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Parou de piorar
Alguns setores já 

apresentam melhor 

humor, mas retomada 

da economia só acontece 

a médio prazo

Com raras exceções 
como o Agronegócio, 
por exemplo, os seto-

res produtivos do país estão 
longe de respirar aliviados ou 
retomar a prática de pensar 
estratégias de médio ou longo 
prazo muito bem defi nidas e 
estruturadas. Muito provavel-
mente essa seja uma condição 
que que em tempos de Big 
Data e a chamada revolução 
industrial 4.0, tem sido cada 
vez mais dinâmica, já que longo 
prazo pode ser um intervalo de 
poucos dias ou dependendo do 
segmento, horas.

Simplifi cando o discurso, a 
realidade da economia nacio-
nal hoje é que ela parou de 
piorar. Para melhorar vamos 
precisar de mais tempo e de 
ações mais efetivas e, susten-
tadas. A história recente nos 
mostra que medidas mila-
grosas não existem e quando 
experimentadas, o resultado 
foi desastroso. Recuperar a 
saúde fi nanceira de um país ou 
uma organização não é muito 
diferente do que acontece na 
vida de quem se endividou. 
Muda a dose do remédio, o 
perfi l da equipe médica, mas 
o gosto é sempre amargo e a 
melhora gradativa. 

Como profi ssional de recur-
sos humanos, minha análise 
passa prioritariamente pelo 
diagnóstico do capital intelec-
tual humano e como estamos 
preparados para lidar com a 
evolução e as necessidades 
relacionadas a ele. Sim, porque 
tanto no setor público quanto 
no privado, ideias e ações 
acontecem a partir de pessoas 
e na medida da capacidade 
e do comprometimento das 
mesmas. Com o estrangula-
mento das receitas e a anemia 

dos mercados dos últimos três 
anos, a maior parte das empre-
sas engavetou seus programas 
de desenvolvimento profi ssio-
nal e de liderança, bloqueando 
investimentos destinados à 
educação e treinamentos para 
seus colaboradores. 

O cenário incerto provocou 
a mesma retração no ambiente 
particular, diante da possibili-
dade iminente de uma demis-
são, bem poucos assumiram 
o compromisso de um curso 
mais elaborado, como um MBA 
ou uma pós-graduação. Essa 
combinação de fatores tem 
como consequência direta uma 
potencial falta de pessoas bem 
qualifi cadas no padrão que será 
exigido pelo mercado, já que 
superada a fase mais crítica, 
empresas que cortaram mui-
tos de seus talentos terão que 
recontratar, no entanto, com a 
mudança do comportamento e 
do que o mundo requer hoje 
em termos de competitividade 
e resultado, outros perfi s de 
competência serão deman-
dados e não será nada fácil 
encontrar esses personagens 
com essas habilidades.

No geral, esse novo perfi l se 
traduz em profi ssionais com 
uma capacidade analítica mais 
apurada, solucionadores, cria-
tivos, que respondem melhor a 
uma dose elevada de pressão 
por resultados e rapidez no 
tempo de resposta as novas 
demandas e tecnologias. Vale 
ressaltar que as empresas tam-
bém devem estar preparadas 
para atuar de uma forma um 
pouco diferente do habitual 
levando em conta horários 
fl exíveis e home offi ce, novas 
ferramentas de gestão de pro-
cessos e pessoas com foco em 
produtividade e cumprimento 
de metas, evoluindo dos mode-
los tradicionais atualmente im-
plementados para estruturas 
mais colaborativas, dinâmicas, 
fl exíveis e adaptáveis. 
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A - Quitação de Dívidas
Pesquisa realizada pela Fiesp e Ciesp, aponta que 45% dos entrevis-
tados que esperam receber o 13º salário pretendem utilizar o dinheiro 
para pagar dívidas. E 19% planejam poupar os recursos. A queda real 
do rendimento, o medo de perder o emprego e o maior endividamento, 
principalmente com o uso de cartão de crédito, são fatores que fazem 
com que as pessoas aproveitem a verba extra para quitar dívidas. “Quem 
entra na ciranda do pagamento do cartão de crédito em atraso, não con-
segue pagar a taxa absurda de 400% ao ano. Quando entra um dinheiro 
extra, a prioridade é liquidar a dívida mesmo”, explica a entidade, para 
quem o brasileiro é um “herói por conviver com a taxa de juros reais 
mais alta do mundo”

B - Investimentos no Paraguai
O atual contexto econômico do Paraguai apresenta boas oportunidades 
para quem está interessado em apostar no setor agropecuário. O país 
é um dos mais indicados para este tipo de investimento. O PIB deve 
crescer 3% este ano e 4% em 2017. A infl ação está dentro do patamar 
estabelecido pelo BC (4,5%). Este contexto colaborou para a criação 
de negócios de alta rentabilidade no país. A Latam Farms é uma das 
empresas pioneiras na promoção de investimentos a médio e longo prazo, 
com baixo risco e bons retornos no setor agropecuário. Após a compra 
de terras a preços competitivos, os proprietários investem nas áreas, 
tornando-as produtivas. Quando já estão valorizadas, elas são vendidas 
por valores que correspondem a seus novos níveis de produtividade. 
Saiba mais no site: (www.latamfarms.com).

C - Golfe para Cadeirantes
A Associação Esportiva São José, de São José dos Campos, e a Federação 
Paulista de Golfe realizam neste domingo (27), o 1º Torneio de Golfe 
Adaptado para Cadeirantes do Brasil. Reunirá golfi stas cadeirantes de 
São José dos Campos, Itu e Indaiatuba. O torneio é consequência de 
um trabalho desenvolvido há anos no clube pelo projeto ‘Golfe Adapta-
do para Cadeirantes’, coordenado pela profi ssional de educação física 
Juracy Barros e com aulas ministradas pelo professor Wanderley Gar-
cia. A disputa de domingo será na modalidade scramble. Haverá nove 
equipes, cada uma com a participação de um cadeirante, de um golfi sta 
profi ssional e de três amadores. Saiba mais sobre  o golfe paulista em: 
(www.fpgolfe.com.br). 

D - Sofás & Poltronas
A Galeria das Lonas é muito mais que uma loja que comercializa móveis 
para áreas externas. Fundada na década de 50, a marca completa 60 
anos e apresenta a Linha Imperador, inspirada na robustez e sofi sticação 
das palmeiras imperiais que decoravam os jardins das grandes fazendas 
antigas. O modelo é composto por sofás, poltrona e espreguiçadeira. Os 
móveis possuem estrutura em alumínio com acabamento em diversas 
cores disponíveis no catálogo da loja. As almofadas dos assentos e 
encostos, e o colchão da espreguiçadeira, são em tecido O´Bravia ou 
Quaker, próprios para áreas externas, também disponíveis em diversas 
cores e estampas. A loja fi ca na Rua Domingos de Morais, 1708 (www.
galeriadaslonas.com.br).

E - Programa de Estágio
A multinacional norueguesa Yara, líder mundial em nutrição de plantas, 
abre inscrições para a edição 2017 de seu Programa de Estágio, até 18 

de dezembro. Para participar, o estudante deve ter formatura prevista 
para agosto/2018 ou dezembro/2018 e ter disponibilidade para contratos 
de um ano a um ano e meio. A companhia está à procura de “jovens com 
potencial de infl uência e de progressão de carreira; pessoas inquietas, 
criativas, questionadoras e analíticas”. A empresa possui um plano de 
carreira transparente, com clareza em relação aos níveis de contribuição 
e requisitos esperados de cada um, servindo de base para que os colabo-
radores possam traçar seus planos de desenvolvimento individuais. 
Link para inscrição: (www.ciadeestagios.com.br/yara). 

F - Franquia Express
Com a ideia de atrair novos franqueados e aumentar o alcance da marca 
no país, a Moldura Minuto, franquia especializada em decoração com 
quadros, inova o modelo ao criar o modelo de negócio Express. Com 
um valor de R$ 110 mil, o novo formato foi pensado para cidades com 
menos de 150 mil habitantes, checkouts de hipermercado, streetcen-
ters e locais de alta circulação, e tem a intenção de atrair quem deseja 
ter o próprio negócio. Com mix de produtos reduzidos, a MM Express 
manterá o mesmo foco de produtos e serviços das demais unidades da 
marca oferecendo seu grande diferencial, decoração com quadros. Outras 
informações no site:  (www.molduraminuto.com.br).

G - Modelos de Negócios  
Compartilhar ideias, formar times, criar protótipos com o apoio de 
mentoras e lançar suas startups. Durante 54 horas, entre os dias 2 e 
4 de dezembro, no Cubo coworking Itaú, tudo isso será possível, na 3ª 
edição da do Startup Weekend Women 2016. O Startup Weekend é a 
maior rede global de líderes e empreendedores e tem como principal 
missão inspirar, educar e capacitar pessoas e comunidades. Realizado 
em 150 países, envolvendo mais de 230 mil empreendedores, o evento 
chegou ao Brasil em 2010 e já foi realizado em 60 cidades brasileiras, 
totalizando cerca de 18 mil participantes. Mais informações: (http://
sao-paulo.up.co/events/8410).

H - Negócios na Gastronomia
No dia 6 de dezembro, das 17h00 às 22h00, a Unibes Cultural sedia 
o encontro ‘Gastronomia como Negócio’. O evento mostra conteúdos 
sobre administração e gestão de negócios; como montar um businnes-
plan para área; a importância de saber comprar produtos de qualidade 
e preço; como criar conexões emocionais unindo culinária e arquitetura 
em restaurantes; como receber e servir bem; e como usar o marketing 
digital. Destinado aos profi ssionais da área, empresários, profi ssionais 
de marketing, o evento é uma oportunidade para que o público possa 
se aprofundar nas tendências do setor. Ao todo, são seis painéis que 
discutem uma visão especializada sobre o cenário e para o negócio da 
gastronomia. Mais informações e inscrição: (gastronomiacomonegocio.
eventbrite.com.br).

I - Cervejas Especiais
A Wbeer.com.br, e-commerce que seleciona e entrega cervejas em todo o 
país, anuncia parceria exclusiva com o Grupo Carlsberg, um dos maiores 
grupos cervejeiros do mundo, para trazer pela primeira vez ao mercado 
brasileiro cinco rótulos artesanais do grupo dinamarquês Carlsberg. São 
eles: Kronenbourg 1664 Blanc; Kronenbourg 1664; Grimbergen Blonde; 
Grimbergen Blanche e Grimbergen Ambrée. A chegada inédita de duas 
marcas famosas do grupo - a francesa Kronenbourg 1664 e a belga Grim-
bergem - ao mercado brasileiro está prevista para o fi nal deste mês. A 

parceria consolida a missão da Wbeer de democratizar a experiência e 
a cultura das cervejas especiais no país. Outras informações no site:
(www.wbeer.com.br).

J - Sorvetes em Taças 
A rede Dr. Freeze, franquia especializada em sorvetes à base de nitro-
gênio e harmonização de doces, inaugura  sua primeira unidade em São 
Paulo, na Rua Canário, 1318. É a primeira unidade de um agressivo plano 
de expansão que prevê 10 novas lojas em funcionamento até o fi nal do 
próximo ano. A rede traz um conceito único de doceria e sorvetes em 
taças e copos, misturados com os mais deliciosos recheios. A ideia do 
negócio foi inspirada em docerias dos EUA e baseada na premissa de 
ser um negócio inovador no Brasil, já que o sorvete à base de nitrogê-
nio, ingrediente que elimina os cristais de gelo deixando a massa no 
mais alto teor de cremosidade, é inédito no país. Saiba mais em: (www.
drfreeze.com.br).

K - Aplicações de Nãotecidos
Com o objetivo de oferecer ao mercado informações técnicas sobre o 
que são os ‘Nãotecidos’, de que forma são feitos e classifi cados e para 
quais aplicações são destinados, a Associação Brasileira das Indústrias 
de Nãotecidos e Tecidos Técnicos realiza em sua sede (Rua Marques de 
Itu, 968), no próximo dia 30, das9h00 às 16h00, um curso destinado a 
profi ssionais das indústrias de Nãotecidos e de segmentos clientes como 
o automotivo, de fi ltração, descartáveis higiênicos, médico hospitalar, 
agrícola, construção civil e outros. Vai abordar sobre as resinas, fi bras, 
fi os e fi lamentos que formam os Nãotecidos; a identifi cação, classifi cação 
e características, e as tecnologias aplicadas na formação da manta, entre 
outros. Mais informações: (abint@abint.org.br) ou tel. 3032-3015. 

L - Ciências Contábeis
O Sindcont-SP promove, no dia 3 de dezembro, em sua sede social (Pra-
ça Ramos de Azevedo, 202), das 9h00 às 12h00, o seminário “O Brasil 
e as Normas Internacionais - IFRS”. O seminário será ministrado pelo 
Contabilista Adriano Gilioli, que vai esclarecer temas técnicos ligados à 
rotina contábil de uma empresa, que deve atender às Normas Internacio-
nais de Contabilidade, e, dessa forma, capacitar os participantes para o 
mercado de trabalho. A atividade não tem custo algum e é destinada aos 
estudantes de Ciências Contábeis. Para participar basta se inscrever no 
site (http://www.sindcontsp.org.br/menu/agenda-de-cursos/1072/).

M - Startups Inovadoras
As Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) realizam, no dia 5 de 
dezembro, das 19h00 às 21h00, o evento ‘Start Up o Seu Sonho’, uma 
apresentação do workshop de empreendedorismo prático. Com pales-
tra de Marcelle Bottini, fundadora da Fala Brasil, escola de português 
e cultura para estrangeiros, o evento inclui a apresentação de startups 
inovadoras e ferramentas empreendedoras e um brain storm. O evento 
acontece no auditório Barbosa Lima Sobrinho, no campus da Facha 
(Rua Muniz Barreto, 51). Inscrições pelo email (intercambio@facha.
edu.br). O evento tem entrada gratuita, mas os inscritos devem levar 
1Kg de alimento não perecível para doação à Cáritas.

N - Reputação Corporativa
Na próxima segunda-feira (28), acontece o 1o. Simpósio de Mídias Sociais 
FGV/EAESP - ‘A Reputação Nas Redes em São Paulo’. O evento tem o 
apoio da agência f2f-digital e do Portal Comunique-se. A ideia do evento é 
aproximar a área acadêmica com ícones do mercado para debater temas 
relacionados à imagem de empresas nas redes. Entre os convidados estão 
o CEO da Edelman Signifi ca e da Zeno, Yacoff Sarcovas, o diretor de 
marketing da Microsoft Brasil, Maurício Ferreira, o diretor de marketing 
da SulAmérica, Zeca Vieira e a gerente de marketing do Instituto Ayrton 
Senna, do Silmara Meira. Empresas e entidades se reúnem com o meio 
acadêmico para debater os desafi os da gestão de imagem digital. Mais 
informações e inscrições: (http://gvredes.com.br/).

A - Quitação de Dívidas
Pesquisa realizada pela Fiesp e Ciesp, aponta que 45% dos entrevis-
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Através da companhia Enel 
Green Power no Brasil, a 
estatal italiana Enel inaugu-
rou o parque hidrelétrico de 
Apiacás a cerca de 150 km do 
município de Alta Floresta, no 
Mato Grosso, informou nota 
divulgada pela empresa. O 
complexo tem uma capacida-
de instalada total de 102 MW 
e é composto por três plantas: 
a de Salto Apiacás (45 MW), a 
de Cabeça de Boi (30 MW) e 
a de Fazenda (27 MW). 

As três entraram em fun-
cionamento com um ano de 
antecedência em relação ao 
prazo defi nido anteriormente. 
Apiacás tem como objetivo 
gerar mais de 490 GWh por 
ano, sufi ciente para satisfazer 
os consumos energéticos anu-
ais de mais de 200 mil famílias 
brasileiras e também evitar as 
emissões de cerca de 280 mil 
toneladas de gás carbônico 
na atmosfera. A construção 

Complexo Hidrelétrico de Apiacás, em fase de construção.
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Juros do cheque 
especial voltam
a bater recordes

A taxa de juros do cheque espe-
cial continuou em trajetória de alta 
em outubro. De acordo com dados 
do Banco Central (BC), divulgados 
ontem (24), a taxa do cheque es-
pecial subiu 4 pontos percentuais 
(pp) de setembro para outubro e 
chegou ao novo recorde de 328,9% 
ao ano. Essa é a maior taxa da série 
histórica iniciada em julho de 1994. 
Neste ano, a taxa do cheque espe-
cial já subiu 41,9 pp em relação a 
dezembro de 2015, quando estava 
em 287% ao ano.

Depois de três mês seguidos em 
alta, a taxa do rotativo do cartão 
de crédito caiu 3,9 pp e fi cou em 
475,8% ao ano. O rotativo é o 
crédito tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o valor 
integral da fatura do cartão. 

Essas duas taxas – do cheque 
especial e do cartão de crédito – 
são as mais caras na pesquisa do 
BC e estão bem distantes dos juros 
médios do crédito para pessoa 
física, que fi caram em 73,7% ao 
ano, em outubro, com alta de 0,5 
ponto percentual em relação a 
setembro (ABr).

Esta é a sétima alta con-
secutiva do indicador 
(neste tipo de compa-

ração), que mede a avaliação 
dos empresários do comércio 
sobre a economia, o comércio e 
seus negócios. Na comparação 
com novembro de 2015, a alta 
foi de 23,5%.

De acordo com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o índice chegou a 98,9 
pontos, em uma escala de zero a 
200. Portanto, o resultado ainda 
encontra-se em um patamar 
negativo, abaixo do nível de in-
diferença, que é de 100 pontos. 
Na passagem entre outubro e 
novembro, o que mais contribuiu 
para a alta de 1,2% foi a maior 
confiança do empresário no O empresário está mais confi ante na economia.
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Aumentou a confi ança do 
empresário do comércio

O Índice de Confi ança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 1,2% na passagem de outubro
para novembro

momento atual (3,2%). O em-
presário está mais confi ante na 
economia (aumento de 4,6%), 
no setor (2,2%) e em seus pró-
prios negócios (2,3%).

Os empresários também es-
tão mais otimistas em relação 
ao futuro (0,8%). Houve melho-
ras nas avaliações em relação 
à economia (1,1%), ao setor 
(0,9%) e aos seus negócios 
(0,5%). As intenções de inves-
timentos também tiveram uma 
leve melhora (0,3%), devido a 
uma intenção maior de contra-
tação de funcionários (0,4%) e 
numa melhor avaliação sobre 
a situação atual dos estoques 
(0,7%). No entanto, há menos 
intenção de se investir na em-
presa (-0,4%) (ABr).

Estatal italiana inaugura parque 
hidrelétrico em Mato Grosso

do parque precisou de um in-
vestimento de quase US$ 287 
milhões fi nanciados com fundos 
próprios do grupo. 

“A inauguração de Apiacás é 
um resultado importante para 
a Enel no Brasil, que construiu 
o parque adotando padrões 

ambientais e de sustentabili-
dade elevados e que concluiu 
as obras com uma grande 
antecipação em respeito ao 
tempo previsto”, afi rmou o 
responsável pela Enel Green 
Power no país, Carlo Zorzoli 
(ANSA).


