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A - Expo Canadá 
Em sua 10º edição, trata-se de um dos principais eventos para quem busca 
uma oportunidade real no Canadá. O evento é gratuito e será realizado no 
próximo dia 15, das 11h às 19h, no Espaço Transatlântico. Além de conversas 
com profi ssionais de diferentes instituições de ensino canadense, oferece um 
ciclo de palestras com temas sobre empregos, desenvolvimento profi ssional, 
graduação, sucesso profi ssional, processos de imigração e empreendedorismo. 
Para participar das palestras as inscrições pelo link (https://www.sympla.com.
br/palestras-expo-canada---15-de-setembro-de-018__328829). Inscrições gra-
tuitas devem ser realizadas previamente pelo site: (www.expocanada.com.br).

B - Indústria do Futuro
“Os Parâmetros da Qualidade em Ano de Transição e de Retomada dos 
Negócios” será o tema do 6º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, que 
será realizado no dia 10 de setembro, no Centro de Convenções Mile-
nium. Lideranças de toda cadeia automotiva – montadoras, autopeças, 
concessionárias, distribuidores, ofi cinas, entidades setoriais, consultorias 
e governo – irão participar do encontro para análise e defi nição de estra-
tégias sobre os caminhos da qualidade na indústria do futuro. Promovido 
pelo Instituto da Qualidade Automotiva, o encontro é reconhecido como 
a principal plataforma brasileira de discussão sobre a qualidade no setor 
automotivo. Mais informações: (www.iqa.org.br). 

C - Futuros Líderes 
A Vivo busca jovens no mercado de trabalho para o Programa Trainee Vivo 
2019. A empresa quer conhecer os candidatos respeitando o jeito de ser 
de cada um e vai recrutar jovens transformadores, com espírito de equipe, 
que gostem de um ambiente desafi ador para trabalhar com algo que os 
representa. Os aprovados terão pós-graduação totalmente subsidiada 
pela Vivo na ESPM (em horário de trabalho) e módulo internacional em 
Barcelona. Além disso, o salário e benefícios oferecidos pela empresa são 
compatíveis com o mercado. Os interessados devem fazer suas inscrições 
até o dia 30 de setembro, no site (www.traineevivo.com.br).

D - Mulheres do Agronegócio
Mais uma novidade exclusiva para as participantes do 3° Congresso 
Nacional das Mulheres do Agronegócio. A CNA e a Apex-Brasil, sob 

o guarda-chuva da InterAgro, realizam a primeira rodada de negócios 
exclusiva para mulheres durante o congresso, que acontece nos dias 23 
e 24 de outubro, no Transamerica Expo Center. É um encontro entre 
compradores e vendedores com objetivo de gerar negócios. O objetivo é 
reunir compradores internacionais, empresas comerciais exportadoras e 
produtoras brasileiras das cadeias de café, mel e frutas. Evento exclusivo 
para empreendimentos rurais liderados por mulheres Para participar, as 
produtoras devem se cadastrar no formulário: (http://goo.gl/7FYLqw).

E - Mercado Cambial
No ano daquela que promete ser a eleição presidencial mais imprevisível da 
era democrática, investidores trabalham com os mais diferentes cenários 
possíveis, levando em conta o que cada candidato pode causar de reação 
no mercado. Pensando nisso, a Thomson Reuters Financial & Risk orga-
niza no próximo dia 12, no Sheraton WTC, o 1º Brasil Financial Summit, 
evento que irá reunir analistas e economistas-chefe das mais renomadas 
instituições fi nanceiras e os profi ssionais da marca líder em promoção 
de soluções em tecnologia para o mercado fi nanceiro. Juntos irão apre-
sentar as novidades do mercado fi nanceiro e promover o debate sobre os 
cenários possíveis para a economia com cada candidato. Veja em (http://
fi nancial-risk-solutions.thomsonreuters.info/17SW_FXsummit_Home).

  F - Campeonato de Mecatrônica 
Na engenharia mecatrônica, é preciso dominar áreas como mecânica, 
eletrônica, pneumática, robótica, tecnologia da informação e, baseando-
-se nesta necessidade de mercado, a Festo, multinacional alemã líder 
no mercado de automação industrial, organiza a Competição ‘Festo de 
Mecatrônica’. O evento acontece entre os próximos dias 24 e 28. 
Disputada por equipes compostas de uma dupla de alunos e um pro-
fessor, a prova é dividida em cinco tarefas que testarão conhecimentos 
e habilidades em áreas relacionadas à mecatrônica. As equipes devem 
preencher a fi cha no link (http://goo.gl/forms/dXUM6w8dDkLMfa352) 
até o dia 14 de setembro. Mais informações (treinamento.br@festo.com).

G - Empreendedorismo Contábil
Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado no Transamerica Expo 
Center, o Nibo Conference 2018, maior evento de empreendedorismo 
contábil do país. Com o tema “Transformando o Brasil através do em-

preendedorismo contábil”, o congresso contará com a participação de 
60 palestrantes. Visando estimular e fortalecer o espírito empreendedor 
dos profi ssionais, o evento  reune os melhores empresários contábeis do 
país que têm um objetivo em comum: impedir a falência de mais de duas 
mil empresas por dia no País. Com o tema “A contabilidade do futuro”, 
a refl exão sobre quais serviços os empresários contábeis do futuro vão 
prestar para seus clientes, como eles pretendiam gerenciar seus negócios. 
Mais informações (http://niboconference.com.br/). 

H - Smart Cities
Nos próximos dias 4 e 5, acontece no Centro de Convenções Frei Caneca, 
a 4ª edição do evento nacional ‘Connected Smart Cities’, evento que reune 
diferentes segmentos da sociedade para apresentar e debater ações com 
foco no desenvolvimento das cidades brasileiras, tendo como base os eixos 
temáticos: Economia, Educação, Empreendedorismo, Energia, Governança, 
Meio Ambiente, Mobilidade, Saúde, Segurança, Tecnologia e Inovação e Ur-
banismo. O encontro, que contempla uma programação com destaque para 
temas como Inovação e Empreendedorismo, terá cerca de 300 palestrantes e 
90 painéis, que se apresentarão em 9 palcos simultâneos, além de um público 
de 2 mil pessoas. Mais Informações: (www.connectedsmartcities.com.br).

I - Conhecimento em Administração
O Encoad 2018 - Encontro do Conhecimento em Administração, já tem 
data para acontecer: 27 de setembro, das 8h45 às 21h30, na sede do  
Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP). Cerca de 
33 especialistas ligados às áreas de estudo dos Grupos de Excelência 
do CRA-SP, participam do debate, do compartilhamento de ideias e do 
apontamento de tendências organizacionais e tecnológicas fundamentais 
para a construção da Administração no Mundo Exponencial. Confi ra 
de perto como empresas das diferentes áreas da administração estão 
partindo da linearidade para alcançar o sucesso no mundo onde as tecno-
logias são consideradas meios que resultam em melhores performances. 
Inscrições: (http://www.encoad.com.br/home/).

J - Vida Integrativa
Para quem procura aproveitar o tempo livre para relaxar e recarregar 
as baterias, o Hotel Glória Caxambu preparou uma atração inovadora. 
Entre os próximos dias 7 e 9, acontece um fi nal de semana diferencia-
do, oferecendo uma programação focada em palestras com técnicas e 
dinâmicas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e bem-estar. 
A proposta surgiu a partir da ‘Jornada Vida Integrativa’, que reúne pro-
fi ssionais de diversas áreas para discutir as mudanças necessárias que 
o mundo moderno pede, com uma visão mais integrada do ser humano 
consigo mesmo e seu entorno. Busca transformar e agregar valor a vida 
cotidiana, melhorando a produtividade a partir de maior satisfação e 
abordando inquietações geradas por padrões pré-estabelecidos. Mais 
informações: tel. (35) 3341-9200 (www.hotelgloriacaxambu.com.br).
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Falta de tempo é um dos 

três grandes desafi os 

que os empresários 

enfrentam. Os outros 

dois são a difi culdade 

para gerir a equipe e a 

falta de dinheiro.

Dentro desses desafi os, o 
dinheiro é talvez o mais 
comum, porque trata-

-se de uma consequência dos 
outros dois. No entanto, nesse 
momento, gostaria de me focar 
apenas na questão do tempo. A 
base para melhorar a gestão do 
tempo está na atitude e com-
portamento do empresário. 
Falar que “falta tempo” nada 
mais é do que dizer, de maneira 
simples e isenta de culpa, que 
faltou planejamento. 

É por isso que, apesar de 
complexa, a solução não é um 
bicho de sete cabeças. Ela só 
depende do próprio empre-
sário. A maioria até sabe que 
precisa fazer um planejamento 
que englobe todas as suas 
atividades, mas não o faz. 
Reclamar que falta tempo é 
cômodo. Entretanto, o tempo 
não falta a ninguém. Todos 
temos a mesma quantidade de 
horas todos os dias. 

Então, porque alguns con-
seguem fazer tantas coisas 
enquanto outros são impro-
dutivos e deixam sempre algo 
para o dia seguinte? Sim, faltou 
planejamento! O maior bene-
fício de ter organização é que 
é possível enxergar de forma 
completa qual o seu controle 
sobre suas atividades e como 
melhor realizá-las. Nós não 
gerenciamos o tempo, geren-
ciamos o que fazendo no tempo 
que temos. 

Aquela sensação de que o 

tempo está passando rápido 
demais, é um indício de que 
não nos planejamos adequa-
damente para encaixar todas 
as nossas atividades dentro do 
tempo que temos disponível. 
Como consequência, as ativi-
dades se acumulam. Claro que 
há imprevistos, mas também é 
preciso considerá-los na hora 
do planejamento. 

Para um negócio, é recomen-
dado que planejamentos estra-
tégicos sejam feitos com uma 
certa periodicidade. Algumas 
empresas fazem para o ano, 
para o semestre, trimestre. 
Mas, de nada adianta um bom 
planejamento se ele não for 
cumprido. Se isso acontecer, 
com certeza, vai “faltar tempo” 
para fazer algo que deveria 
ser feito.

Outra questão fundamental 
é que, na hora do planeja-
mento, o empresário tenha 
em mente quais são as suas 
tarefas. Querer cuidar e fazer 
tudo nunca dá certo. Todas as 
pessoas precisam ter ciência 
sobre seus papéis, deixando 
ao líder apenas as funções mais 
estratégicas.

Nesse sentido, é importante 
que o empresário saiba exa-
tamente onde seu tempo vem 
sendo empregado. 

Tendo esse conhecimento, 
é possível tomar decisões 
com mais clareza, deixando 
de fazer aquilo que não é da 
sua responsabilidade. Isso 
permite ao empresário saber 
quanto tempo cada atividade 
demanda para que ele possa 
se focar no que realmente traz 
crescimento e desenvolvimen-
to para o negócio.

(*) - É empresário, treinador de 
empresários e sócio da

ActionCOACH São Paulo
(https://acsaopaulo.com.br/).

Denis Luna (*)

A taxa de desemprego do país 
caiu 0,6 ponto percentual e fechou 
o trimestre encerrado em julho em 
12,3%, comparativamente ao trimes-
tre imediatamente anterior (12,9%). 
Ainda assim, o país ainda tem 12,9 
milhões de pessoas desempregadas. 
Os dados fazem parte da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), divulga-
da ontem (30), pelo IBGE. 

Quando comparada ao trimestre 
maio-julho do ano passado, quando 

a taxa de desocupação era de 12,8%, 
a redução na taxa de desemprego 
chegou a 0,5 ponto percentual. Mes-
mo com uma população desocupada 
de 12,9 milhões de pessoas, o núme-
ro signifi ca uma queda de 4,1% em 
relação ao trimestre fevereiro-abril, 
quando a população desempregada 
era de 13,4 milhões. Também é 3,4% 
menor do que quando comparado 
ao mesmo trimestre do ano ante-
rior, quando havia 13,3 milhões de 
desocupados (ABr).

A tendência de elevação da confi ança que vinha ocorrendo desde 

o início do ano passado perdeu fôlego.

O indicador, divulgado 
ontem (30) pelo Ibre 
da FGV consolida os 

índices de confi ança dos quatro 
setores incluídos nas sonda-
gens empresariais produzidas 
pela FGV: indústria, serviços, 
comércio e construção. Dos 
subíndices que formam o indi-
cador, o da Situação Atual caiu 
0,3 ponto em agosto ao atingir 
89,6 pontos, mostrando piora 
na percepção dos empresários 
sobre o momento presente da 
economia.

Já o Índice de Expectativas 
(IE-E), que vinha em queda por 
dois meses consecutivo, subiu 
0,5 ponto alcançando 98,1 pon-
tos. “Em ambos os casos, torna-
-se evidente que a tendência de 
elevação da confi ança que vinha 
ocorrendo desde o início do ano 
passado perdeu fôlego ao longo 
do primeiro semestre”, avalia 
a FGV. A maior queda no mês, 
entre os subíndices setoriais, 
foi a do Índice de Confi ança da 
Construção, que recuou 1,6 
ponto e continua apresentando 

Índice que reajusta aluguéis acumula alta de 6,66% no ano e de 

8,89% nos últimos 12 meses.

A infl ação, medida pelo Índice 
Geral de Preços- Mercado (IGP-
-M), que serve para o reajuste 
dos aluguéis, fechou agosto com 
alta de 0,19 ponto percentual, ao 
passar de 0,51% para 0,70% de 
julho para agosto. Com o resulta-
do, divulgado ontem (30), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia, da Fundação 
Getulio Vargas (Ibr –FGV), o 
IGP-M passou a acumular alta 
de 6,66% no ano e de 8,89% nos 
últimos 12 meses.

Em agosto do ano passado, 
o índice havia subido 0,10% e 
acumulava queda de 1,71% em 
12 meses. O resultado de agosto 
refl ete alta de preços nos três 
subíndices que compõem o IGP-
-M, o dos preços ao produtor, que 
responde por 60% do IGP-M; o 
dos preços ao consumidor, 30% 
da composição da infl ação; e o 
dos custos da construção, 10%.

A principal infl uência para a 
alta veio do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
passou de 0,50% em julho para 
1,0% de julho para agosto.

O grupo que mais contribuiu 

Uber quer lançar 
táxis voadores no 
Brasil

A multinacional Uber pretende 
expandir o seu projeto de táxis 
voadores para além das frontei-
ras norte-americanas, levando-o 
para outros cinco países: Brasil, 
França, Índia, Japão e Austrália. 
Esses são os mercados que a 
empresa está considerando para 
o pojeto “Air”, que prometeu lan-
çar em Los Angeles e em Dallas 
a partir de 2020.

O anúncio chegou durante um 
evento no Japão sobre transpor-
te aéreo, em que tantas outras 
companhias estão desenvolven-
do projetos de carros voadores, 
como a Boeing e a Airbus. O Uber 
Air tem a intenção de lançar voos 
demonstrativos nos próximos 
dois anos e um serviço de táxis 
voadores a pagamento até 2023. 
A companhia anunciou também 
que estenderá a experimentação 
para drones de entrega no pró-
prio serviço Uber Eats.

A notícia, reportada pelo 
site “The Verge”, chega em um 
momento no qual a empresa 
norte-americana busca diver-
sifi car as suas modalidades de 
transporte usando bicicletas e 
scooters elétricas.  Além disso, 
na última segunda-feira (27), 
a fabricante japonesa Toyota 
anunciou um investimento na 
Uber de U$ 500 mil, como par-
te de um acordo para que um 
carro autônomo, sem motorista, 
seja desenvolvido em conjunto 
entre as empresas (ANSA).
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Índice de Confi ança Empresarial 
permaneceu estável em agosto

O Índice de Confi ança Empresarial (ICE) fi cou praticamente estável em agosto, ao variar 0,1 ponto e 
alcançar 91,6 pontos

pontos perdidos no trimestre 
anterior. Ao estacionar em um 
patamar baixo, estes indicado-
res sugerem que a economia 
continua evoluindo muito 
lentamente, provocando de-
sânimo no meio empresarial e 
afetando as expectativas”. Para 
ele, esta situação difi cilmente 
vai melhorar antes do fi m do 
processo eleitoral. “Diante 
de um quadro de incertezas 
internas e externas, é difícil 
imaginar que a confi ança suba 
de forma consistente até o fi nal 
de outubro, quando termina o 
período eleitoral”.

Apesar da estabilização do 
índice de confi ança entre julho 
e agosto, houve alta da confi ança 
em 51% dos 49 segmentos que 
integram o ICE. Considerando-
-se médias móveis trimestrais, 
a proporção de segmentos em 
alta aumentou pelo segundo mês 
consecutivo, para 47% do total.

Para a edição de agosto de 
2018, foram coletadas informa-
ções de 4.964 empresas entre 
1º e 24 de agosto (ABr).

o pior resultado entre os quatro 
setores.

Pelo segundo mês consecuti-
vo, a variação positiva do Índice 
de Confi ança de Serviços, que 
subiu em agosto 1,5 ponto, 
exerceu a maior contribuição 
para a alta do índice agrega-
do. O Índice de confi ança do 
Comércio avançou 1,1 ponto, 

enquanto o da Indústria caiu 
0,4 ponto. Para o superinten-
dente em Estatísticas Públicas 
da FGV, Aloisio Campelo Jr., 
a lenta evolução da economia 
vem provocando desânimo 
entre os empresários. 

“No bimestre julho-agosto, 
a confi ança empresarial recu-
perou apenas um dos quatro 

Infl ação que reajusta aluguéis 
acumula alta de 8,89%

para a alta do IPA em agosto foi 
o de Matérias-Primas Brutas, 
que foi de 0,70% em julho para 
2,61% em agosto, uma alta de 
1,91 ponto percentual. Contri-
buíram para o avanço da taxa 
do grupo os seguintes itens: 
milho em grão, que passou de 
uma defl ação (infl ação negativa 
de 9,53% para uma infl ação de 
3,68%; minério de ferro (-1,50% 
para 3,35%) e soja (em grão) 
(-1,03% para 2,80%).

O item Bens Finais, que em 
julho havia fechado com defl a-
ção de 0,15%, encerrou agosto 
com infl ação negativa de 0,12%. 
No sentido contrário, o Índice 
de Preços ao Consumidor (IPC) 
contribuiu para que o IGP-M 
não fosse ainda maior, a ter seus 
preços reduzido de 0,44% para 
0,05% em agosto. Já o Índice Na-
cional de Custo da Construção 
(INCC) subiu 0,30% em agosto 
contra 0,72% em julho (ABr).

Desemprego cai, mas ainda 
abrange 12,9 milhões de pessoas


