por ampliar a visão do profissional. Da mesma forma,
o acompanhamento de
notícias e a leitura de livros
são atitudes fundamentais
para quem não quer ficar
para trás. O aprimoramento
deve ser contínuo;
• Inteligência emocional
- Essa é uma habilidade
que, infelizmente, muitos
executivos ainda precisam
desenvolver. Buscar o auto-conhecimento por meio
de ferramentas como o
coaching, por exemplo, é
essencial para o profissional
de hoje. Se conhecer bem
é muito importante para
desenvolver questões como
empatia, comunicação e
criatividade. O executivo
que lida com tantos desafios
em seu cotidiano precisa
desenvolver um bom equi-

V

líbrio emocional a fim de
conseguir envolver todos
que estão ao seu redor;
• Habilidades de liderança: Quem pensa que
executivo cuida apenas
de questões técnicas e
operacionais está muito enganado. Gerenciar equipes
e motivá-las em busca dos
melhores resultados é uma
das principais atribuições
do executivo atual. Ter
habilidade para resolver
conflitos e liderar na diversidade de idades, gêneros
e perfis é indispensável. O
executivo precisa de muita
sabedoria e capacidade
de adaptação para liderar
pessoas. A liderança exige
ainda resiliência, capacidade de ouvir ativamente e boa
capacidade de negociação;
• Visão estratégica - O
executivo precisa ser um
profundo conhecedor dos
negócios da empresa na
qual está inserido. Não
basta conhecer os processos. É preciso entender
muito bem o mercado, os
riscos, os concorrentes, os
objetivos e as metas da empresa. Entender quais são
as forças, as fraquezas, as
oportunidades e as ameaças
faz com que o profissional
se sinta mais seguro para
agir. Ter visão multifocal
garante mais informações
para melhores decisões. Um
executivo perspicaz certamente é muito valorizado e
reconhecido.
• Empreendedorismo:
Pode parecer antagônico,
mas ter habilidades de um
empreendedor é imprescindível para o executivo
que precisa navegar na
era da complexidade.
Essa atitude de dono, de
quem realmente veste a
camisa da empresa, até
já ganhou o termo “intraempreendedorismo”, que
é o empreendedorismo
que acontece dentro da
empresa, pelos colaboradores e não pelos donos
de fato. Trabalhar com
essa responsabilidade faz
com que o executivo não se
sinta um mero funcionário
que recebe um salário em
troca de suas horas de
trabalho.
É esse profissional que o
mercado procura hoje.
(*) - É Gerente de Hunting e
Outplacement da NVH –
Human Intelligence
(http://nvh.com.br/2017/human/).

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e médicos
pediatras e neuropediatras. Além deles, graduandos do último ano em
cursos da área de Saúde também podem se inscrever. A programação
do curso de 380 horas prevê disciplinas teóricas e práticas. As aulas
começam no próximo dia 28, sempre a cada 15 dias, aos sábados, das 18
às 22h, e aos domingos, das 8 às 17h. As atividades são conduzidas por
profissionais com alta qualificação e experiência clínica. Mais informações
tel. (16) 3351-8407 ou (www.ftneuroped.ufscar.br).

A - Encceja Exterior
Brasileiros que vivem em outros países e não puderam concluir seus
estudos na idade padrão têm uma nova oportunidade para tentar regularizar a situação educacional e buscar melhores posições no mercado
de trabalho. Uma nova edição do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior (Encceja
Exterior) está com as inscrições (gratuitas) abertas até segunda-feira
(9). A aprovação nas provas, previstas para o dia 16 de setembro, garante
uma certificação de conclusão de ensino. Mais informações e inscrições
(http://encceja.inep.gov.br/encceja-exterior/#!/inicial).

B - Lombar para Idosos
A Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) anuncia vagas para tratamento gratuito de idosos que sofrem com dor lombar. Os sintomas
são recorrentes durante a terceira idade devido ao processo de envelhecimento que causa modificações no funcionamento e na estrutura
do corpo, principalmente, na coluna vertebral. O Centro de Excelência
Pesquisa Clínica em Fisioterapia da Unicid oferece tratamento para
pacientes entre 65 e 85 anos que apresentam este tipo de problema.
O tratamento acontece na Unicid, no campus Tatuapé. Ao todo serão
oferecidas 11 vagas com inscrições até o próximo dia 15. O contato pode
ser feito no tel. (11) 2178-1240, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

C - Cursos para Jovens
A Junior Anchievement São Paulo - uma das maiores organizações sociais
incentivadoras de jovens do mundo -, firma parceria com o Facebook, e
juntos, oferecem cursos de empreendedorismo, mercado de trabalho e
educação tecnológica. Todas as atividades acontecem na Estação Hack,
totalmente gratuito. Os programas são: ‘O Futuro do Trabalho’; ‘Conectado Com o Amanhã’ e ‘Innovation Camp’. As inscrições estão abertas
para os alunos de 15 a 21 anos, e tem o intuito de promover a formação
de talentos na área de tecnologia, capacitar empreendedores e acelerar
startups de alto impacto social. Para se inscrever basta acessar o link:
(http://www.jabrasil.org.br/jasp/programas/estacaohack).

D - Programa de Trainee
A Cremer, líder no fornecimento de produtos para as áreas de primeiros
socorros, cirurgia, tratamento e higiene, está com inscrições abertas

para o seu programa de trainee 2019. Podem participar do processo
seletivo candidatos matriculados no último semestre da faculdade ou
que concluíram a formação universitária há
há, no máximo
máximo, três anos
anos, e
com disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do
Brasil. São aceitos todos os cursos/áreas de graduação. Cerca de 90%
dos ex-trainees que continuam na empresa estão em cargos de liderança.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de setembro, pelo site:
(www.traineecremer.com.br/2019).

E - Loja Conceito
A Marfrig Global Foods, a segunda maior companhia global de proteína
bovina do mundo, por meio de sua operação no Brasil, acaba de inaugurar a Casa Montana. Instalada próxima a unidade da companhia em
Itupeva, no interior de São Paulo, a loja ocupa um espaço de 200m² na
Rua Juliana de Oliveira Norges, n° 27, no Parque das Vinhas. A Casa
Montana oferece aos consumidores produtos da Marfrig, carnes bovinas
e ovinas importadas, bem como itens relacionados, como temperos e
carvão. O local terá ainda uma área gourmet para receber convidados,
com espaço para aulas, reuniões, confrarias, apresentações, confraternizações e degustações.

F - Prática do Direito
A Virada Jurídica, que acontece no próximo sábado (7), das 9h30
às 20h30, no Centro de Eventos FIEP, em Curitiba, foi idealizada
para os advogados, estudantes ou bacharéis que querem focar numa
carreira dinâmica e de sucesso. Serão mais de 20 palestrantes divididos em mais de 15 apresentações, workshops e atividades. A ideia
é que os acadêmicos e profissionais de diversas áreas jurídicas se
encontrem para trocar experiências sobre os desafios do mercado
de trabalho. O evento vai contar com workshops sobre a preparação
para o exame da OAB, práticas e desafios dos profissionais da área e
como ter sucesso na advocacia pós-moderna. Informações: (http://
www.viradajuridica.com/).

G - Intervenção em Neuropediatria
Estão abertas, até o próximo dia 20, as inscrições para o XVII Curso
de Especialização em Intervenção em Neuropediatria, promovido pela
UFSCar. O público-alvo é formado por profissionais da Saúde, como

H - Role Playing Games
As crianças das décadas de 80 e 90 tiveram muito contato com os
jogos de tabuleiros ou “board games”. Os jogos eram uma forma de
reunir amigos, familiares e fazer novas amizades em volta de uma
mesa ou no chão da sala. Com a ideia de proporcionar novas experiências, além dos jogos clássicos dessa época, tem surgido uma nova
geração de jogos. Há uma nova era de jogos de tabuleiros e a Doidos
por Dados vem para representá-la também.Visando o resgate desse
hobby, a Doidos por Dados inaugurou o primeiro clube 100% dedicado a jogos de tabuleiros e RPG (Role Playing Games). No coração
da Vila Mariana (Rua Dr.Neto de Araújo, 397) oferece um espaço
de diversão com os melhores acessórios do mercado. Saiba mais em
(www.doidospordados.com.br).

I - Contabilidade Geral
O Sindicato dos Contabilistas (Sindcont-SP) promove, nos próximos dias
16, 20, 23, 27 e 30, um curso de capacitação profissional com o tema
“Contabilidade geral, avançada e tributária”. A atividade será realizada
das 9h às 18h, na Praça Ramos de Azevedo, 202, Centro. Os profissionais
que participarem da capacitação acumularão 40 pontos no Programa
de Educação Profissional Continuada- PEPC. O curso abordará tópicos
avançados da Contabilidade e de muita complexidade na sua aplicação
teórica e prática, dando ênfase aos aspectos tributários, que geram dúvidas frequentes, devido às convergências com o padrão internacional.
Mais informações: (www.sindcontsp.org.br).

J - Biologia Celular
Em celebração aos seus 40 anos, a Sociedade Brasileira de Biologia
Celular (SBBC) realiza o XIX Congresso SBBC, entre os próximos dias
18 e 21, no Maksoud Plaza. O programa abrange diferentes aspectos e
as descobertas mais recentes em Biologia Celular e liga a abordagens
translacionais em níveis multidisciplinares. Haverá apresentação de
diversos simpósios, com temas como ‘Cellular microenvironments’,
‘Regenerative medicine’, ‘Cell biology neuroimmune interactions’, entre
outros. Terá a participação de professores e pesquisadores brasileiros e
estrangeiros. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (9). Mais
informações: (https://bit.ly/2tzrjqG).

