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Indústria do panetone espera ampliar
vendas, mesmo com farinha cara

A preferência ainda é pelas receitas tradicionais, que levam as
frutas cristalizadas ou gotas de chocolate.

Zanão como “excepcional”. No
evento, foram apresentados
dados de uma pesquisa sobre
hábitos de consumo do produto,
feita pela consultoria Kantar
WorldPanel.
A pesquisa identificou que, a

Dieese contabilizou
1.566 greves em 2017
Durante todo o ano passado
foram registradas em todo o
país 1.566 greves, uma queda de
26% em relação a 2016, segundo
dados do Dieese divulgados
ontem (18). Trabalhadores
da esfera pública fizeram 814
paralisações e os do setor privado 746.
Nos três níveis administrativos
do funcionalismo público, foram
contabilizadas 58 mil horas paradas. Os servidores municipais
responderam por 62% do total
dessas horas paradas. No setor
privado, foram 33 mil horas paradas. As greves ocorridas no setor
de serviços corresponderam a
76% dessas mobilizações.
Em 2017, 54% das greves
encerraram-se no mesmo dia
em que foram deflagradas. As
greves que se alongaram por
mais de 10 dias representaram
16%. A maioria das greves (81%)
teve como motivação itens de
caráter defensivo na pauta de
reivindicações, sendo que mais
da metade (56%) reclamava de
descumprimento de direitos.
A exigência de regularização de
vencimentos em atraso (salários,
férias, 13º salário ou vale salarial)
esteve na pauta de 44% das greves e foi a principal reivindicação
em 2017. A reivindicação por
reajuste de salários e pisos vem
a seguir, presente em 32% das
paralisações. Sobre o desfecho
das paralisações, a pesquisa do
Dieese apontou que 570 greves
(36% do total) tiveram índice de
78% de êxito no atendimento às
reivindicações (ABr).

apesar de os fabricantes inovarem na diversidade de sabores,
a preferência nacional ainda é
pelas receitas tradicionais, que
levam as frutas cristalizadas
ou gotas de chocolate. Estas
versões alcançaram 78,2% das

vendas. Já os panetones com
recheios representaram 17,4%
e os sem fruta, 4,4%. A grande
procura ficou concentrada no
mês de dezembro. Em 21,4%
das casas pesquisadas, os moradores indicaram terem sido
presenteados com esse produto.
O levantamento indicou ainda
que, de novembro de 2017 a
janeiro deste ano, 29 milhões de
famílias compraram panetone,
consumindo o equivalente a
39 mil toneladas, o que rendeu ao setor um faturamento
de R$ 600 milhões. A Grande
São Paulo consumiu 22% da
comercialização nacional. No
Norte e Nordeste, as compras
somaram 18% dos negócios
no país, seguida da região Sul
(16%), Interior de São Paulo
(15%), Leste e interior do Rio
de Janeiro (13%), Grande Rio
de Janeiro (9%) e Centro-Oeste
(8%) (ABr).

Após sobretaxa dos EUA, China
avisa que adotará contramedidas
O governo da China adotará
contramedidas para proteger
seus “interesses legítimos” e
espera que os Estados Unidos
revejam as consequências
danosas de suas ações e os
retifique a tempo, disse ontem
(18) o Ministério do Comércio
chinês, em resposta às novas
tarifas impostas por Washington aos produtos importados
do país asiático. O ministério
afirmou que a China lamenta
“profundamente” a decisão
dos EUA de aplicarem nova
rodada de tarifas a produtos chineses e garantiu que
essa medida trará “novas
incertezas” para as consultas
bilaterais.
“A China será forçada a
adotar contramedidas para
proteger seus interesses e
direitos legítimos, assim como
a ordem do livre-comércio global”, diz a nota, ao acrescentar
que espera que os EUA considerem as “consequências
danosas” de sua ação e que a
corrija a tempo com “medidas
convincentes”.

A - Golf & Fun
Visando promover o networking entre amigos, clientes e parceiros, o
escritório Dagoberto Advogados patrocina a próxima etapa do Torneio
Circuito Executivo Golf&Fun, no dia 4 de outubro, das 8h às 16h, no
São Fernando Golf Club (Estrada Fernando Nobre, 4000 - Vila de São
Fernando), em Cotia. Além do torneio, também haverá palestra, clínica, sorteios e premiação. As inscrições são gratuitas e limitadas. Mais
informações com Priscila Silva, pelo telefone (11) 3061-0244 ou email:
(priscila.silva@dagobertoadvogados.com.br).

B - Jurisprudência Defensiva
A Associação dos Advogados de São Paulo e a OAB-SP promovem
amanhã (20), às 19h, debate sobre o tema “Jurisprudência defensiva: a
quem interessa? A oposição da advocacia a essa prática dos tribunais”. O
evento, que tem inscrição gratuita, contará com a presença de renomados
advogados, juristas e da ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon.
Adotada por alguns tribunais brasileiros, a prática ainda preocupa os
jurisdicionados. Vale ressaltar que são empecilhos artificiais criados para
não apreciarem os recursos, entraves formalistas que prezam pelo rigorismo acentuado. Informações: tel. (11) 3291-9200 ou (www.aasp.org.br).

C - Franquias e Negócios
A 9º edição do Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias
e Negócios, promovido pelo Grupo Bittencourt, acontece nos dias 2 e 3
de outubro, no Teatro Santander. Com o tema ‘Plataformas Exponenciais’, conexões que geram valor, ampliam oportunidades e provocam
crescimento acelerado, um dos mais importantes eventos do franchising
deve reunir mais de mil empreendedores, CEOs, diretores e tomadores
de decisão de todo o país. O evento é responsável por apresentar as
principais tendências do setor, cases de sucesso, histórias inspiradoras
e fomentar debates sobre temas relevantes para o mundo dos negócios.
Inscrições e mais informações: (https://www.forumdefranquias.com.br/).

D - Frango Frito
O KFC iniciou um agressivo plano de expansão no mercado com o objetivo de abrir nos próximos nove anos 500 novas unidades nas principais

Aly Song/Reuters

N

o entanto, os empresários do setor acreditam
que a demanda interna
continuará aquecida e acenam
para a possibilidade de um
aumento nas vendas entre 7%
a 8%.
A estimativa foi apresentada
ontem (18) pelo presidente da
Abimapi, Claudio Zanão, durante a abertura da primeira edição
do Salão do Panetone 2018, no
Maksoud Plaza, em São Paulo.
“Infelizmente, o trigo disparou
em relação ao dólar, e os preços
vão subir, mas esperamos um
crescimento entre 7% a 8%,
o que ainda será muito bom”,
disse o executivo.
Caso essa projeção se confirme, significará uma desaceleração em relação a 2017,
quando houve uma expansão
de 13% (entre novembro do
ano passado e janeiro deste
ano),resultado classificado por
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Um dos produtos mais consumidos no período de festas natalinas, o panetone, deve chegar às
prateleiras dos supermercados a preços mais salgados sob o efeito da pressão cambial sobre a
principal matéria-prima, o trigo

Contêineres com produtos para exportação em porto
de Xangai, na China.

A Casa Branca informou que
EUA vão impor, a partir do
próximo dia 24, sobretaxa de
10% no valor de US$ 200 bilhões
sobre as exportações chinesas
para seu mercado. Após conhecer a decisão, a Câmara de
Comércio dos EUA na China
(AmCham China) criticou estas
novas tarifas e afirmou que as
empresas americanas que ope-

ram no gigante asiático serão
prejudicadas.
Por sua parte, o vice-presidente da Comissão Europeia
responsável pela estabilidade
financeira, Valdis Dombrovskis,
que está na China para uma
visita oficial, disse que a nova
decisão americana aumentará
os riscos de queda para a economia (Agencia EFE).
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Como lidar com a
infelicidade profissional?
Fernanda Andrade (*)

Um estudo realizado em
2017, pelo pesquisador
Fredy Machado, mostra
que 40% dos executivos
brasileiros estão
infelizes no trabalho
lém disso, existe o fato
que 64% afirmam que
gostaria de fazer algo
diferente do que faz atualmente para ser mais feliz. A
pesquisa foi realizada com
mais de 300 profi ssionais,
em 21 estados brasileiros e
também fora do país. A maior
insatisfação dos executivos
está em “não dar conta” de
tudo o que precisam fazer. As
jornadas excessivas, reuniões
intermináveis, bem como o
ritmo frenético de trabalho,
faz com que os profissionais
não se sintam plenamente
realizados.
A sensação de estar sempre
correndo contra o tempo traz
uma grande frustração. O
clima organizacional também
é decisivo nessa questão.
Empresas que não oferecem
boas condições de trabalho,
em ambientes muito competitivos ou com pessoas de difícil
relacionamento, tendem a ser
cercadas de profissionais insatisfeitos. Isso afeta a produtividade e mina as possibilidades
de crescimento.
Outro ponto que leva à
insatisfação é o profissional
não fazer o que realmente
gosta. Infelizmente, muitas
pessoas não conseguem seguir a carreira que escolheu,
se vendo obrigadas a buscar
alternativas. Nesses casos,
se não houver alguém que
apoie a transição de carreira,
é importante ter um hobby
(plano B) paralelo, ainda que
voluntário. Ter esse tipo de

A

realização pode até tornar
o trabalho oficial mais prazeroso.
Logicamente, salário e
benefícios são importantes,
mas eles não podem nos
escravizar. “Existem muitas
pessoas inseguras trabalhando além do necessário para
comprar o que não precisam
e impressionar a sociedade”.
Viver nesse ciclo de superficialidade é extremamente
desgastante e desmotivador.
Profissionais precisam de um
propósito, uma razão para
desempenharem seu trabalho
com qualidade e felicidade.
É importante também manter equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal. Todos
precisamos de tempo para
investirmos e cuidarmos da
saúde, dos filhos e até dos
estudos. Empresas que demandam que os profissionais
fiquem ativos 24 horas por dia,
sete dias por semana, acabam
impossibilitando a programação de atividades fora da empresa, como frequentar uma
academia ou fazer um curso.
Muitos profissionais precisam aprender a ressignificar
seu papel, se perguntando
se realmente gostam do que
fazem, onde fazem e com
quem fazem. Todos esses
elementos são determinantes
para a felicidade no trabalho.
Se um deles não estiver bom,
talvez seja hora de buscar
outra alternativa.
A infelicidade no trabalho
pode até existir, mas ela
precisa ser provisória. Nunca
definitiva. Nós temos que ser
os protagonistas das nossas
carreiras.
(*) - É Gerente de Hunting e
Outplacement da NVH - Human
Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Inflação do aluguel
acumula taxa de 9,83%

O Índice Geral de Preços
- Mercado (IGP-M), usado
no reajuste dos contratos de
aluguel, registrou uma inflação
de 1,34% na segunda prévia de
setembro deste ano. A taxa é
superior ao 0,67% da segunda
prévia de agosto. De acordo
com a Fundação Getulio Vargas
(FGV), com a segunda prévia
de setembro, o IGP-M acumula
taxas de 8,09% no ano e 9,83%
em 12 meses.
O crescimento da taxa de
agosto para setembro foi pro-

vocado pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do
atacado, medida pelo Índice
de Preços ao Produtor Amplo,
subiu de 0,95% na prévia de
agosto para 1,95% na prévia
de setembro. A inflação do
varejo, medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor, subiu
de 0,05% em agosto para 0,16%
em setembro. Por outro lado, a
inflação da construção, medida
pelo Índice Nacional de Custo
da Construção, caiu de 0,36%
para 0,19% no período (ABr).

colocar frente a frente vestibulandos e professores para conversarem
sobre os mais de 30 cursos oferecidos pela instituição nas áreas de
humanas, biológicas, exatas e gerenciais. Os visitantes poderão conhecer toda a infraestrutura do local e desfrutar de palestras sobre as
profissões e o mercado de trabalho, além de sanar suas dúvidas sobre
as carreiras, fazer um tour pelos demais laboratórios da universidade e
participar das atividades desenvolvidas em cada um deles, aproximando
o aluno ao dia a dia de cada profissão. Inscrição e informações: (www.
mackenzieday.com.br).
capitais do país. Atualmente, a rede conta com cerca de 50 unidades,
sendo 14 delas próprias, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio
Janeiro, Minas Gerais
Gerais, Espírito Santo
Santo, Bahia
Bahia, Ceará e Pernambuco
Pernambuco.
de Janeiro
No mundo, KFC está presente em 125 países com mais de 20 mil restaurantes. A expansão se dará via franquias. A meta da rede é buscar
investidores com capacidade gerencial e financeira para implantar pelo
menos cinco unidades no período de três anos. Saiba mais em: (www.
kfcbrasil.com.br).

E - Relatório Bancário
A Cantarino Brasileiro, empresa especializada em comunicação e marketing de relacionamento para o setor financeiro, abriu as inscrições
para o 14º Prêmio Relatório Bancário, reconhecido como principal
premiação do setor financeiro. A avaliação dos cases será realizada por
especialistas e formadores de opinião ligados ao mercado financeiro, que
irão eleger os vencedores em cada categoria. Também são premiados os
principais bancos e personalidades financeiras indicadas pelo mercado.
As empresas deverão inscrever projetos já implementados ou em fase
de implantação ao longo de 2018. Mais informações e inscrições: (http://
cantarinobrasileiro.com.br/premio-2018/inscricao/).

F - Design Automotivo
A Nissan acaba de fechar mais uma parceria com o Istituto Europeo
de Design (IED) para facilitar o acesso de alunos ao curso de ‘Design
Automotivo’. Esta é a primeira vez na história do IED no Brasil que uma
fabricante de automóveis oferece esse tipo de oportunidade a estudantes
que não têm condições de custear 100% o curso. A parceria também
vai permitir a abertura de mais vagas, dando a chance de mais pessoas
terem acesso ao programa. O curso - que tem a duração de um ano,
com as aulas ministradas em fins de semana alternados – é voltado para
designers e profissionais que queiram ampliar seus conhecimentos sobre
design automotivo. Inscrições: (ied.edu.br/sao_paulo/curso/oneyear/
automotive-design/).

G - Mackenzie Day
No próximo dia 29 (sábado), acontece na Universidade Presbiteriana
Mackenzie, a 9ª edição do ‘Mackenzie Day’. O evento gratuito objetiva

H - Aedes Aegypti
A exposição Aedes: que mosquito é esse? que está aberta para visitação
em Olinda, Pernambuco, e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e
Fortaleza, acaba de ganhar uma versão virtual. Por meio do site: (http://
www.aedesquemosquitoeesse.com.br), que está disponível em português,
inglês e espanhol, qualquer pessoa com acesso à Internet pode visualizar o conteúdo integral da mostra, que apresenta informações sobre o
mosquito e as doenças transmitidas por ele. Assim como na visita física,
a experiência digital incentiva o público a interagir e dissemina diversas
informações de maneira lúdica e divertida.

I - Defesa Pessoal
Nos próximos dias 29 e 30, das 9h às 16h, no Colégio Assunção (R.
Pamplona, 1616), acontece o Congresso Internacional de Krav Maga,
a defesa pessoal israelense - , que será realizado pela Federação Sul
Americana de Krav Maga, com o tema “Assaltos Violentos”. Voltado aos
alunos, praticantes, convidados e ao público interessado, o congresso vai
trazer à discussão o papel do cidadão no contexto da violência urbana,
além de apresentar o trabalho da entidade no combate à violência. Além
de palestras e demonstrações, vai proporcionar treinamentos em que
serão criadas situações parecidas com as reais do dia a dia. Para saber
mais, acesse: (www.kravmaga.com.br).

J - Comunidades Planejadas
O debate sobre a organização, estruturação e melhorias dos espaços
urbanos sempre se fez necessário à sociedade. Atenta isso, a Associação
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil promove mais
uma edição do Complan – Seminário sobre Comunidades Planejadas,
Loteamentos e Desenvolvimento Urbano nos dias 22 e 23 de outubro,
no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Reúne os principais players
envolvidos com o desenvolvimento das cidades para fomentar o debate
sobre o crescimento inteligente e a boa gestão dos espaços públicos. O
evento contará com a participação de diversos profissionais reconhecidos
nacional e internacionalmente. As inscrições podem ser realizadas pelo
site (www.adit.com.br/complan).

