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Profissionais da indústria 4.0
terão ‘melhor remuneração’

ministro participou de seminário promovido (13) pelo
jornal Folha de São Paulo, na capital paulista. A Indústria
4.0, também chamada de quarta revolução industrial,
agrega tecnologias para automação e troca de dados se integram
à organização das empresas.
Fazem parte do conceito a computação em nuvem, a digitalização,
a inteligência artificial, a internet das coisas, a manufatura aditiva,
a realidade aumentada, a robótica, os sensores inteligentes e
as simulações virtuais. O ministro elencou situações em que a
transformação digital já impacta nas relações de trabalho. “Quando
fazemos uma simples ligação para um call center, não temos mais
a presença do atendente. Mas, tem muita gente empregada para
fazer a programação do software”, exemplificou.
A Universidade Federal do Amazonas inicia, em agosto,
cursos de mestrado e doutorado sobre a Indústria 4.0, em
parceria com a Universidade de Lisboa. “É fundamental que
tenhamos adequação da grade curricular, a academia próxima”,
afirmou o ministro. O gerente de Política Industrial da CNI,
João Emílio Gonçalves, disse que o Senai vem identificando as
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ENCONTRO DE ACADÊMICOS REALIZADO
EM SÃO PAULO TERÁ TRANSMISSÃO
SIMULTÂNEA VIA INTERNET
O CRCSP promove no dia 23 de agosto de 2018 o evento
(QFRQWUR FRP$FDGrPLFRV VREUH R WHPD ³5HÀH[RV 7ULEXWiULRV
Decorrentes do Novo CPC 47 – Receita de Contrato com
&OLHQWH´$DWLYLGDGHDFRQWHFHUiQDVHGHGR&RQVHOKRQD5XD
5RVDH6LOYDQDFDSLWDOSDXOLVWDDSDUWLUGDVK
Os palestrantes serão o vice-presidente de Administração e
)LQDQoDVGR&5&63-RVp'RQL]HWH9DOHQWLQDHRSUR¿VVLRQDO
GD FRQWDELOLGDGH H DGYRJDGR WULEXWDULVWD -RmR 0LJXHO GD 6LOYD
$PERVVmRPHPEURVGD$FDGHPLD3DXOLVWDGH&RQWDELOLGDGH
2 LQWXLWR GHVWH HQFRQWUR p WUDWDU GRV HIHLWRV WULEXWiULRV H R
WUDWDPHQWR¿VFDODVHUDGRWDGRSHODV,QVWUXo}HV1RUPDWLYDVGD
5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOQQHQWRGDV
GHHHPHVSHFLDOQRTXHVHUHIHUHjVLQFLGrQFLDVVREUH
DVUHFHLWDVFRPPHUFDGRULDVRXVHUYLoRVHRVOXFURVGHFRUUHQWHV
,53-&6//3,6&R¿QV&35%,&06,66 
&RPIRFRQRGHVHQYROYLPHQWRGRVSDUWLFLSDQWHVRHQFRQWUR
VHUi SRQWXDGR GH DFRUGR FRP R 3URJUDPD GH (GXFDomR
3UR¿VVLRQDO &RQWLQXDGD GR 6LVWHPD &)&&5&V 6HUmR 
SRQWRVSDUDDViUHDVGH$XGLWRULD6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV
3ULYDGRV 6XVHS HPSUHVDVGH*UDQGH3RUWH 3UR*3 &DGDVWUR
1DFLRQDO GH 3HULWRV 3(5  H 6XSHULQWHQGrQFLD 1DFLRQDO GH
3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDU 3UHYLF 
$DWLYLGDGHVHUiWUDQVPLWLGDSDUDDOJXPDVFLGDGHVGR(VWDGR
GH 6mR 3DXOR FRPR 7DXEDWp *XDUXOKRV +RUWROkQGLD H 6DQWD
%iUEDUDG¶2HVWH2VSUR¿VVLRQDLVGHYHUmRFRPSDUHFHUDRORFDO
HPFDGDFLGDGHSDUDDFRPSDQKDUHPDWUDQVPLVVmR
$VLQIRUPDo}HVVREUHDVFLGDGHVHRVUHVSHFWLYRVHQGHUHoRV
HVWmR GLVSRQtYHLV QR SRUWDO GR &RQVHOKR QR &URQRJUDPD
GH $WLYLGDGHV TXH WDPEpP SRGH VHU DFHVVDGR SRU PHLR GR
DSOLFDWLYR &5&63 0RELOH 4XHP WLYHU LQWHUHVVH HP SDUWLFLSDU
GHYH VH LQVFUHYHU H D LQVFULomR SRGH VHU IHLWD WDQWR SHOR
SRUWDO TXDQWR SHOR DSOLFDWLYR IDFLOLWDQGR H DJLOL]DQGR D YLGD GR
SUR¿VVLRQDO
³&RPDWLYLGDGHVFRPRHVVDTXHUHPRVOHYDUPDLVLQIRUPDomR
DRV SUR¿VVLRQDLV GD FRQWDELOLGDGH GH WRGR R (VWDGR GH 6mR
3DXOR´GHFODURXDSUHVLGHQWHGR&5&630DUFLD5XL]$OFD]DU
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A - Historiador Japonês
Para celebrar os 110 anos da imigração japonesa, a Fundação Japão
convida o público a uma viagem no tempo, no interior dos diversos
navios que, a partir de 1908 desembarcaram no Brasil. Esta viagem
será conduzida pelo historiador japonês Sachio Negawa, que ministrará
a palestra ‘Rumo ao Brasil a bordo da terceira classe: as experiências
dos imigrantes japoneses’, no dia 1º de setembro, às 15h, no auditório
do Museu da Imigração do Estado, na R. Visconde de Parnaíba, 1316,
Mooca. Negawa revelará as experiências vividas pelos imigrantes a bordo
dos navios Kasato Maru, Ryojun Maru, Santos Maru, Buenos Aires Maru,
Burajiru Maru, entre outros que atracaram no Brasil entre 1908 e 1941.
O evento é gratuito. Inscrição (m.souto@museudaimigracao.org.br).

B - Recrutamento de Estudantes
Entre os próximos dias 28 e 29, acontece a 4ª edição da feira de
recrutamento Matraca para estudantes, a primeira voltada apenas para
alunos de Comunicação do Brasil. O evento será realizado no Centro
de Difusão Internacional da USP (ECA USP), das 12h às 21h, com a
participação de 19 empresas e 12 apoiadores. Os universitários poderão
se informar sobre as oportunidades de estágio diretamente nos estandes
de recrutamento das empresas, entre as quais: AlmapBBDO, Blinks,
BTC, Grupo CDI, Content House, Facebook, Think EVA, GVA, Google,
Ideal HKS, Jussi, MindMiners, Mutato, Nestlé, Nubank, RMA e Stilingue.
Inscrição: preencher o formulário no site (www.feiramatraca.com.br) e
levar 1 kg de alimento não perecível.

C - Simpósio sobre Lesões
Especialistas do Brasil e exterior debatem no Rio - dias 31 de agosto e 1º
de setembro - novas terapias e apresentam equipamentos para acelerar
a cicatrização de lesões. O Siitral 2018 (Simpósio Internacional de
Inovações Tecnológicas no tratamento de lesões) está aberto a médicos,
profissionais e estudantes da área de saúde e acontece no Sheraton Rio
Hotel & Resort (Leblon). Avanços científicos, a importância da nutrição,
terapia celular, reconstruções e enxertos de tecido, banco de pele,
entre outros temas estão entre os destaques. As lesões crônicas afetam
um grande número de pessoas, e podem levar a óbito se não tratadas
adequadamente. Inscrições (www.siittralrj.com.br).

Gov.Espírito Santo/ABr

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse ontem (13) que o novo contexto
da Indústria 4.0 vai abrir espaço para que os profissionais capacitados tenham melhor remuneração

Dê poder a sua equipe e
descobrirá o que ela quer
Guilherme Tavares (*)

Começo este artigo
inspirado na célebre
frase creditada à
Abraham Lincoln e
também à Maquiavel:
“Dê poder ao homem, e
descobrirá quem ele é”
eralmente, ela tem uma
conotação negativa, mas
o que vou compartilhar
por aqui é uma experiência
positiva deste pensamento.
Como gestores de startups
sabem muito bem a importância
da captação e retenção de
talentos para o sucesso e
crescimento contínuo - de
preferência escalonado - do
negócio.
Como já tenho uma
caminhada de 21 anos como
empreendedor, sei que não é
apenas salário que segura um
colaborador no time e sim a
experiência que ele tem no
espaço físico da empresa e a
dinâmica das relações com
seus líderes e colegas de
trabalho.
Por esse motivo, aqui na
TagPlus desde o início da
operação nós nos preocupamos
com a motivação de time,
investindo muito em motivação
higiênica (http://pt.wikipedia.
org/wiki/Teoria_dos_dois_
fatores_de_Herz
berg), que busca trazer
conforto e qualidade de
ambiente de trabalho a
todos, bem como um clima
organizacional jovem que
fomenta um relacionamento
de troca entre o gestor e seu
colaborador - uma marca
registrada da nossa cultura
empresarial.
E essa filosofia nos levou,
há cinco meses a implementar
uma prática que tem gerado
resultados incríveis: tratase da eleição por parte dos
colaboradores - funcionários,
estagiários e sócios - de um

G
A transformação digital já impacta nas relações de trabalho.

necessidades futuras de qualificação profissional na elaboração
dos seus cursos.
Para Gonçalves, basta olhar o passado para concluir que as
transformações na indústria “sempre caminharam para o bem”,
como quando houve a substituição do esforço braçal pela robótica.
“Estamos passando da fase de enxergar [as mudanças provocadas
pela Indústria 4.0] com visão catastrofista. Temos certeza que,
se o Brasil não acompanhar os processos, os impactos serão
devastadores” (ABr).

Balança registrou déficit
na segunda semana
A balança comercial brasileira
registrou déficit de US$ 277
milhões na segunda semana
de agosto. informou hoje (13)
o Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.
Foram registradas no período
exportações de US$ 3,444
milhões e importações de US$
3,721. A média das exportações
da segunda semana do
mês chegou a US$ 688,8
semimanufaturados (-35,2%),
por conta de celulose, açúcar
em bruto e ouro em formas
semimanufaturadas.
Também caíram, nesse
comparativo, as vendas
externas de produtos básicos
(-11,0%), principalmente de
petróleo em bruto, carnes
bovina e de frango e café em

grãos, e de manufaturados
(-8,4%), em razão de etanol,
motores para automóveis e
tubos flexíveis de ferro e aço.
Já as importações registraram
aumento de 8,8% da primeira
para segunda semana de
agosto. Houve aumento nos
gastos com combustíveis e
lubrificantes, farmacêuticos,
equipamentos elétricos e
eletrônico.
No acumulado do mês, as
exportações somam US$ 5,814
bilhões e as importações,
US$ 5,773 bilhões, com saldo
positivo de US$ 41 milhões.
No ano, o saldo é positivo
em US$ 34,077 bilhões, com
exportações de US$ 142,274
bilhões e importações de US$
108,197 bilhões (ABr).

Vendas para o Dia dos Pais
cresceram 2,8%
As vendas do comércio para
o dia dos pais cresceram 2,8%
em 2018 quando comparadas
a 2017, segundo dados da Boa
Vista SCPC. O crescimento nas
vendas nesta data ocorre após
três anos de quedas observadas
em 2017, 2016 e 2015, quando
recuaram 0,5%, 5,2% e 0,8%,
respectivamente.
As vendas varejistas no Dia
dos Pais acabaram seguindo
a tendência apresentada

pela pesquisa de hábitos de
compras realizada pela Boa
Vista SCPC para esta data
comemorativa, que apontou
aumento na intenção de compra
dos consumidores no Dia dos
Pais. O resultado também
mostra que a data acompanha
a tendência de recuperação
das vendas varejistas em 2018,
fenômeno observado em todas
as datas comemorativas do ano
até aqui (SCPC).

D - Sutiãs Aderentes
Sutiã que adere às necessidades da mulher moderna. Este é o conceito
da linha Secret, do respeitado Grupo Delfa, empresa líder nacional de
bojos para underwear, beachwear e activewear, que chega às principais
lojas do país e a novos mercados na Argentina, Paraguai, Uruguai, França,
Eslovênia, Portugal e Israel. O interesse internacional pela marca ocorreu
durante a ‘Interfilière Paris’ e a ‘Unique by Mode City’, maiores feiras
do setor de moda praia, fitness e lingerie e têxtil do mundo, na capital
francesa. A linha Secret, totalmente de produção brasileira, atraiu
o interesse de lojistas por aliar design, conforto e segurança para as
clientes. Saiba mais em (www.delfa.com.br).

E - Cargo de Estagiária
Em um processo seletivo inovador realizado por meio de um aplicativo que
faz uso de inteligência de dados (Big Data) e gamificação para recrutar
candidatos, o Femme, laboratório com mais de 500 funcionários que se
dedica exclusivamente à saúde da mulher, está com vagas abertas para o
cargo de estagiária, para atuar na recepção das unidades do Femme na sede
do laboratório, no bairro do Paraíso. As mais alinhadas às características
buscadas pelo laboratório serão convidadas a participar de entrevistas
e dinâmicas presenciais. As interessadas devem acessar o link (https://
taqe.app.link/estagio_femme) pelo navegador de seu celular, sendo então
direcionadas ao Google Play ou App Store para baixar o aplicativo.

F - Movimentação e Armazenagem
Entre amanhã 15 e 17 (sexta-feira), no hotel Blue Tree Premium Faria
Lima, acontece o 14º Seminário LOGISMAT. O evento reúne mais de 100
executivos de grandes empresas, da indústria, do atacado e do varejo,
para discutir inovações e tendências, além de estudos de caso e visitas
técnicas em diversas marcas. A integração entre canais virtual e físico é
uma tendência que já se reflete no comportamento do consumidor e na
estratégia de negócio das empresas dedicadas ao varejo. Nos dois primeiros
dias, estão previstas 24 palestras, com os mais renomados profissionais
do segmento. Mais informações: (http://imam.gpages.com.br/logismat/).

G - Aviation Conference
Começa hoje (14), e vai até quinta-feira (16), a 15.a edição da Labace

prefeito, que internamente
chamamos de chanceler. Esse
representante é escolhido por
voto popular de todos, e o
pleito é aberto para qualquer
colaborador, independente do
tempo de casa.
No período de campanha,
que dura cerca de 15 dias, os
candidatos fazem campanha
nas redes de comunicação
interna da TagPlus e então
quando eleitos têm um mandato
de quatro meses. Além disso,
o prefeito tem uma verba em
dinheiro, que poderá usar em
prol da melhoria do ambiente
de trabalho e para atender
seus eleitores conforme as
promessas de sua campanha.
Não é permitida a reeleição
sequencial, mas ele pode
concorrer novamente em uma
outra oportunidade. A iniciativa
deixou a dinâmica da empresa
ficou ainda mais animada. E
para destacar o chanceler na
área de trabalho, ele ganha uma
camisa exclusiva, decoração
personalizada na sua estação
e um quadro especial com
sua foto no mural dedicado
a recordação dos prefeitos já
eleitos.
Quantos ao desempenho de
seu cargo e funções, o prefeito
continua os desenvolvendo
normalmente e não recebe
nenhum valor a mais em seu
rendimento para sê-lo pois
é um ato de puro interesse
na melhoria da qualidade do
ambiente de trabalho.
Entre as conquistas dos dois
primeiros chanceleres tivemos:
picolé a preço de custo,
frutas, pipoqueira, fornos
maiores, novas pilhas para os
controles do videogame, e os
famosos happy hours às sextas,
patrocinados pelo chanceler,
com cerveja e salgadinho.
(*) - É CEO da Tag Plus, um sistema
de gestão comercial e emissão de
nota ﬁscal eletrônica para micro e
pequenas empresas, e cofundador
da aceleradora Q4 Angels.

Estimativa para inflação sobe
para 4,15%
Instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram a projeção
para a inflação este ano. A
estimativa para o IPCA subiu de
4,11% para 4,15%. A informação
consta da pesquisa Focus. Para
as instituições, o IPCA em 2019
deve ficar em 4,10%. Para 2020
e 2021, a estimativa é 4%.
De acordo com as
instituições financeiras, a
Selic deve permanecer em
6,5% ao ano até o final de

2018. Para 2019, a expectativa
é de aumento da taxa básica,
terminando o período em 8%
ao ano. A projeção para a
expansão do PIB foi ajustada
de 1,50% para 1,49%, neste
ano. Para 2019, 2020 e 2021, a
estimativa para o crescimento
do PIB foi mantida em 2,5%.
A previsão do mercado
financeiro para a cotação do
dólar permanece em R$ 3,70
no final deste ano e no fim de
2019 (ABr).

(Latin American Business Aviation Conference & Exhibition). Ao longo
de três dias, o Aeroporto de Congonhas, sedia o maior evento de aviação
da América Latina. Serão 47 aeronaves expostas, incluindo jatos que
variam de US$ 2 a US$ 60 milhões. Mais de 90 empresas participam da
feira que tem expectativa de comercializar algo em torno de US$ 280
milhões em negócios durante o evento e ao longo dos próximos meses.
Entre os nomes da indústria presentes no encontro estão Embraer,
Helibras, Bombardier, Dassault, Cirrus, Garmin, Beechcraft, Bell
Helicopter, Líder Aviação, TAM Aviação Executiva, Boeing Business
Jets, Honeywell, Gulfstream, Pilatus entre outras. Mais informações:
(www.labace.com.br).

H - Festival da Bicicleta
Entre os próximos dias 24 a 26, o Instituto Aromeiazero estará com a
campanha Bike Parada Não Rola (#bikeparadanaorola) durante o Bike
Brasil Show, maior evento do mercado de bicicletas da América Latina.
Quem doar uma bicicleta usada vai ganhar passe livre para participar
dos três dias do evento que ocorre no São Paulo Expo. O evento reúne
os lançamentos do mercado, as modalidades e os acessórios da bicicleta
bem como competições, palestras e shows para toda a família. Em
paralelo, ocorre o Bike Brasil Expo, destinado aos negócios da bicicleta
e reúne fabricantes, fornecedores, distribuidores, importadores, lojistas
e profissionais do setor. Saiba mais em (www.aromeiazero.org.br).

I - Caminhões na Argentina
A Ford liderou a indústria de caminhões na Argentina em julho com
uma participação de 27,6% nas vendas, um crescimento de 6,3 pontos
percentuais comparado ao mês anterior. Desde agosto de 2011 a marca
não conquistava essa posição no segundo maior mercado do continente,
com as linhas de caminhões Cargo e Série F produzidas no Brasil, na
fábrica de São Bernardo do Campo, através do Mercosul. Além de liderar
o setor com um total de 392 unidades, a Ford teve o Cargo 1723 como
caminhão mais vendido do país pelo terceiro mês em 2018. O modelo,
que tem peso bruto total de 16 toneladas e opção de transmissão manual
ou automatizada Torqshift, é utilizado no transporte de soja e de animais,
segmentos muito fortes na economia argentina.

J - Simpósio de Advogados
Na próxima sexta-feira (17), das 8h30 às 18 h, em Santo André, acontece
a 15ª edição do Simpósio Regional da Associação dos Advogados de São
Paulo. O encontro, voltado para advogados e estudantes de Direito do
ABCDMR, contará com a presença de renomados juristas, professores,
advogados e especialistas das áreas trabalhista, civil, empresarial, de
família e processo civil. Destaque também para o painel sobre as eleições
2018 e as perspectivas para o Direito e a imprensa, com a jornalista Vera
Magalhães. Serão dez painéis e dezesseis palestrantes. Mais informações:
(www.aasp.org.br) e tel. (11) 3291-9200.

