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Economia

Temer: indústria do petróleo
está voltando a acreditar no país

U

Déficit em contas
públicas subiu 77,1%
em agosto
O setor público consolidado,
formado pela União, estados e municípios, registrou saldo negativo
nas contas públicas em agosto,
de acordo com dados divulgados
sexta-feira (28) pelo Banco Central
(BC). O déficit primário, receitas
menos despesas, sem considerar os
gastos com juros, ficou em R$ 16,876
bilhões, resultado 77,1% maior do
que de igual período de 2017, quando
chegou a R$ 9,529 bilhões.
Em agosto, o resultado negativo
veio do Governo Central (Previdência, Banco Central e Tesouro
Nacional), que apresentou déficit
primário de R$ R$ 20,851 bilhões,
contra R$ 9,916 bilhões em igual
mês de 2017. Os governos estaduais
registraram superávit de R$ 3,348
bilhões, e os municipais, de R$ 36 milhões. As empresas estatais federais,
estaduais e municipais, excluídas as
dos grupos Petrobras e Eletrobras,
tiveram superávit primário de R$ 592
milhões no mês passado.
Nos oito primeiros meses do ano,
houve déficit primário de R$ 34,7
bilhões, contra resultado também
negativo de R$ 60,850 bilhões em
igual período de 2017. No acumulado
em 12 meses encerrados em agosto,
as contas públicas ficaram com saldo
negativo de R$ 84,433 bilhões, o que
corresponde a 1,25% do PIB. A meta
para o setor público consolidado é de
déficit de R$ 161,3 bilhões neste ano.
A dívida líquida do setor público
(balanço entre o total de créditos
e débitos dos governos federal,
estaduais e municipais) chegou a
R$ 3,459 trilhões em agosto, o que
corresponde 51,2% do PIB, com
redução de 1 ponto percentual em
relação a julho (52,2%) (ABr).

Paulo Camargo (*)

Poucas pessoas se
recordam, mas na
última sexta-feira
(28) foi comemorado
o ‘Dia Internacional
do Direito ao Saber’ –
ou, simplesmente, da
Transparência
m tempos de fake news
essa celebração nunca
foi tão oportuna e necessária. A transparência é
algo essencial no nosso dia a
dia, praticada no âmbito pessoal, profissional e, claro, nas
relações de consumo - não por
acaso é também neste mês que
celebramos a criação do Código
de Defesa do Consumidor, há
quase três décadas.
Encomendamos para a consultoria Trendsity um estudo
sobre transparência de marca,
para entender as expectativas dos clientes a respeito
desse tema e a sinergia da
nossa companhia com os resultados. Descobrimos – ou
comprovamos – que 98% dos
entrevistados consideram que
a transparência é um dever
para as marcas e que para ser
considerada transparente,
essa marca precisa ser aberta
(94%), comprometida (57%)
e responsável (56%).
Os resultados demonstram
que estamos no caminho certo.
Pode parecer uma frase clichê,
mas é 100% verdadeira. Trazer
uma marca do tamanho do
McDonald’s para o Brasil, 40
anos atrás, quando ninguém
ainda conhecia o conceito de
serviço rápido (ou fast food)
foi inovador.

E
O presidente Michel Temer discursou no encerramento da Rio Oil & Gas 2018.

gás é fundamental nesta trilha
do progresso e do desenvolvimento”, afirmou.
O presidente fez questão
de destacar que foi o atual
ministro de Minas e Energia,
Moreira Franco, que o convenceu, na época em que ainda

era vice-presidente, a fazer
contato com representantes
da indústria de óleo e gás
para conhecer as dificuldades
do setor.
Naquele momento, segundo
Temer, foram identificadas algumas medidas necessárias que

foram adotadas pelo governo
após ele assumir a presidência.
“Nossa indústria de petróleo e
gás recobrou o fôlego, percorreu
uma jornada de recuperação. Ao
assumirmos, encontramos uma
crise bastante substanciosa”,
disse (ABr).

Índice de expansão do Comércio
caiu 1,6% em setembro
O Índice de Expansão do
Comércio (IEC), calculado
mensalmente pela FecomercioSP, ficou praticamente
estável em setembro, com leve
crescimento de 0,2% em relação a agosto, passando de 94
para 94,2 pontos. O resultado
interrompe uma série de três
quedas consecutivas. Na comparação com o mesmo mês do
ano passado indicador voltou
a recuar, -1,6%, algo que não
ocorria desde junho de 2016,
mostrando provável reversão
do quadro: no mês passado
se manteve estável e agora a
primeira queda efetiva.
O cenário negativo também é
notado em relação ao item que
mede a propensão a investir,
que registrou queda de 3,4%
em relação ao mês passado, a
quarta consecutiva, passando
de 78,2 pontos para os atuais
75,6 pontos. Já na comparação
com setembro de 2017, quando
apresentava 74,5 pontos, teve
crescimento de 1,4%.

Divulgação/DC

m sinal disso, apontou,
foi a presença marcante, depois de anos de
ausência, de investidores de
mais de 30 países no Rio Oil
& Gas 2018, com três dias de
debates e de exposição. “A
presença de cada um dos senhores e senhoras mostra que
acreditam no Brasil que estamos construindo”, afirmou, ao
participar do encerramento do
encontro.
Temer destacou que, nas
viagens que faz por vários
países, nota uma avaliação
que não costuma ver dentro
do Brasil. “Nas várias reuniões
que frequento, e não foram
poucas, neste período, verifico
um otimismo extraordinário
daqueles que veem esse novo
Brasil, ou seja, o Brasil do
século 21. Não podemos permitir que ninguém que venha
à frente faça o nosso país
retornar ao século 20. Temos
que continuar no século 21, e
nesse sentido o setor de óleo e

Fernando Frazão/ABr

O presidente Michel Temer disse que as reformas feitas na economia do país estão trazendo segurança
para que o investidor volte a investir e ter lucros

Marca transparente,
clientes fiéis

A tendência da intenção de empregar, pelo menos na margem,
é de alta, por conta da proximidade com o Natal.

O item que mede a expectativa de novas contratações
apontou crescimento de 2,8%,
atingindo 112,8 pontos ante os
109,7 pontos vistos em agosto.
Porém, se comparado com o
mesmo mês do ano passado o
indicador caiu 3,6%, o terceiro
recuo seguido. Vale lembrar que
a partir de agora, a tendência
da intenção de empregar, pelo
menos na margem, é de alta,
por conta da proximidade com
o Natal.

Para a Entidade, o resultado consolida o quadro de
desalento que deve prevalecer
até o resultado das eleições
e, talvez até um pouco adiante quando as escolhas de
ministros e as propostas do
novo presidente eleito sejam
mais conhecidas. Antes disso
alguns indicadores devem
mostrar divergências, mas
não haverá a configuração de
uma tendência evidente (AI/
FecomercioSP).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e
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Ao longo dessas décadas
crescemos com o País e amadurecemos com os nossos
clientes. Então, saber que
estamos fazendo o que eles
esperam é gratificante e nos
dá uma responsabilidade ainda
maior como líderes que somos.
A pesquisa também mostrou
que 91% dos entrevistados se
preocupam com o processo
de elaboração das refeições
nos estabelecimentos que
visitam habitualmente. As
cozinhas têm que ser limpas
e higienizadas (74%) e que
os ingredientes devem ser de
boa qualidade (51%). A grande
maioria (85%) afirmou que só
confia no que pode ver.
Os dados comprovam que
nosso projeto Portas Abertas,
implementado em 2015 e que
já recebeu quase 8 milhões
de visitantes no Brasil, acerta
em cheio quando permite aos
clientes que conheçam a nossa
cozinha e comprovem a lisura
de nossas operações, o frescor
dos ingredientes, a qualidade
dos nossos insumos e, claro, a
força da nossa gente – em sua
grande maioria em sua primeira oportunidade de emprego
formal.
Convido a todos a fazerem
sua própria reflexão sobre o
significado da transparência
e como isso pode reverberar
positivamente para si e também para a sociedade.
Esse é o meu compromisso
diário.
(*) - É Presidente da Divisão Brasil
da Arcos Dorados, franquia que
administra a marca McDonald’
na América Latina e Caribe
(www.arcosdorados.com/ir).

Indústria paulista registra
crescimento de produção e vendas
O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de
transformação paulista aumentou 5,9% em agosto na comparação com o mês anterior e 4,3%
no acumulado em 12 meses,
segundo o levantamento feito
pela Fiesp e Ciesp. De acordo
com o estudo, se forem levados
em conta os efeitos sazonais, o
avanço cai para 1,5%.
Dos 20 segmentos pesquisados,
14 apresentaram expansão das
atividades. Entre os que tiveram
melhor desempenho, destaca-se
o de veículos automotores, com
avanço de 7,1%. Na média de
todos os setores pesquisados,
houve crescimento de 6,9% nas
vendas reais em 6,9% e de 2,3 no
número de horas trabalhadas na
produção . Apesar disso, o Nível
de Utilização da Capacidade Instalada permaneceu estável.

Em nota, o presidente em
exercício da Fiesp e do Ciesp,
José Ricardo Roriz, classificou o nível de recuperação
de muito lento. “Ao contrário
das crises anteriores em que a
recuperação se dava logo em
seguida, desta vez, o mercado
terá dificuldades para voltar a
crescer”, disse Roriz.
Em sua justificativa, o executivo atribuiu essa maior demora
aos juros cobrados dos investidores pelas instituições financeiras
que, segundo ele, não têm caído
na mesma proporção da Selic.
Roriz disse também que a volatilidade cambial tem afetado
as empresas que consomem
matéria-prima sujeita às cotações com preços internacionais.
“As empresas que não têm poder
de mercado não conseguem repassar a alta dos preços” (ABr).

G - Qualidade de Vida

A - 30 Anos da Constituição
Na próxima quarta-feira (5), às 12h, na Rua Dona Maria Paula nº 35, sede
institucional da OAB-SP, acontece o “Ato em Comemoração aos 30 Anos
da Constituição Federal do Brasil e de Louvor à Democracia”. A defesa
da Carta Magna culminará em um manifesto, que será firmado pelos participantes. Diante de todo o contexto de crise que o país vivencia, com a
excessiva judicialização da política, é premente a necessidade de proteger
o texto constitucional. Por isso, a OAB SP capitaneia essa iniciativa, ao lado
de outras entidades representativas da sociedade civil, para resguardar
os princípios constitucionais e o futuro do Brasil e de nossa democracia.

B - Fatias de Pão
O Grupo Bimbo irá doar 1,4 milhão de fatias de pão de forma, o equivalente a 70 mil pacotes, para instituições que combatem a fome e o
desperdício de alimentos. Isso é resultado da Global Energy Race, corrida
promovida pela companhia no último dia 23/9, que levou para as ruas
mais de 110 mil participantes de 35 cidades em 23 países. Juntos, eles
percorreram cerca de 700 mil km. Para cada km percorrido por participante no mundo, o Grupo Bimbo se comprometeu a doar 2 fatias de
pão. No Brasil, o evento reuniu 12 mil corredores em São Paulo e Rio de
Janeiro. As doações serão feitas pela Bimbo Brasil para a ONG Banco de
Alimentos (SP) e a Organização Social Refettorio Gastromotiva (RJ).

C - Tecnologias e Tendências
Ter uma rede de afiliados que promove e indica produtos pode ser muito
benéfico para o varejo, principalmente na otimização dos resultados. Durante a Rakuten EXPO 2018, evento que reúne novas soluções, tecnologias
e tendências para o e-commerce, os participantes terão a oportunidade de
saber mais sobre o mercado de afiliados. O evento acontece no próximo
dia 4 (quinta-feira), das 8h30 às 19h, no Espaço das Américas. O encontro
contará com executivos de grandes empresas que apresentarão as novas
tendências do setor e quais são as melhores estratégias para os lojistas.
Mais informações: (http://expo.rakuten.com.br).

D - Computação Cognitiva
Com o tema “A Web na era da computação cognitiva”, a 10ª edição da Con-

ferência Web.br reune, no Centro de Convenções Rebouças, nos próximos
dias 4 e 5 (quinta e sexta-feira), especialistas nacionais e internacionais
para di
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Web. Debates sobre questões éticas e sociais dos avanços tecnológicos,
acessibilidade na Web, aplicações com inteligência artificial, aprendizado de
máquina (machine learning) e computação cognitiva fazem parte da programação do evento, realizado pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias Web
(Ceweb.br), com apoio do W3C Brasil (Escritório Brasileiro do World Wide
Web Consortium). Mais informações em: (http://conferenciaweb.w3c.br/).

E - Smart City
Com o conceito “Viver além de morar”, o Grupo Planet, formado por
empresas inglesas, italianas e brasileiras, está desenvolvendo em São
Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza, a primeira
‘Cidade Inteligente Social do Mundo: a Smart City Laguna’. O empreendimento une inovações, tecnologia, sustentabilidade, planejamento urbano
moderno e soluções de mobilidade em um só lugar, ou seja, alto padrão
ao alcance de todos, com infraestrutura, serviços, projetos e tecnologia
de alta qualidade. Com área de 330 hectares, sendo aproximadamente
620 m² de área verde, terá 7 mil lotes, entre residenciais, comerciais e
empresariais. Em agosto último, o empreendimento atingiu a marca de
2.700 lotes vendidos e concluiu a entrega de 100% da primeira etapa, ou
seja, 1808 lotes entregues. Saiba mais em: (http://smartcitylaguna.com.br/).

F - Ciclo Guitarrísimo
A Unibes Cultural recebe, nos próximos dias 5, 21 e 27, o ‘Guitarrísimo’,
um ciclo de concertos de violão clássico organizado em parceria com a
Embaixada, o Consulado Geral da Espanha, o Instituto Cervantes e apoio
da Air Europa. O objetivo é aproximar o público de alguns dos maiores
instrumentistas da Espanha das últimas duas décadas, contando, por meio
da música, um pouco da história do violão clássico para a cultura espanhola.
A programação contempla todo um percurso histórico, que transita pela
vihuela, o violão barroco e o violão romântico até chegar ao contemporâneo,
reunindo algumas das melhores composições para o violão da Espanha e da
América Latina. Inscrições gratuitas, pelo link: (https://www.sympla.com.
br/guitarrisimo__364187).

Em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes no planeta, e a tecnologia
terá papel fundamental frente aos desafios que virão. Mas qual será
o nosso papel neste cenário para melhorar a qualidade de vida? Para
responder essa e outras perguntas relacionadas aos principais desafios
do futuro, o Centro Universitário FEI promove entre os próximos dias
16 e 18, a 3ª edição do Congresso de Inovação FEI – Megatendências
2050, que abordará o tema “Tecnologia para uma vida de qualidade além
dos 100 anos – trabalho, saúde e bem-estar”. Realizado no campus de
São Bernardo do Campo, contará com painéis, debates e a participação
de CEOs, presidentes de empresas, membros do governo, entre outros.
Informações: (http://www.fei.edu.br/congressodeinovacao/).

H - Vitrine do Artesanato
Entre os dias 7 e 11 de novembro, no Expo Center Norte, acontece o 11º
Salão do Artesanato, maior vitrine do artesanato brasileiro. No encontro
estão previstos cerca de 60 mil visitantes e mais de 1000 artesãos que
estarão expondo e comercializando o que há de melhor na produção artesanal brasileira. Serão milhares de produtos da mais alta qualidade e com
grande valor cultural agregado, trabalhos executados em madeira, barro,
cerâmica, fios, tecidos, sementes, fibras, capim, bambu, prata, metais,
couro e muitos outros elementos transformados em objetos de decoração,
utilitários, móveis, roupas, joias, bijouterias e acessórios, à disposição dos
visitantes. Outras informações em: (www.salaodoartesanato.com.br).

I - Programa de Estágio
A SumUp, fintech global de pagamentos móveis, líder na Europa e com
operações no Brasil desde 2012, está com o primeiro programa de estágio
aberto no país. A empresa busca aproximadamente 15 pessoas para o
período de 12 meses e possibilidade de efetivação. As oportunidades são
voltadas para estudantes de qualquer curso universitário que tenham
interesse em trabalhar nas áreas de Finanças, Jurídico, Marketing, Comunicação, Operações, Pagamentos e Riscos, Vendas, RH, Engenharia
de Software e Produto. Inglês avançado é essencial. As inscrições podem
ser feitas até o próximo dia 14 no site (www.estagiosumup.com.br).

J - Gramados Esportivos
O Programa SolloAgro de Educação Sustentável, do Departamento de
Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da
Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), com apoio da World Sports
Gramados Esportivos promove, nos próximos dias 8 e 9, o Workshop sobre
‘Manejo de Gramados Esportivos’. O objetivo do workshop é apresentar aos
participantes conceitos sobre o manejo correto desses gramados e cuidados
como renovação, irrigação,variedades de gramas, entre outros temas, para
garantir a qualidade do piso e da atividade. Maiores informações através do
link (http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=742).

