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confi ança, ou ligue para
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Cuide da sua mente
neste fi m de ano

Estamos perto do fi m 

de 2016! Além da 

organização das festas, 

normalmente esse é 

o período em que as 

pessoas se dedicam para 

colocar as fi nanças em 

ordem e planejar as 

férias e o próximo ano

Todas essas coisas são 
importantes, mas há 
algo extremamente pre-

ciso nessa época, que muitas 
pessoas deixam de lado: a 
organização da mente.

Quem não chega aos últimos 
meses do ano cansado, com 
a cabeça cheia de refl exões 
sobre o ano que fi ca para trás 
e ansioso sobre o que está 
por vir?

É uma mistura de sensações 
positivas e negativas que varia 
de indivíduo para indivíduo, 
mas normalmente inclui alí-
vio, satisfação, alegria, medo, 
ansiedade, frustração, entre 
muitas outras. 

Por isso, independente do 
estado atual, neste período 
é preciso diminuir o ritmo, 
desacelerar o pensamento e 
reorganizar a mente para vi-
venciar tudo de maravilhoso 
que 2017 pode oferecer. Fazer 
uma análise produtiva sobre 
alguns pontos do ano que se 
encerra pode ajudar a enxer-
gar as nossas defi ciências e 
acertos no quesito realização, 
fazendo-nos compreender me-
lhor os acontecimentos para 
redirecionar nossas atitudes 
e pensamentos em busca de 
novas conquistas. Separei seis 
itens que podem ajudar na 
realização desta autoanálise. 
Veja:

Propósitos: • pergunte 
para si mesmo o que efe-

tivamente realizou dos 
propósitos estabelecidos 
no início do ano;
Ações: • verifi que quais 
ações funcionaram e 
quais não deram certo na 
conquista dos objetivos;
Foco: • analise suas metas 
e verifi que se elas per-
manecem no próximo 
ano. Caso elas não façam 
mais parte dos planos, 
redirecione o foco;
Competências: • iden-
tifique quais conheci-
mentos precisam ser 
aprimorados e quais as 
competências e aptidões 
a serem fortalecidas para 
a conquista dos antigos 
ou novos objetivos;
Pensamento: • pense 
sempre no seu objetivo 
e imagine como será 
quando ele for alcançado. 
Isso ajuda a fi xa-lo na 
mente e evita eventuais 
desânimos em relação 
aos desafi os encontrados 
no percurso;
Acertos: • mesmo que algo 
não tenha saído como 
previsto, em muitas coisas 
com certeza você acertou. 
Relembre esses acertos e 
comemore os resultados 
conquistados. 

Por meio dessa análise, você 
perceberá que é possível traçar 
- de novo e de forma diferente 
- os melhores caminhos para a 
realização de sonhos, metas e 
planos. Consciente disso, a sua 
mente irá relaxar e você estará 
pronto para construir o 2017 
que você merece!

(*) - Palestrante, consultor 
organizacional, conferencista 

nacional e internacional e 
especialista em Desenvolvimento das 
Competências de Liderança aplicadas 

à Administração e Educação
(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Nome Limpo  
Ainda dá tempo de começar 2017 com o nome limpo. A Serasa decidiu 
prorrogar o fechamento do Super Feirão Limpa Nome Online (que seria 
encerrado em 26 de novembro) até o próximo dia 10 de dezembro. Foram 
2,65 milhões de acessos entre os dias 8 e 26 de novembro, deixando 
claro que muitos consumidores inadimplentes estão empenhados em 
colocar a vida fi nanceira em ordem ainda este ano. Consumidores pro-
venientes de São Paulo encabeçaram a lista e foram responsáveis por 
37,24% do total de acessos. Rio de Janeiro veio em segundo lugar, com 
12,77% do total de visitas, seguido por Minas Gerais, com 9,29%. Para 
renegociar dívidas pela internet, basta acessar: (www.serasaconsumidor.
com.br/feirao). 

B - Simples Nacional 
A Lei sancionada pelo governo aprovou mudanças no simples nacional, às 
novidades devem entrar em vigor no ano de 2018, e garantem aumentar 
o teto de faturamento para micros e pequenas empresas que partici-
pam do regime. A atividade é destinada aos empresários, contadores e 
profi ssionais que atuam na área. As novas regras do Simples Nacional 
e seus impactos serão debatidos gratuitamente, numa promoção do 
escritório Silva & Oliveira Consultoria Contábil, no próximo dia 6, das 
9h00 às 12h00, no espaço Birô, Rua Groelândia, 906. Inscrições: (https://
www.sympla.com.br/palestra-novas-regras-do-simples-nacional-e-seus-
impactos__99981).

C - Setor Elétrico  
A segunda edição do Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico,  
promovido pela Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétri-
ca, vai reunir os dirigentes das principais empresas públicas e privadas, 
além de grandes companhias internacionais, nos segmentos de geração, 
transmissão, distribuição e comercialização.  O evento será amanhã 
(1º), no Hotel Tivoli, e terá como tema  “O Aperfeiçoamento do Setor 
Elétrico Brasileiro”. Ao fi nal da programação, será apresentada uma 
carta-proposta com as conclusões das discussões para ser apresentada 
ao Governo. Mais informações: (www.abceonline.com.br).

D - Motores para o Corolla
A Toyota do Brasil anuncia a expansão de sua fábrica de motores de 
Porto Feliz, que irá produzir propulsores para o sedã médio Corolla, a 
partir do segundo semestre de 2019. O projeto receberá investimento 
de R$ 600 milhões e irá gerar cerca de 200 oportunidades de trabalho. 
O volume estimado de produção de motores para o Corolla será de 
aproximadamente 66 mil unidades/ano, o que ampliará a capacidade 
daquela planta dos atuais 108 mil propulsores/ano para 174 mil. O in-
vestimento reforça os planos de crescimento sustentável da Toyota no 
Brasil e na América Latina, além de confi rmar o comprometimento da 
empresa em contribuir com a comunidade local e a sociedade, produ-
zindo carros melhores.

E - Opções Light e Diet 
É cada vez mais comum encontrarmos pessoas com algum tipo de res-
trição alimentar, principalmente, a ingredientes como açúcar e sódio, 
presentes na maioria dos industrializados. Nesses casos, pior do que a 
dieta é a difi culdade de encontrar produtos adequados ao seu consumo 
quando precisa se alimentar fora de casa. Visando justamente atender 

esse público, a Empada Brasil, franquia especializada em salgados, aca-
ba de apresenta sua linha de empadas Light & Diet. A empresa é uma 
das primeiras focada em lanches e salgados a atender este mercado. A 
grande vantagem da nova linha é que ela não perde em nada no sabor, 
proporcionando uma experiência extremamente satisfatória ao cliente. 
Outras informações em: (www.empadabrasil.com.br).

F - Futuro dos Estados Unidos
Na próxima segunda-feira (5), às 19h00, a FAAP realiza a palestra 
“Efeito Trump: expectativas e especulações”, em seu campus, pela 
coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, professora 
Fernanda Magnotta, com comentários do Embaixador Rubens Ricupe-
ro. O objetivo é discutir os fatores políticos, econômicos e sociais que 
levaram à vitória de Donald Trump. Também serão traçados alguns 
panoramas prospectivos do que esperar da gestão Trump. Escolhida 
pelo Departamento de Estados dos EUA, Magnotta integrou a equipe 
de “observadores internacionais”, que acompanhou os bastidores da 
eleição presidencial em Ohio. Informações: tel. 3662-7352. Inscrições: 
(https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentifi cacao.
aspx?curso=PETEESP_05.12.16)

G - Jantar Benefi cente
O Banco de Alimentos, associação civil pioneira no conceito de colheita 
urbana, realizará um jantar benefi cente em parceria com a pizzaria Veridia-
na, com direito a show da orquestra Music 4 Events Brasil e apresentação 
da soprano Carla Cottini. O evento, que também celebra o Dia de Doar, 
será realizado no próximo dia 5 (2ª feira), a partir das 19h30, na pizzaria 
Veridiana Higienópolis (R. Dona Veridiana, 661). Os ingressos custam R$ 
130 mais a doação de um quilo de alimento não perecível, que deve ser 
entregue no dia do evento. Os convites estão à venda na sede do Banco 
de Alimentos, Rua Atibaia, 281, Pacaembu. Para mais informações, tel. 
3674-0080 ou pelo e-mail (info@bancodealimentos.org.br).

H - Setor Imobiliário
A grade de cursos da Universidade Secovi para 2017 está recheada de 
programas para turbinar seus conhecimentos no setor imobiliário. MBA, 
especialização, cursos de curta e média duração contemplam diversos 
segmentos, como incorporação, desenvolvimento urbano, administração 
imobiliária e condomínios, locação, jurídico e interesse geral. Os cursos 
serão realizados na sede da instituição (Av.Brig. Luis Antônio, 2344 - 9º 
andar), próximo ao metrô Brigadeiro, e alguns terão transmissão simul-
tânea. Informações e reservas tel. 5591-1303, pelo e-mail (universidade@
secovi.com.br) ou (www.secovi.com.br).

I - Brasileiros do Ano  
Os brasileiros que mais se destacaram ao longo deste ano na arte, no 
esporte, na cultura, na economia e no desenvolvimento do País serão 
homenageados pela Editora Três, por meio de duas de suas publicações, 
IstoÉ e IstoÉ Dinheiro. Acontece no próximo dia 6, a entrega dos títu-
los de Brasileiro do Ano e Empreendedor do Ano para nomes como o 
presidente da República, Michel Temer, e Sérgio Moro, entre outras 14 
personalidades. O evento será realizado no Citibank Hall, às 19h30, para 
500 convidados. Entre os presentes, autoridades, políticos e celebridades. 
Além do prêmio, duas edições especiais, uma de cada revista, trarão 
reportagens inéditas com a trajetória dos brasileiros de destaque. 

J - Galinhas Confi nadas 
A Subway, maior rede de serviços de alimentação fora do lar no Brasil, 
com mais de 2.100 pontos de vendas, comprometeu-se a eliminar o 
uso de ovos de galinhas confi nadas em gaiolas de toda sua cadeia de 
suprimentos no Brasil, após conversas com a Mercy For Animals Brasil. 
A partir de 2025 ou antes, 100% dos ovos utilizados nas fórmulas dos 
produtos nos restaurantes da rede Subway® Brasil serão de galinhas 
livres de gaiolas. Em seu anúncio, o Subway afi rma que já iniciou a 
transição para operar apenas com fornecedores que trabalhem com 
ovos de galinhas não confi nadas em gaiolas, uma prática que reduzirá 
signifi cativamente o sofrimento intenso de centenas de milhares de 
galinhas exploradas para produção de ovos.

K - Segurança Pública 
Com o foco principal em formar profi ssionais interessados na gestão de 
atividade de Polícia, Segurança e Informação, com destaque no coman-
do e coordenação e gestão de atividades de polícia integradas, o MBA 
da FADISP ‘Ordem Pública e Gestão de Segurança Pública e Privada’, 
objetiva a formação para funções de administração estratégica, direção, 
comando e chefi a nas áreas específi cas de informação, polícia ostensiva, 
preservação da ordem pública e gestão e controle de segurança. O curso 
tem foco em militares da ativa e da reserva. Também irá capacitar na 
execução das atividades de defesa civil, no âmbito da segurança pública 
habilitando-os, entre outras competências para administração de órgãos 
de segurança privada. Outras informações: (www.fadisp.com.br).

L - Gestão Democrática
Estudantes, professores, servidores, pais e responsáveis ganharam um 
novo prazo para responder ao questionário online Gestão Democrática. 
A Secretaria da Educação do Estado estendeu até 18 de dezembro a 
data de encerramento da enquete sobre a atuação dos Grêmios, Con-
selho Escolar e Associação de Pais e Mestres nas 5 mil escolas da rede 
estadual. Os dados extraídos do questionário serão reunidos e utiliza-
dos em encontros regionais e estadual agendados para 2017. Além da 
comunidade escolar, a proposta é convidar representantes da União 
Brasileira dos Estudantes, sindicato dos professores, universidades 
públicas e outros grupos da sociedade civil.  link está aberto no Portal 
(www.educacao.sp.gov.br).

M - Brasil Criativo 
São 22 categorias reconhecidas, de moda a games, de patrimônio 
imaterial a museus, de artesanato a arte digital, de dança a cinema e 
vídeo. O Prêmio Brasil Criativo celebra a liberdade como aspecto para o 
desenvolvimento de uma sociedade em que a criatividade é um direito. 
O prêmio, promovido pelo Governo do Estado, Secretaria da Cultura, 
3M e ProjectHub, é a maior iniciativa para o reconhecimento e desen-
volvimento da economia criativa brasileira já realizada no país. Serão 
avaliados trabalhos inscritos em 22 setores da economia criativa, como: 
Patrimônio, Expressões Culturais, Artes de Espetáculo, Audiovisual/do 
Livro, da Leitura e da Literatura, Criações Culturais e Funcionais. Saiba 
mais em (www.premiobrasilcriativo.com.br).

N - Maratona Internacional 
No próximo sábado (3), milhares de competidores vão tomar as ruas 
de Recife para participar da sétima edição da Maratona Internacional 
Maurício de Nassau. A corrida, tradicional na capital pernambucana, 
teve mais de 5 mil participantes na edição 2015. A largada acontece 
às 15h50 no Paço Alfândega, no Recife Antigo, e os corredores podem 
escolher percursos de 5 km, 10 km, 21 km ou 42 km. A Maratona, que 
esse ano acontece no dia internacional da pessoa com defi ciência, terá 
uma ‘largada inclusiva’ para pessoas com defi ciência e mães de bebês 
com doenças raras e microcefalia. As inscrições podem ser realizadas 
no site (www.maratonamauriciode nassau.com.br). 

A - Nome Limpo  
Ainda dá tempo de começar 2017 com o nome limpo. A Serasa decidiu 

esse público, a Empada Brasil, franquia especializada em salgados, aca-
ba de apresenta sua linha de empadas Light & Diet. A empresa é uma
das primeiras focada em lanches e salgados a atender este mercado A

A avaliação é da People 
Oriented (www.peo-
pleoriented.com.br), 

consultoria especializada no 
recrutamento de profi ssionais 
de diferentes setores. Apesar 
de historicamente desfavorá-
vel a contratações, os últimos 
meses do ano de 2016 têm se 
mostrado propensos a reabsor-
ver profi ssionais.

De acordo com o Ipea, no 
terceiro trimestre o setor in-
dustrial teve uma alta de 0,3%. 
Um número pequeno, mas sig-
nifi cativo visto que o segmento 
vinha de uma sequência de 
cinco resultados negativos. “O 
desempenho da indústria traz 
um certo otimismo de que o 
cenário econômico pode entrar 
em uma trajetória de recupera-
ção. Historicamente, o mercado 
de recrutamento antecipa esse 
tipo de processo por meio do 
aumento das contratações de 
pessoal”, explica Helena Maga-

Aluguel residencial 
pode subir 7,12% 

Em dezembro, os contratos de 
locação residencial poderão sofrer 
reajuste de 7,12%. Esse percentual 
compreende o período entre dezem-
bro de 2015 a novembro de 2016 (12 
meses) e deve ser aplicado aos con-
tratos de locação residencial com 
aniversário em dezembro e cláusula 
de reajuste pelo IGP-M/FGV (Índice 
Geral de Preços - Mercado, da FGV), 
ou seja, a maioria dos aluguéis do 
mercado. O IGP-M é eleito como 
um dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser divul-
gado primeiro, ainda dentro do mês 
de referência. A variação no mês de 
novembro foi de -0,03%.

Para facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP divulga fator 
de atualização que, no caso, será 
de 1,0712. Por exemplo: para atu-
alizar um aluguel de R$ 1.500,00 
que vigorou até novembro de 2016, 
realiza-se a multiplicação de R$ 
1.500,00 por 1,0712. O resultado, 
R$ 1.606,80, corresponde ao aluguel 
de dezembro, a ser pago no fi nal 
do mês de dezembro ou início de 
janeiro de 2017 (Secovi).

De setembro para outubro o número de vagas para cargos 

executivos dobrou no LinkedIn.

A taxa de desemprego, medida pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), fi cou em 11,8% no trimestre encerrado 
em outubro deste ano. A taxa é superior aos 
11,6% do trimestre que terminou em julho 
deste ano e aos 8,9% do trimestre fechado em 
outubro de 2015.

A população desocupada fi cou em 12 milhões 
de pessoas no trimestre encerrado em outubro 
deste ano, praticamente o mesmo número do 
trimestre que acabou em julho de 2016. O con-
tingente de desocupados é, no entanto, 32,7% 
maior do que em outubro do ano passado, o 
que signifi ca que há mais 3 milhões de pessoas 
procurando emprego sem sucesso.

O contingente de pessoas ocupadas chegou 
a 89,9 milhões de brasileiros, 0,7% a menos 
(604 mil pessoas) do que em julho de 2016 
e 2,6% a menos (1,3 milhão de pessoas) do 
que em outubro do ano passado. O número 
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Emprego retoma fôlego 
para cargos executivos

O mercado de trabalho brasileiro começa a dar o primeiro sinal de recuperação após um longo período 
de turbulência

mais acirrado da crise, as em-
presas reabrem suas portas e 
voltam a buscar profi ssionais 
para posições que estavam 
congeladas - e até mesmo 
contratam pessoal para novos 
postos, com vista a projetos de 
longo prazo. 

A perspectiva de investi-
mento do governo em infra-
estrutura também contribui 
para esse cenário positivo. 
Licitações voltadas ao setor 
energético, por exemplo, 
desencadeiam uma onda de 
contratações necessárias para 
atender a demanda gerada 
pelos projetos. Esse processo 
engloba posições variadas, 
que vão de níveis executivos a 
técnicos, seguindo um padrão 
de expansão de cima para 
baixo na cadeia de comando. 
”À  medida que novos postos 
executivos surgem, demais 
cargos seguem o fl uxo”, explica 
a especialista.

lhães, da People Oriented. Para 
efeito de comparação, de se-
tembro para outubro o número 
de vagas para cargos executivos 
dobrou no LinkedIn.

Para Helena, o movimento 
que acontece agora é uma 
resposta natural a um longo 
período de represamento de 
cargos. Depois do momento 

Taxa de desemprego fi ca 
em 11,8% em outubro

de empregados com carteira assinada no setor 
privado, estimado em 34 milhões de pessoas, 
apresentou quedas de 0,9% em relação a julho 
deste ano (menos 303 mil pessoas) e de 3,7% 
(menos 1,3 milhão de pessoas) (ABr).
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