
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quinta-feira, 22 de junho de 2017

Lições de liderança pelo maior 
imperador da China

A dinastia Tang, uma 

das mais longas na 

história da China (618-

907), é saudada por 

historiadores como a 

época de ouro do país 

Essa administração de 
sucesso se deve, em 
grande parte, às es-

tratégias do imperador Tang 
Taizong, um dos maiores líde-
res da história. Ele assumiu o 
império com apenas 28 anos 
de idade, se cercando de talen-
tosos ministros que debatiam 
com frequência como melhor 
governar e alcançar longevi-
dade para a dinastia. Durante 
os encontros, ele demonstrava 
como ninguém sua capacidade 
de liderança e seu conhecimen-
to sobre as características de 
um administrador de sucesso. 

“O líder é, para o povo, um 
exemplo a ser seguido. Ele 
deve inspirar admiração e 
estima. Deve ser tolerante e 
magnânimo, de modo a unir o 
povo. Deve ser justo e impar-
cial ao tomar decisões. Deve 
combinar autoridade com be-
nevolência. Deve ser humilde 
e diligente. Deve tratar seus 
pais com devoção fi liar e seus 
ministros com respeito. Deve 
praticar a virtude e a honra-
dez”, dizia ele.

Segundo Taizong, um gran-
de líder deve saber dominar 
as suas fraquezas e controlar 
os seus desejos para evitar a 
confusão da mente. Por isso, 
é necessário adquirir auto-
conhecimento por meio do 
autoexame e da observação 
de outras pessoas. Para ele, 
a inteligência emocional e o 
autoconhecimento levam à 
mudança de si mesmo, que, por 
sua vez, leva a transformações 
externas, as quais permitirão 
que você seja um líder bem 
sucedido.

O imperador também desta-

cava que um soberano precisa 
ser tolerante, modesto e hu-
milde, exercer sua autoridade 
com prudência, saber ouvir 
quando necessário e não tentar 
esconder os próprios erros. 
Para colocar isso em prática, 
além das reuniões com seus 
brilhantes ministros, Taizong 
frequentemente se dirigia a 
funcionários mais inferiores 
para saber o que estava acon-
tecendo no país. 

Prestar atenção nos traba-
lhadores mais simples seria 
uma das formas de aumentar 
a efi cácia de seu governo, por-
que eles são vistos como seus 
representantes e o modo como 
trabalham tem impacto direto 
sobre o futuro.  

Entre as razões de sucesso 
da dinastia também estão a 
sabedoria e o caráter excep-
cional de Taizong, que perdoou 
seus antigos inimigos, recrutou 
homens capazes e manteve a 
prática da sinceridade em seu 
governo. Internamente, seu 
triunfo pode ser atribuído ao 
seu autoconhecimento e à sua 
inteligência emocional; exter-
namente, ao papel desempe-
nhados por seus conselheiros, 
que protestavam sempre que 
ele se desviava do caminho da 
virtude e da retidão. 

Os pensamentos de Taizong 
são verdadeiras lições sobre 
como avaliar pessoas, exer-
cer liderança, infl uenciar os 
outros, aumentar a efi cácia 
organizacional, competir com 
os rivais e alcançar sucesso a 
longo prazo. 

Não sem razão, sua obra se 
tornou um clássico de lide-
rança e administração, capaz 
de infl uenciar até nos dias de 
hoje líderes empresariais e 
governamentais.

(*) - Graduado pela London School 
of Economics, foi o primeiro chinês 
a conseguir um MBA em Harvard. É 
autor do livro “O guia do líder”, da 

Editora Planeta.

Chinghua Tang (*) 

A - Vestibular em Sistemas 
A Faculdade Bandeirantes de Tecnologia – BandTec, fundada pelo 
tradicional Colégio Bandeirantes, está com inscrições abertas para o 
vestibular de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Coding. São 
60 vagas e todos os aprovados terão bolsa integral durante o primeiro 
semestre. Os 40 melhores alunos no período terão estágio remunerado 
garantido já a partir do segundo semestre de aulas, fruto de parceria 
entre a BandTec e empresas da área de tecnologia. As inscrições para o 
vestibular podem ser feitas gratuitamente pelo site (www.digitalschool.
com.br), até o próximo dia 25. 

B - Primavera/Verão 
Entre os dias 2 e 5 de julho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, acon-
tece a II Fenin Inverno São Paulo, feira de Negócios da Moda. Reunindo 
inúmeras propostas de moda Primavera/Verão de centenas de marcas, e na 
maior cidade comercial do país e da América Latina, o evento  vem com uma 
nova plataforma de negócios do setor que promete unir toda a cadeia têxtil 
nacional em prol dos interesses de seus visitantes. Repleta de novidades 
de expositores qualifi cados, sempre focados no interesse de seus clientes, 
esta feira certamente oportunizará grandes negócios e ótimos contatos para 
todos os envolvidos. Mais Informações no site: (www.fenimfeiras.com.br).

C - Mercado de Plástico
Nos dias 15 e 16 de agosto, será realizado o II Congreso Sudamericano 
de Composites, Poliuretano y Plásticos de Ingeniería, no Salguero Plaza, 
em Buenos Aires. Objetiva congregar fabricantes de peças plásticas 
da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e estados brasileiros. 
Exposição de matérias-primas, e demais soluções em equipamentos e 
materiais auxiliares para a fabricação de peças em composites, poliuretano 
e plásticos de engenharia. Os participantes terão acesso a uma extensa 
gama de novidades e tecnologias de destaque para a fabricação de seus 
produtos. A participação é gratuita. Em destaque palestras técnicas e 
foco em ações de extrema importância para a geração de novos negócios 
como o Table-top. Mais informações: (http://www.congresosudamericano.
com.br/es/participe/).

D - Tattoo Week
Entre os dias 14 e 16 de julho, no Expo Center Norte, acontece o maior 
evento de tatuagem e body piercing do mundo, a 7ª edição da Tattoo Week. 

Somam 3 mil tatuadores, body piercers e body painters nacionais 
e estrangeiros, 660 stands em 19 mil m², com um público estima-
do de 70 mil pessoas. Muitas atrações estão programadas como o 
concurso Miss Tattoo (que escolherá a mulher tatuada mais bonita 
do Brasil), workshops, competições de tatuagem em 25 categorias, 
campeonato de body paint (pintura corporal), lançamento de fil-
mes, exposição de carros e motos, dança, sorteios, duelo de raps, 
pinturas infantis, pista de skate etc. Estão confirmados shows de 
‘Os racionais’ e do grupo ‘Oitão’, de Henrique Fogaça. Saiba mais 
em (www.tattooweek.com.br). 

E - Festa de Aviação
O AeroFest é um evento de aviação que reúne os maiores pilotos 
de acrobacia do Brasil. Acontece neste fi nal de semana (dias 24 e 
25), das 9h00 às 20h00, no Aeroporto Municipal Armando Américo 
Fachini, em Araras. O evento conta com diversas atrações, tais como: 
Esquadrilha CEU, Circo Aéreo Extreme, Villela Aero Sports, Moto 
Show ProTork Alto Giro, Praça de Alimentação com Chef Interna-
cional e Espaço Kids. O pouso da Esquadrilha da Fumaça ocorrerá 
às 11h00 de sábado (24), no Aeroporto de Araras. A demonstração 
será apenas no sábado e terá início às 16:30h, com os portões aber-
tos uma hora antes com entrada franca. Mais informações, acesse: 
(www.aerofest.com.br). 

F - Bolsas Integrais
Os estudantes do ensino superior que desejam se transferir para uma 
instituição de ensino de excelência, e totalmente gratuita, têm até esta 
próxima sexta-feira (23) para se inscrever no processo seletivo de 
transferência externa da Faculdade de Tecnologia Termomecanica-FTT, 
em São Bernardo do Campo. A instituição está oferecendo 107 bolsas 
integrais de estudo para os cursos de bacharelado em Administração 
de Empresas, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação 
e Engenharia de Controle e Automação. A inscrição é gratuita e deve 
ser feita pelo site (www.ftt.com.br). Os cursos terão início no segundo 
semestre.

G - Artistas para Eventos
Um mundo artístico completamente conectado à distância de um clique. 
Essa é a proposta da startup brasileira Gigloop (www.gigloop.com) - uma 

plataforma de contratação de músicos que acredita numa nova econo-
mia e na aproximação entre artistas, agências e contratantes. Fundada 
em maio de 2015, a empresa catarinense foi pensada para eliminar a 
burocracia e tornar o agendamento de eventos muito mais rápido e 
transparente. Tudo de forma simples e segura. Ela agiliza todas as etapas 
da contratação para promoters e organizadores de eventos, da busca 
por um artista até a logística e pagamentos dos contratados. A conferir.

H - Exame de Sufi ciência
Estão abertas as inscrições para o segundo Exame de Sufi ciência do 
ano realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), voltado 
a bacharéis em ciências contábeis. A aprovação no exame é requisito 
fundamental para a obtenção do registro profi ssional na categoria, 
expedido pelos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs). As 
provas serão realizadas no dia 1.º de outubro pela Fundação Brasileira 
de Contabilidade. O exame é constituído de prova objetiva e aborda 
temas como contabilidade aplicada ao setor público, legislação e ética 
profi ssional, normas brasileiras de contabilidade, auditoria e perícia 
contábil, entre outros.

I - Inclusão Social
A Kibon está lançando o projeto ‘Eu sou Kibon’ que tem como objetivo 
a inclusão social por meio da criação de oportunidade para a geração de 
renda. Trata-se de um modelo de negócio que se propõe a desenvolver 
as comunidades em que atua por meio de uma solução sustentável. A 
iniciativa tangibiliza a missão social da marca - construir um mundo 
mais feliz e mais inclusivo - e consiste na revisão do canal mobile da 
marca, composto pelos microoperadores e carrinhos de sorvete, tendo 
como foco o desenvolvimento econômico das pessoas envolvidas em 
toda a cadeia. O projeto consiste na identifi cação de pessoas com perfi l 
empreendedor e que estão em busca de uma opção de geração de renda. 
Saiba mais em (https://youtu.be/53V4c_nfZrg).

J - Consultoria Seleciona 
Choque de gestão é um programa da Blue Numbers, consultoria empre-
sarial para pequenas e médias empresas que irá prestar gratuitamente 
40 horas de consultoria para até duas pequenas ou médias empresas. 
As empresas da capital paulista devem se inscrever no site: (www.
bluenumbers.com.br/14-anos/choque-de-gestao) até o próximo dia 30. 
Entre os dias 1 e 15 de julho a Blue Numbers fará a pré-seleção, entrando 
em contato com as empresas para a coleta de briefi ng e necessidades, 
como condições estruturais para receber os consultores nos encontros 
presenciais, fornecendo: sala de reunião, telefone, internet e estacio-
namento. No dia 16 de julho será divulgado o nome das duas empresas 
escolhidas para participarem do projeto.
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33% do público atendido é formado por mulheres, pessoa física, 

e 44% pessoas jurídicas.

A Associação Brasileira das 
Sociedades de Microcrédito 
fez um levantamento com as 
27 entidades associadas em 
12 Estados, com o objetivo 
de conhecer o perfi l do pú-
blico atendido, faixa etária, 
gênero, modalidade de fi nan-
ciamento, tipos de empresa e 
setor da atividade produtiva, 
ampliando as oportunidades 
para o setor. De acordo com 
os respondentes, (33%) do 
público atendido é formado 
por mulheres, pessoa física, e 
44% pessoas jurídicas. 

A modalidade das microem-
presas atendidas está dividida 
em (42%) na categoria infor-
mal, (21%) MPEs, (5%) MEIs 
e (21%) são EPPs – Empresas 
de Pequeno Porte, permitindo 
conhecer o perfi l dos micro-
empresários tomadores de 
crédito no País. O levantamen-
to mostrou ainda que, (47%) 
dos participantes da pesquisa 
têm entre 35 a 45 anos, (31%) 
na faixa de 45 a 60, (5%) 25 a 
35 anos e (15%) desconhecem 
essa informação. 

Já em relação aos setores 
da atividade (10%) dos mi-

O Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todas as 
riquezas produzidas no país, 
cresceu 0,87% no trimestre 
encerrado em abril, na compa-
ração com o trimestre fi nalizado 
em janeiro, segundo o Monitor 
do PIB da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Os números 
foram divulgados ontem (21) 
no Rio de Janeiro. Entretanto, 
na comparação com o trimestre 
fechado em abril de 2016, houve 
queda de 0,8%.

Na comparação com o mesmo 

trimestre do ano anterior, houve 
quedas no consumo das famílias 
(-1,9%) e na formação bruta de 
capital fi xo, isto é, investimen-
tos (-4,6%). As exportações 
cresceram 1,4% no período. As 
importações também tiveram 
crescimento (4,5%). Segundo 
a FGV, o crescimento do PIB, 
considerando-se apenas o mês 
de abril, foi de 0,42% em relação 
a março. Na comparação com 
abril de 2016, no entanto, a 
economia brasileira teve queda 
de 1,3% (ABr).

Procura por 
crédito subiu 
7,2% em maio

A busca por crédito no país 
aumentou 7,2%, no último 
mês de maio, sobre igual pe-
ríodo do ano passado e18,6% 
em comparação ao último mês 
de abril, segundo o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito. 
No acumulado dos cinco pri-
meiros meses do ano, houve 
elevação de 1% comparado 
ao mesmo período de 2016. 
Na avaliação dos economistas 
da Serasa Experian, o cres-
cimento se deve à queda da 
inflação e da taxas de juros. 
Para eles, os recuos “estão, 
aos poucos, devolvendo o 
estímulo ao consumidor a 
retornar, ainda que muito, 
gradualmente, ao mercado 
de crédito”.

A maior alta na demanda 
por crédito em maio, sobre o 
mesmo mês do ano passado, 
ocorreu na faixa de renda dos 
consumidores que ganham 
até R$ 500 (9,3%). Entre R$ 
500 e R$ 1 mil por mês houve 
aumento de 8,2%; entre R$ 1 
mil e R$ 2 mil (6,4%); entre 
R$ 2 mil e R$ 5 mil (5,7%) 
; entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 
(5,2%) e acima de R$ 10 mil 
(5,8%). Houve crescimento 
em todas as regiões do país 
com destaque para o Norte 
(12,3%). A segunda maior 
alta foi constatada no Nor-
deste (8,6%), seguida pelo 
Sul (8,1%); Sudeste (6,7%) 
e Centro-Oeste (2,2%) (ABr).

Os contribuintes que aderiram ao PRT poderão

migrar para o Pert.

O Programa Especial de 
Regularização Tributá-
ria (Pert) cria reduções 

que podem chegar a 90% nos ju-
ros e 50% nas multas para quem 
pagar o débito à vista, podendo 
abater da dívida os créditos 
fi scais, recursos que tem direito 
a receber da Receita.

A medida provisória an-
terior, editada no início de 
janeiro e que tinha instituído 
o Programa de Regularização 
Tributária (PRT), não previa 
descontos para quem aderisse 
à renegociação. O chefe do 
Centro de Estudos Tributários e 
Aduaneiros da Receita Federal, 
Claudemir Malaquias, disse que 
os contribuintes que aderiram 
ao PRT poderão migrar para 
o Pert. Em maio, o governo 
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Receita regulamenta programa 
de renegociação de dívidas

A Receita Federal publicou ontem (21) no Diário Ofi cial da União a regulamentação do novo programa 
de renegociação de dívidas de pessoas físicas e empresas com a União

parceladas, ampliará a arre-
cadação, mas o Ministério da 
Fazenda ainda não divulgou 
os cálculos. Pela nova medida 
provisória, para quem pagar 
parcelado o desconto será 
menor e cairá conforme o 
número de parcelas. 

A redução será de 80% nos 
juros e 40% nas multas para 
quem pagar em até 150 vezes 
(12 anos e meio) e de 50% dos 
juros e 25% das multas para 
quem parcelar em até 180 me-
ses (15 anos). A renegociação 
vale para dívidas vencidas até 
30 de abril deste ano. A adesão 
ao Pert poderá ser feita por re-
querimento no site da Receita 
Federal (http://rfb.gov.br), a 
partir de 3 de julho até 31 de 
agosto de 2017.

federal arrecadou R$ 1,272 
bilhão com o PRT. Nos cinco 
meses do ano, o valor chegou 
a R$ 1,681 bilhão.

Na renegociação original, 
cuja adesão foi encerrada no 

fim de maio, o governo espe-
rava arrecadar R$ 8 bilhões 
este ano. A instituição de um 
novo programa, com a amplia-
ção da data de vencimento 
das dívidas que podem ser 

Estudo revela o perfi l de público 
tomador de crédito no País

croempreendedores atuam 
na agropecuária, (21%) na 
indústria (36%) no comércio, 
(26%) em serviços e (5%) não 
obtém esse dado. Sobre o tipo 
de produto oferecido (50%) 
da carteira é concedido ao 
crédito para micro e pequena 
empresas e os outros (50%) ao 
microcrédito produtivo, ou seja, 
recurso destinado para capital 
giro, capacitação profi ssional, 
investimentos na aquisição de 
equipamentos para melhoria 
do negócio, rentabilidade e 
crescimento. 

Tratando-se do número de 

agentes de crédito nas institui-
ções fi nanceiras, (84%) têm 
entre 1 a 15 pessoas (5%) de 
16 a 30 e (10%) possuem mais 
de 30 agentes em circulação. 
“O Brasil foi um dos países 
percussores a experimentar o 
microcrédito no setor informal 
urbano. No entanto, a oferta 
do recurso é ainda pequena 
frente à demanda de microem-
preendimentos que não têm 
acesso ao sistema fi nanceiro 
tradicional”, assegura Ricardo 
Assaf, presidente da Associa-
ção Brasileira das Sociedades 
de Microcrédito (ABSCM).

PIB tem crescimento de 0,87% 
no trimestre

Comprar pela internet se tornou um hábito do bra-
sileiro, revela um estudo feito pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
nas 27 capitais do país. De acordo com o levantamento, 
89% dos internautas realizaram ao menos uma compra 
online nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, 
percentual que se mantém elevado em todos as classes 
sociais analisadas. Os homens lideram entre os compra-

dores online (93%), pessoas de 35 a 49 anos representam 
95% dos consumidores e 99% pertencem às classes A 
e B. Apenas 4% das pessoas que têm acesso à internet 
admitiram nunca ter feito qualquer compra online.

A pesquisa mostrou que, mesmo em um cenário de 
crise, quase metade dos consumidores online (43%) 
aumentou a quantidade de produtos adquiridos pela 
internet este ano, na comparação com 2016 (ABr).

Internautas e as compras online este ano


