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Boas ideias para
bons tempos

Pesquisa realizada com 

309 empresas detecta as 

percepções e os maiores 

desafi os que este 2017 

traz para as empresas, 

em especial na área de 

recursos humanos

Conduzido pelo Hay 
Group, braço da consul-
toria global Korn Ferry, 

inclui uma boa notícia: 60% das 
organizações acreditam que 
faturarão mais e 52% confi am 
que o ano será melhor do que 
2016. Os números não são 
espetaculares, mas merecem 
comemoração ao indicar uma 
percepção de melhora no ce-
nário a curto prazo.

No capítulo desafi os, entre os 
cinco primeiros pontos apon-
tados (i), está a necessidade 
de atrair, reter e desenvolver 
talentos com orçamento menor. 
Mesmo assim, 27% planejam 
aumentar seus quadros, 25% ad-
mitem que devem fazer alguns 
ajustes e o restante pretende 
manter as coisas como estão. 
Ou seja, mais uma notícia rela-
tivamente positiva: a tendência 
indica o fi m das demissões em 
massa e de cortes profundos no 
pacote de benefícios. 

O levantamento, entretanto, 
indica a persistência de uma 
grave falha na cultura organi-
zacional das empresas brasilei-
ras, ao apontar que 86% delas 
esperam enfrentar problemas 

com a atração de colaboradores 
qualifi cados. Ou seja, o mercado 
continua carente de mão de 
obra especializada, o que será 
um dos maiores obstáculos ao 
ingresso na tão esperada fase 
de desenvolvimento social e 
econômico sustentável. 

Essa perspectiva – cujos efei-
tos negativos foram registrados 
em anos recentes de bonança, 
quando milhares de vagas per-
maneciam abertas por falta de 
candidatos adequados – deve 
servir de alerta aos gestores para 
que não descurem de utilizar 
instrumentos, como o estágio e 
a aprendizagem, que asseguram 
a formação socioprofi ssional dos 
jovens, dentro da cultura e dos 
valores organizacionais. 

Se esses instrumentos fun-
cionam? Para fi car em apenas 
um exemplo: sem a imposição 
de qualquer lei ou cotas, as 
empresas alemãs mantêm 
permanentes programas de ca-
pacitação de jovens e essa deve 
ser um dos fatores que levaram 
sua economia, destroçada após 
a II Guerra, a uma das posições 
no topo das mais desenvolvidas 
do mundo.

(i) - Pela ordem, treina-
mento e desenvolvimento de 
lideranças; dimensionamento 
da estrutura; gestão de desem-
penho/competências; atração 
e retenção de talentos; e clima 
organizacional.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE.

Luiz Gonzaga Bertelli  (*) 

A - Vá de Trem 
Que tal conhecer um pouquinho da cultura japonesa em uma cidade histórica 
e a bordo de uma charmosa locomotiva da década de 50? Essa é a proposta da 
CPTM para o próximo sábado (8), quando a cidade de Mogi das Cruzes recebe 
a maior festa japonesa da região, o Akimatsuri. A palavra, de origem japonesa, 
signifi ca Festival de Outono (Aki signifi ca Outono e Matsuri corresponde à 
festival). A festa é uma forma dos descendentes de japoneses manterem 
viva a tradição de seus antepassados, que faziam oferendas aos deuses para 
agradecer pela colheita e bem-estar das pessoas. A celebração existe em Mogi 
desde 1986. O embarque do Expresso Turístico-Mogi será na Estação da Luz, a 
partir das 8h e o trem parte às 8h30. Outras informações: (http://cptm.sp.gov.
br/sua-viagem/ExpressoTuristico/Pages/Vagas-e-Calendario.aspx).

B - Imagine Cup 
Quem sonha em participar da competição global que transforma projetos 
acadêmicos em startups deve se inscrever na 15ª edição da Imagine 
Cup, a Copa do Mundo da Computação. Estudantes de todo o Brasil 
podem se inscrever com projetos que se relacionem a computação em 
nuvem. Jovens de mais de 16 anos deverão formar equipes de até três 
participantes, além de um mentor (não é obrigatório), que pode ser um 
professor ou orientador. As equipes devem desenvolver um projeto que 
tenha alguma relação com a nuvem, seja em infraestrutura, plataforma ou 
algum tipo de serviço como, por exemplo, o Azure Bot Service, primeiro 
bot como serviço, lançado pela Microsoft. Inscrição no site (https://
www.imaginecup.com/), onde os jovens encontram o regulamento e as 
instruções de como preparar e apresentar o projeto. 

C - Carros de Senna
O Museu da Lamborghini, situado na cidade de Sant’Agata, a apenas 30 
km de Bolonha, no norte da Itália, receberá entre os dias 12 de abril e 9 
de outubro uma mostra sobre a vida do piloto brasileiro Ayrton Senna 
(1960-1994). Organizada para lembrar um test drive feito pelo tricam-
peão mundial de Fórmula 1 em 1993, em Estoril, com uma McLaren 
com motor da marca italiana, a exposição terá todos os carros guiados 
por Senna na principal categoria do automobilismo. Além disso, haverá 
uma mostra de imagens com curadoria do jornalista e escritor Giorgio 
Terruzzi, autor de um livro sobre o brasileiro (“Suite 200 - L’ultima notte 
di Ayrton Senna”), e do fotógrafo Ercole Colombo. A inauguração contará 
com a presença do CEO da Lamborghini, Stefano Domenicali, ex-chefe 
de equipe da Ferrari na Fórmula 1. 

D - Sindicalismo na Indústria  
O Congresso Brasileiro de Bebidas 2017 é o maior e mais completo 
ambiente de negócios voltado exclusivamente para a indústria de be-
bidas. Realizado pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do 
Brasil (Afrebras), a edição 2017 será realizada nos dias 5 e 6 de abril, 
no Centro de Eventos São Luís. O secretário adjunto do Ministério do 
Trabalho, Luis Carlos Silva Barbosa, abre as atividades do Congresso 
com a palestra ‘Sindicalismo e coletividade’. A palestra também irá apre-
sentar o Sindicato Nacional da Indústria de Refrigerantes (Sindirefri). O 
encontro será realizado às 14h00, no dia 5. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site (www.confrebras.org.br).

E - Aulas de Reforço
As escolas estaduais de São Paulo estão com inscrições abertas para edu-
cadores – professores da própria rede, aposentados e estudantes univer-
sitários - interessados em atuar no programa de reforço. Eles poderão dar 
aulas para até 10 turmas e optar por jornadas com carga horária de 5 ou 
15 horas semanais. Para saber quais unidades participam do programa, é 
preciso ir à Diretoria de Ensino mais próxima. De lá, os profi ssionais serão 
encaminhados às escolas selecionadas pela Secretaria. O novo projeto é 
destinado a 2.105 unidades paulistas com baixo desempenho no Ideb. 
Para os alunos do Ensino Fundamental, a recuperação contínua de Língua 
Portuguesa e Matemática será oferecida no contraturno. Os endereços 
estão no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br).

F - Combater a Fome 
Criada nos EUA em 1996 por colaboradores da Sodexo, a Servathon 
atua com o objetivo de combater a fome e a má nutrição em todo o 
mundo através do trabalho voluntário para arrecadar alimentos. No 
Brasil, a maratona é coordernada pelo Instituto STOP Hunger, e sua 
9ª edição começou ontem (3) e vai até 31 de maio. A cada ano, a ma-
ratona alcança mais adeptos em uma corrente de volutariado que já 
arrecadou mais de 166 toneladas de alimentos não perecíveis no Brasil 
ao longo das oito edições. Para este ano, o desafi o será incrementar a 
arrecadação de alimentos e de voluntários em 10%. Outras informações 
em: (www.stop-hunger.org.br).

G - Sociologia da Infância 
Durante muitos anos, as crianças foram vistas como incapazes de infl uen-
ciar a sociedade a partir do seu modo de agir. Apenas a situação inversa, 

ou seja, a sociedade infl uenciando a infância, era levada em conta. Hoje 
em dia, essa análise mudou e a Sociologia da Infância é o campo da ciência 
que avança cada vez mais na busca pela compreensão do mundo pela 
perspectiva da criança. Apesar de vários cientistas brasileiros atuarem 
nessa área, há uma única pós-graduação que subsidia a formação inicial 
de profi ssionais da Sociologia, da Educação e da Saúde. Trata-se do cur-
so de especialização em Sociologia da Infância oferecido pela UFSCar, 
instituição na qual este campo do conhecimento se consolidou no Brasil. 
Saiba mais em: (www.socioinfancia2017.faiufscar.com). 

H - Itaipu Bate Recorde 
A Itaipu Binacional teve a maior produção diária de todos os tempos, no 
primeiro trimestre deste ano. A média foi de 284.496 megawatts-hora 
(MWh), ante os 281.664 MWh de geração diária em 2016, o segundo 
melhor resultado desde que a usina entrou em operação, há quase 33 
anos (maio de 1984). Mesmo com um dia a menos no calendário em 
relação a 2016, que foi um ano bissexto, e em condições hidrológicas 
menos favoráveis, a produção acumulada nos três primeiros meses de 
2017 praticamente empatou com a do mesmo período do ano passado. 
Foram 25.604.769 MWh, apenas 0,1% inferior em relação ao recorde 
trimestral de 2016, que foi de 25.631.082 MWh. Saiba mais em (www.
itaipu.gov.br).

I - Treinamento Esportivo
Fundada em 2013 pelo NLS Group, a Next Academy é uma importante rede 
de franquias de desenvolvimento pessoal (focada em futebol e educação) 
do mercado nacional. A empresa oferece treinamento esportivo para 
atletas, plataforma de suporte educacional com aulas fora do currículo 
escolar tradicional, curso de inglês online e capacitação para bolsas de 
estudo nos Estados Unidos de até 100% em universidades. Apresenta 
disciplinas que os alunos não aprendem nas escolas tradicionais e que 
são essenciais para a vida, como planejamento fi nanceiro e inteligência 
emocional. A Next deixou de ser apenas uma rede facilitadora de atletas 
que buscam estudar e jogar fora do país, e passou a ser uma integra-
dora entre o esporte e a educação e busca franqueados. Saiba mais em 
(https://nextacademy.com.br/).

J - Rótulos Artísticos
A Estrella Galicia, marca líder em cerveja premium na Espanha, fez 
um projeto com três renomados artistas brasileiros de street art: Leiga 
(artista gráfi co), Cusco Rebel (artista visual) e Shock Maravilha (artista 
plástico) para criação de rótulos em edição limitada da marca. Os ró-
tulos dessa edição especial estarão nas garrafas de 600 e 330 ml e são 
uma forma de homenagear a cultura cervejeira e também a street art. A 
novidade chega às prateleiras neste mês de abril. Há mais de um século 
produzindo uma das melhores cervejas Premium da Espanha, a tradição 
cervejeira da Estrella Galicia vem passando de geração em geração na 
família Rivera. Em 2011, a marca desembarcou no Brasil com o objetivo 
de conquistar o paladar dos brasileiros.

Os dados são da Pesquisa 
Tracking mensal da Ana-
maco, que entrevistou 

530 lojistas entre os dias 28 a 
31 de março. De acordo com o 
relatório, no primeiro trimestre 
do ano, o setor apresenta cres-
cimento de 4% sobre o mesmo 
período do ano passado. 

“Nos últimos 12 meses, o 
desempenho é negativo de 5%, 
mas os resultados vem indican-
do que estamos iniciando uma 
recuperação, depois de dois 
anos super difíceis, o que nos 
dá a certeza de que estamos no 
caminho certo para retomar o 
crescimento”, declara Cláudio 
Conz, presidente da Anamaco. 
Com o início da Feicon Batimat, 
principal evento do setor no 
ano, que começa hoje (4), 
e vai até sábado (8), no São 
Paulo Expo, o ano só tende a 

Cláudio Conz, presidente da Anamaco.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) 
fechou março com uma taxa 
de infl ação de 0,47%. Ela é 
superior ao registrado em 
fevereiro (0,31%), segundo 
dados divulgados ontem (3) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), no Rio de Janeiro. Os 
alimentos, que haviam tido 
uma defl ação (queda de pre-
ços) de 0,16% em fevereiro, 
acusaram uma inflação de 
0,71% em março. Entre os 
principais responsáveis por 
essa alta de preços estão as 
hortaliças e legumes com uma 
infl ação de 5,45% em março.

Além dos alimentos, outras 
quatro das oito classes de 
despesa tiveram aumento da 

taxa entre fevereiro e março. A 
classe de despesas vestuário, 
por exemplo, teve uma infl a-
ção de 0,11% em março, ante 
uma defl ação de 0,18% em 
fevereiro. A infl ação da classe 
habitação passou de 0,51% 
em fevereiro para 1,10% em 
março. Outras classes com 
aumento na taxa foram: saúde 
e cuidados pessoais (de 0,51% 
para 0,71%) e despesas diver-
sas (de 0,31% para 0,90%).

Ao mesmo tempo, três classes 
de despesa tiveram recuo na 
taxa do IPC-S entre fevereiro 
e março: educação, leitura 
e recreação (de 0,68% para 
-0,11%), transportes (de 0,61% 
para -0,30%) e comunicação (de 
0,09% para -0,95%) (ABr).

Alimentos fi caram mais caros 0,71% em março,

depois de uma queda de 0,16% em fevereiro.
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Tânia Rêgo/ABr

Crescem as vendas no varejo 
de material de construção

As vendas no varejo de material de construção cresceram 10% no mês de março, na comparação com 
fevereiro. Com relação à março do ano passado, o desempenho foi 12% superior

superar os R$ 500 milhões, 
ajudando a movimentar ainda 
mais a nossa cadeia produtiva”, 
explica. 

Apesar dos números positivos 
em março, diminuiu o otimismo 
do setor com relação às ações do 
Governo nos próximos meses 
(de 54% para 45%). Já 37% 
dos entrevistados afi rmou que 
pretende fazer novos investi-
mentos em 2017 e diminuiu de 
16% para 13% a intenção de 
contratar novos funcionários 
já no mês de maio. Os lojistas 
também esperam que o setor 
recue um pouco no mês de abril. 
“Março foi um mês com muito 
mais dias úteis do que fevereiro, 
e como fevereiro sempre é um 
mês muito ruim, a probabilida-
de é de termos um desempenho 
mais discreto nos mês que se 
inicia”, fi naliza Conz.

melhorar para o setor. “Mais 
de 60 mil lojistas de todo o 
país devem visitar o evento, 
que é a principal vitrine do 

nosso segmento, com mais de 
2 mil lançamentos anualmen-
te. A antecipação de negócios 
gerada na feira esse ano deve 

IPC-S sobe e fecha 
março com

infl ação de 0,47%

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CRCSP: MUITO MAIS
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CONTINUADA POR VOCÊ

�� ������ �	
�
�
� ��� ������������ �
��������� ��

�����
��������������
�������
���
��������������������
���������
����������������
����������

��� �
�� �
���� �� ���������� �����
�� 
� �������

� �
����� � ��������� � ��� ������������ �
�
�� �
���� ��
������ ��� ������ !� """�����������#�� !� 
� ������ 
�� �
������ �
$
�
�������
���� ����������� !� ��������� �
� %������
���
�����������
�������	
�
������
�	�����������

&'
���� ��
�� �
� �
�� ��� ��
�������� ���� ����
�(���
�
������� �
� ����#�����
 � �� ������ )*� �	
�
��� ��
���� �
	+�����
�������������������
����������������� �
���������
��
�����
, ������������
���
��
��������
�(� �-�����.�
��
��
�
%�/)��� &�#
���� �� ������0���� �� ��������� �������
� 
�
1�
�
�������#�������1�
�����������������
�(���
�������
������
����*�
�����*#��, ��
������-�����

'��������������
���	
�
�������
����#2���������
�
��������� ����	���
�����������
��������������������
�������� ��#����+����������
�����������������
�1�
 ����
������ �
��*��
�������������� �������*�
���
�������
�
�����������#�����
�

&%��
�� ���
������� ���������
��
� ��� ������������ ��
*�
��
�������� ���������
�3456 ������������������������
�#�������������������74��������
��������
���
���������
������������������������3458 �
����#�������
��
���
�*�
��#2���������
��������������������������9�������
��
������
����*#
��� :�9��;� ��� ����
�(�� .
�
��� �
� ����#�����
� !�
(���<==�	������#�=�
������=����, � 
>������� �� ���
?��
���
��
� �
�
$
�
�������
����������������������� �@��2�%��
�����'����

%�2�� ��� �������� � �� ������ ������
� ����
��A
��
�
������� ��� ������������ 
� 
������
�� �� *�
�
����*#���
 ��
��
��� ��
����*��3BC�����
���������
������������ �� ����#�����
� ��� ������ �
� ����
���� ��
�D��55��
�����#�� �
�����������

3ª VC – Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021787-80.2014. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRISTIANE DER DE OLIVEIRA, 
CPF 386.379.588-18, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, alegando em síntese: ser credor da importância total de R$ 7.085,00, decorrente de contrato 
de prestação de serviços educacionais em benefício da requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 9.498,99 (JUN/2014), devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017112-05.2013. 
8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISLENE ZUCOLOTTO, 
CPF 264.120.088-02, RG 280744043, bem como a Top Hill Incorporadora e Construtora Ltda e 
Outros que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de ESPÓLIO DE DAISY DE ALMEIDA MELZER - INVENTARIANTE ANGELA 
FRIEDRICH, objetivando em síntese: a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 29.482,62 
(Abril/2013), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e 
demais encargos, do imóvel localizado na Av. Paulista, nº 2001 Cjs. 616/617, nesta Capital, conforme 
contrato de locação, firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2016. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003817-37.2012.8. 26. 0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cátia dos Santos, CPF 103.689.048-14, RG
208440963, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando
em síntese que firmou com a requerente um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
relativos ao curso de Letras e que a requerida é devedora de 05 mensalidades relativas aos meses de
Fevereiro a Junho de 2007 e que o valor do débito encontra-se em R$ 4.592,24. Diante do exposto
requer a citação da requerida para que pague no prazo de 15 dias o débito acima indicado,
devidamente atualizado e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento, dando-lhe
ciência de que o cumprimento do mandado lhe isentará do pagamento de custas e de honorários
advocatícios. No caso de oferecimento de embargos, requer-se que os mesmos sejam julgados
improcedentes, constituindo-se, assim, o mandado inicial em mandado executivo judicial
prosseguindo-se na forma dos artigos 646 e seguintes do CPC com a eventual penhora e avaliação de
bens da devedora, a qual deverá recair sobre o valor corrigido da dívida, acrescido de multa de 10%,
além das custas, despesas processuais e verba honorária. Dá-se como valor da causa a quantia de
4.592,44. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, 23/01/2017.           (04 e 05)


