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Economia

Prévia indica deflação de 0,18%,
a menor taxa em quase 20 anos

Pesquisa do IBGE constatou queda de preços em vários setores da
economia contribuindo para a redução do índice de inflação.

Já a inflação acumulada nos
últimos doze meses fechou

Caiu a demanda das
empresas por crédito
no primeiro semestre
A demanda das empresas por
crédito caiu 4,5% no primeiro
semestre de 2017 em comparação
com o primeiro semestre do ano
passado. Foi o que apurou o Indicador Serasa Experian de Demanda
das Empresas por Crédito. Foi o
pior resultado para um primeiro
semestre desde 2013 quando,
naquele, ano houve retração de
4,7% no acumulado dos primeiros
seis meses na demanda empresarial
por crédito. Olhando apenas o mês
de junho, houve queda de 6,6% em
relação a maio, e recuo de 10,7% na
comparação com junho/16.
De acordo com os economistas
da Serasa Experian, a retração da
demanda no primeiro semestre
é consequência direta do fraco
desempenho da economia sobre
o dia-a-dia das empresas. Com
vendas e produção estagnadas, há
menor necessidade de capital de
giro para a produção, como também
para investimentos. Essa queda foi
determinada pelo comportamento
das médias e grandes empresas
que exibiram retrações de 9,7%
e de 9,1%, respectivamente. Já
nas micro e pequenas empresas o
recuo foi menor, de 4,3% frente ao
primeiro semestre do ano passado.
Todos os setores econômicos
pesquisados apresentaram quedas
em suas demanda por crédito no
primeiro semestre de 2017 na comparação com o mesmo período do
ano passado: Indústria (-7,2%); Comércio (-6,0%) e Serviços (-2,3%).
Em junho, as empresas do setor
de serviços recuaram sua demanda
por crédito em 8,5% frente a maio,
ao passo que as empresas dos setores industrial e comercial acusaram
retrações: -5,6% na indústria e
-4,8% no comércio (Serasa).

em 2,78%, resultado inferior
aos 3,52% dos 12 meses ime-

diatamente anteriores, o que
constitui a menor variação
acumulada em períodos de 12
meses desde março de 1999,
quando atingiu 2,64%. Segundo o IBGE, em julho do ano
passado a taxa havia variado
0,54%.
A queda teve forte influência
dos preços dos alimentos e dos
transportes. Com participação
de 25% nas despesas das famílias, o grupo dos alimentos
exerceu “o mais intenso impacto negativo”: 0,14 ponto
percentual. Já o item dos
transportes, que também tem
participação significativa nas
despesas (18%), foi negativo
em 0,11 ponto percentual em
relação a junho.

BNDES analisa viabilidade
da compra da Cedae
Em nota divulgada ontem
(20), o BNDES informou
ter recebido demanda do
governo federal em relação ao
processo de compra da Companhia Estadual de Águas e
Esgotos (Cedae). “O corpo
técnico do banco começou
a analisar a viabilidade da
operação e, assim que houver
informações mais precisas,
elas serão divulgadas”, diz
a nota. A venda da Cedae
foi estabelecida como uma
contrapartida da União para
prestar socorro financeiro ao
estado do Rio de Janeiro. A
crise financeira fluminense se
arrasta desde 2015.
Na última sexta-feira (14),
o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estimou que em
15 dias deverá ser homologado
o acordo de recuperação fiscal
do Rio de Janeiro. Para isso,
porém, o governo fluminense
terá de apresentar o plano
elaborado após a inclusão das
contrapartidas indicadas pela
equipe econômica do governo
federal. Meirelles disse que
o estado poderá antecipar
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egundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), que
divulgou ontem (20), no Rio
de Janeiro, os dados da prévia,
essa é a menor variação relativa
a julho, juntamente com o resultado de 2003, cuja variação
também havia sido de -0,18%.
Essa é a menor taxa de inflação desde setembro de 1998,
quando a deflação dos preços
havia sido de -0,44%. Com a
inflação negativa de julho, o
IPCA-15 passou a acumular
alta de 1,44% nos primeiros
sete meses do ano, resultado
3,75 pontos percentuais menor
do que os 5,19% referentes
ao mesmo período do ano
passado.

Tânia Rêgo/ABr

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) fechou com
variação negativa de 0,18% em julho, resultado que chega a ser 0,34 ponto percentual inferior ao
resultado de junho, quando a variação foi de 0,16%

valores a serem obtidos com
a privatização da Cedae, que
estimou entre R$ 3 bilhões e
R$ 4 bilhões.
“Estamos também trabalhando no sentido de criar condições
para que a Cedae, colocada para
a privatização, possa viabilizar o
estado a antecipar esses recursos via empréstimos amparados
na garantia da própria Cedae e
possa fazer que estes recursos
venham imediatamente para
o estado”, disse o ministro da
Fazenda. Esses empréstimos

podem ser fechados com o
BNDES, o Banco do Brasil e
com instituições financeiras
privadas.
Procurada, a Cedae não se
manifestou sobre a possível
compra pelo BNDES. Já o
governo fluminense informou,
por meio de sua assessoria de
imprensa, que não faria nenhum comentário a respeito.
A assessoria do Ministério da
Fazenda atribuiu ao BNDES a
competência para falar sobre
a Cedae (ABr).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões
neste jornal, consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para

A - Encontro de Patas
A Sunny Brinquedos, importadora de licenças de sucesso, é uma das
patrocinadoras da primeira edição do ‘Encontro de Patas’ com ‘Patrulha
Canina’, que será realizado neste domingo (23), das 10h00 às 17h00, no
Parque Villa-Lobos. Realizado pela Nickelodeon, o evento é voltado à toda
família e busca promover ainda mais a interação entre as crianças e seus
animais de estimação, proporcionando um dia divertido e que ao mesmo
tempo conscientize sobre os cuidados necessários com os bichinhos. Para
divertir e entreter os participantes, terá um espaço com brinquedos, oficina
de pintura e brindes para os pequenos. O dia começará com a ‘Caminhada das
Patas’, ao redor do parque, como aquecimento para todas as atividades que
acontecerão na sequência. Saiba mais em: (www.sunnybrinquedos.com.br).

B - Formação de CEOs
Acontece nos próximos dias 26, 27 e 28, o novo módulo internacional do
programa CEO FGV, realizado pelo Institute Business Education/FGV. Com
o tema Liderança Estratégica para a Longevidade Corporativa em Ambientes Dinâmicos, o programa é todo desenvolvido pelo mediaX at Stanford
University, baseado no conteúdo oferecido pela própria Stanford e também
pela prestigiada Harvard University. Com tradução simultânea, é destinado
a CEOs, presidentes, vice-presidentes, diretores-gerais e conselheiros de
empresas, além de profissionais seniores com potencial para assumirem esses
cargos em suas corporações. Em regime de imersão, durante os três dias, os
participantes debaterão temas como disrupção, estratégia e inovação, além
da apresentação e discussão de cases de organizações gigantes como Nike,
HP e da mídia alemã. Informações: (www.ceointernationalprogram.com).

C - Gestão de Informações
O Instituto Information Management, maior comunidade brasileira de
relacionamento entre empresas e fornecedores de gestão da informação,
promove, nos dias 10 e 11 de agosto, o maior evento da América Latina sobre
desafios, tendências e novas tecnologias, que será realizada no WTC – Word
Trade Center. Batizado de Information Show, o congresso terá a presença
de renomados profissionais, entre eles, René de Paula Jr. consultor da Exo
Works, Gil Giardelli, professor da ESPM e USP e Dr. Patricia Peck, especialista
em direito digital. Os palestrantes demonstrarão com cases e situações de
mercado como novas tecnologias estão sendo exploradas para alavancar
crescimento de negócios. Entre elas, temas como Blockchain, Inteligência
artificial, RPA – Robotc Process Automation e Tecnologias exponenciais.
Mais informações: (http://informationshow.com.br/2017/).

Tˎ˕: 3106-4171

www.netjen.com.br

D - Empresários de Drones
No dia 26 de outubro acontece em São Paulo o IV Fórum Empresarial de
Drones. Serão discutidas, além da regulamentação, questões relacionadas
a precificação dos serviços, formação de pilotos, pesquisas de mercado,
potencial do mercado de delivery e aplicações dos drones nos setores
de segurança, agricultura, mapeamento, topografia e inspeção de obras.
O foco do grupo é discutir legislação, mercado e boas práticas, com o
objetivo de dar voz e fortalecer a cadeia produtiva do setor, priorizando
a segurança e a qualidade nas atividades. Nessa edição o evento tem
uma programação voltada a empresários e usuários desta tecnologia.
Em paralelo ao Fórum, haverá 5 cursos e uma Mostra de Tecnologia
Embarcada e Drones. Saiba mais: (www.droneshowla.com/forum).

E - Setor de Serviços
A ADVB promove, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Dom Pedro, em Lisboa,
a Conferência Internacional do Setor de Serviços Brasil/Lisboa-Portugal,
numa parceria com a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de
Portugal (ADVP). O objetivo é discutir a expansão do setor, as oportunidades
internacionais e o potencial de negócios, além de difundir novas tecnologias.
A Conferência é uma realização da Central Brasileira do Setor de Serviços e
da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, e visa analisar os problemas do setor e buscar soluções conjuntas para o desenvolvimento deste
segmento da economia, que no Brasil representa 60% do PIB nacional e 72%,
em Portugal. Mais informações: tel. 3287-0000 ou (presidencia@advb.org).

F - Investidores Chineses
No próximo dia 3 de agosto, das 14h30 às 19h30, na FGV Botafogo, no Rio
de Janeiro, acontece o ‘I Seminário Brasil-China’: Desafios Regulatórios e
Legais para as Empresas e Investimentos Chineses no Brasil. Promovido
pela FGv Direito-Rio, o evento, em parceria com a Associação Brasileira de
Empresas Chinesas, tem como objetivo contribuir para o fortalecimento
bilateral desde a perspectiva do direito brasileiro e internacional. Li Yang,
cônsul geral da República Popular da China no Rio de Janeiro; Sheng Jianbo,
presidente da CNOOC Brasil; Wan Guangfeng, presidente da CNPC Brazil;
e Li Tie, presidente da BYD do Brasil estarão presentes. Inscrições e mais
informações em: (http://direitorio.fgv.br/eventos/l-seminario-brasil-china).

G - Excelência da Saúde
Instituições de Saúde de todo o Brasil terão até o próximo dia 30,
para inscrever cases de sucesso a fim de concorrer ao Excelência da

Tradição chinesa ensina
a reconhecer talentos
Chinghua Tang (*)

A arte da liderança é
a arte de alavancar, de
dar espaço para que os
funcionários alcancem
seu potencial
ecrutar talentos não é
uma tarefa fácil. Para
identificar os funcionários ideais para uma empresa,
um líder deve saber identificar
os pontos fortes e fracos de
cada um e, acima de tudo,
fazer o melhor uso deles para
que o potencial máximo seja
alcançado.
Esse é um ensinamento
extremamente atual, porém,
no século 7, já era defendido
pelo imperador Tang Taizong,
um dos maiores governantes
da história e responsável por
transformar a China num dos
maiores e mais poderosos
países do mundo.
A dinastia Tang foi marcada
por um grande número de realizações inteligentes, inovadoras
e ousadas, fruto principalmente da sabedoria do imperador e
de seus conselheiros. Mas suas
conquistas se devem, também,
ao trabalho em equipe e à sábia
política de recursos humanos
de Taizong, que soube recrutar
os homens mais habilidosos
para a sua administração.
Para o imperador, os líderes
não têm de ser especialistas em
todos os campos, mas devem
ter uma capacidade inata de
avaliar pessoas. Eles também
não precisam buscar perfeição
nos outros, mas ser capazes de
identificar seus talentos e dons.
Essa era justamente uma das
chaves para o sucesso de seu
governo: o julgamento perspicaz das habilidades e fraquezas
dos subordinados.
Taizong costumava dizer que
a arte da liderança é a arte de
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alavancar, de dar espaço para
que os funcionários alcancem
seu potencial. Por isso, o líder
deve fazer todos os esforços
para encontrar as pessoas talentosas, já que elas tornarão
a sua vida mais fácil. “Não use
homens de grande capacidade
para tarefas simples; não use
homens de pouca capacidade
para tarefas importantes.
Se você colocar as pessoas
certas nos cargos certos, poderá conduzir o governo com
tranquilidade”, ensinava. Na
hora de recrutar talentos, ele
contava também com a ajuda
de um dos seus mais brilhantes ministros, Wei Zheng, que
destacava que, antes de um
homem alcançar reconhecimentos, era preciso observar
com quem ele estava associado
e sua postura perante as dificuldades.
Já Taizong reforçava que
pessoas em posição de autoridade devem ser seguranças
o suficiente para não ter ciúme dos talentos alheios e, ao
contrário, trazê-los à plena
atividade. Por fim, mas não
menos importante, ele dizia
que os líderes devem possuir
autoconhecimento, a fim de
formar uma equipe com a
combinação certa de pontos
fortes capazes de compensar
as deficiências do chefe.
Os princípios de Taizong
mostram como são parecidos
os caminhos de um imperador e de um administrador
de sucesso, tanto que seus
ensinamentos sobre gestão de
pessoas influenciam empresários e governantes há mais de
mil anos.
(*) - Graduado pela London School
of Economics, foi o primeiro chinês
a conseguir um MBA em Harvard.
É autor do livro “O guia do líder”,
lançado em 2017 pela Editora Planeta.

Melhora a confiança da indústria,
segundo prévia da FGV
O Índice de Confiança da
Indústria teve um crescimento
de 1,2 ponto na prévia de julho,
na comparação com o resultado
consolidado de junho. Assim,
o indicador medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV)
chegou a 90,7 pontos em uma
escala de zero a 200 pontos.
Segundo a FGV, mesmo se o
resultado da prévia for confirmado no dado consolidado
do mês não será o suficiente
para recuperar a perda do mês
anterior (-2,8 pontos).
A confiança em relação ao
momento presente, medido

pelo Índice da Situação Atual,
subiu 1,4 ponto e chegou a 88,4
pontos. Já o otimismo, avaliado
pelo Índice de Expectativas,
teve uma alta de 1,2 ponto e
atingiu 93,3 pontos.
O resultado preliminar de
julho indica que o Nível de
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria avançou
0,7 ponto percentual e chegou
a 74,9%. Para a prévia de julho
de 2017, foram consultadas 788
empresas entre os dias 3 e 18
deste mês. O resultado final da
pesquisa será divulgado na próxima quinta-feira, dia 27 (ABr).

Saúde. A premiação acontece no dia 21 de outubro, no Sofitel Guarujá
Jequitimar. São 23 categorias contempladas, entre elas Governança
Corporativa, Qualidade e Segurança, Gente e Gestão, Ensino e Pesquisa, Boas Práticas e Compliance, Arquitetura e Engenharia. Os
cases de sucesso e a pesquisa de mercado são a base de dados para
a escolha dos eleitos. Os ganhadores serão escolhidos pelo conselho
editorial do Grupo Mídia formado por CEO, diretores, editores e
jornalistas. Mais informações no site: http://eventos.grupomidia.com/
case/saude/exceelencia/).

H - Mercado Imobiliário
Nos dias 2 e 3 de agosto, no Transamerica Expo Center, acontece o
Conecta Imobi 2017, maior evento de marketing, vendas e tecnologia
do mercado imobiliário da América Latina esgota seus ingressos para
a sua 4ª edição. São cerca de 40 horas de conteúdo distribuídos por 5
palcos que serão ocupados por mais de 85 palestrantes de marketing,
tecnologia, incorporadoras, imobiliárias, economia, organizações não
governamentais e governamentais. O público é formado por diretores
ou sócios (47%), seguido por corretores de imóveis (19%), Gerentes
Comerciais (12%), Profissionais de Marketing (11%) e outras áreas
(11%). Os participantes são de 262 cidades diferentes, incluindo todas
as regiões do Brasil e até de outros países como Chile, EUA e Itália.
Outras informações em: (www.conectaimobi.com.br/).

I - Programado à Distância
Primeira marca a disponibilizar no mercado brasileiro um aparelho de
ar-condicionado controlado por meio de um smartphone à distância, a
Midea está lançando no país a evolução em climatização residencial. É
o novo ar-condicionado Split Midea Inverter Wi-Fi. O aparelho conta
com tecnologia inverter e um sistema de alta eficiência que é capaz
de garantir economia de energia superior a 80%, se comparado a modelos convencionais. O lançamento deve chegar ao mercado nacional
no final de 2017, início da temporada de verão e estará disponível
nas capacidades de 9.000 a 24.000 BTU/h, Quente e Frio. É equipado
com tecnologia Wi-Fi, permitindo que o usuário programe à distância,
utilizando o smartphone. Saiba mais em (www.mideadobrasil.com.br).

J - Indústria Cervejeira
Entre os próximos dias 26 e 28, no São Paulo Expo, acontece mais uma
edição da Brasil Brau - Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja,
um dos maiores eventos profissionais da indústria cervejeira brasileira.
Durante a feira ocorrerá o XV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia Cervejeira reunindo profissionais de destaque para palestrarem
sobre as questões do mercado global de cerveja, visando a atualização
dos profissionais da área. O público poderá conferir as novidades apresentadas pelos expositores de equipamentos, insumos e acessórios do
segmento, além de degustar cervejas e lançamentos de cervejarias que
participam do Degusta Beer&Food. utras informações no site: (http://
brasilbrau.com.br/).

