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A - Busca por Talentos
L’Oréal Brasil está com as inscrições abertas para o Programa de Está-
gio 2018. Com vagas em oito áreas da Companhia - Marketing, Digital, 
Finanças, Trade Marketing e Comercial, Laboratório, Pesquisa com 
Consumidor, Supply Chain e Recursos Humanos -, as equipes de seleção 
buscam perfi s que possam contribuir com os objetivos de crescimento 
do Grupo e desafi ar o status quo. O novo recrutamento tem o desafi o 
de levar diversidade de histórias para o ambiente corporativo, contando 
com jovens com novas ideias, coragem e que façam questionar o dia a 
dia. As inscrições e mais indormações: Instagram: (@lorealtalentos). 
Facebook: (facebook.com/lorealtalentos).

B - Gestão e Liderança
A Alterdata, uma das maiores empresas brasileiras desenvolvedoras 
de software do país, está com 96 vagas abertas em 29 cidades do país. 
Apenas na matriz da empresa, em Teresópolis, estão abertas 45 posi-
ções. A empresa também possui vagas exclusivas para candidatos com 
defi ciência. Há oportunidades para os cargos de Auxiliar Administrativo 
(PCD), Consultor Comercial (Immobile, Pack, Scity Shop e Shop), Ge-
rente de Filial, Programador (Android, Back End, Delphi, Front End 
Java e Web) e Técnico de Suporte (ERP, Pack e Shop). Os candidatos 
aos cargos de gerência devem ter experiência em gestão de pessoas 
e liderança, além de conhecimentos em vendas externas, técnicas de 
negociação e informática. Mais informações: (https://www.alterdata.
com.br/contato/trabalhe-conosco). 

C - Programa de Estágio 
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, recebe 
até quinta-feira (30), inscrições para seu Programa de Estágio pelo 
site (www.ciadeestagios.com.br/henkel). As vagas são para São Paulo, 
Jundiaí, Itapevi e Diadema. Para participar é preciso ter conhecimento 
intermediário ou avançado de inglês e estar cursando o penúltimo ano 
de graduação dos cursos de Administração, Engenharias, Química, 
Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comunicação Social, 
Comércio Exterior e áreas afi ns. Os estudantes selecionados precisam 
ter disponibilidade para estagiar de vinte a trinta horas semanais. O 
programa de estágio tem duração de dois anos e as contratações terão 
início a partir de janeiro

D - Unicamp Lidera
A Unicamp assumiu a liderança do ranking QS Brics 2017/2018 entre as 
universidades brasileiras, conforme relatório divulgado no úçtimo dia 23 pela 
consultoria internacional Quacquarelli Symonds, responsável pela avaliação. 
A relação considera 300 universidades do Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul, os chamados Brics, países com economias emergentes. A Unicamp 
aparece na 12ª classifi cação no ranking, seguida pela USP, que está em 13° 
lugar, empatada com a Saint Petersburg State University (Rússia). Na edição 
anterior, a Unicamp estava na mesma 12ª posição, mas a USP detinha o 10º posto.

E - Lavanderias no Exterior
A Lava e Leva está expandindo as fronteiras do Brasil. A empresa abrirá 
duas lavanderias no exterior, uma no Paraguai e uma no Equador em 2018. 
A rede foi criada desde o início para ser uma franquia inovadora e que 
oferecesse uma alternativa para a dona de casa que não tem condições de 
pagar uma empregada doméstica ou diarista e que precisa de uma solução 
para os cuidados das roupas da família, mas também atende pessoas que 
moram sozinhas e clientes que querem lavar peças avulsas sem contrato 
mensal. Uma vez por semana o cliente leva a roupa e a recebe lavada, 
seca, passada, dobrada e embalada. É só chegar em casa e colocar no 
armário. Mais informações: tel. (44) 3025-1566 (www.imcgrupo.com).

F - Congresso de Neurogenética
Com o objetivo de discutir temas ligados às doenças neurológicas de 
origem genética, incluindo aspectos clínicos e questões relacionadas ao 
diagnóstico e tratamento dessas enfermidades, será realizado nos dias 
23 e 24 de março de 2018 o I Congresso Brasileiro de Neurogenética. O 
evento, que acontecerá no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, é promovido 
pelo Departamento Científi co de Neurogenética da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN) e pela Associação Paulista de Medicina. O evento 
reunirá biomédicos, biólogos, geneticistas, neurocientistas, neurologistas 
clínicos da prática diária, neuropediatras e clínicos gerais, nacionais e 
internacionais, para a troca de experiências e conhecimentos na área. 
Mais informações: (http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-
-medica/eventos/i-congresso- brasileiro-de-neurogenetica).

G - Marca mais Lembrada  
A Lorenzetti, líder em duchas, chuveiros, torneiras elétricas e aquecedores 
de água a gás, é a marca mais lembrada quando o assunto é Chuveiro 

Elétrico no Brasil e, por isso, foi reconhecida pelo Prêmio Folha Top 
of Mind. A 27ª edição da premiação ocorreu a partir de pesquisa apu-
rada pelo Instituto DataFolha, que apontou as marcas mais lembradas 
e, consequentemente, vencedoras de 63 categorias diferentes. Para 
realizar a pesquisa, profi ssionais do Instituto DataFolha percorreram o 
país, com o objetivo de descobrir a resposta dos brasileiros à pergunta: 
“qual a primeira marca que lhe vem à cabeça”? Nesta edição, o estudo 
contou com a participação de 7.344 entrevistados. Ao todo, 220 cidades 
de todos os Estados integraram a amostragem.

H - Cabeleireiro Profi ssional 
Um segmento que cresce cada vez mais é o da estética e beleza, sendo o 
curso de cabeleireiro um dos mais procurados, como acontece no Instituto 
Embelleze, que oferece o curso de ‘Cabeleireiro Profi ssional Academy 
Hair’. O curso capacita o estudante a realizar diferentes técnicas de 
atendimento em cortes, coloração, tratamentos capilares, modelagem 
e mudança de forma capilar, que engloba os serviços de alisamento, 
encacheamento e relaxamento. Além disso, aperfeiçoa os conceitos de 
excelência no atendimento ao cliente, assim como instrui sobre fatores 
comportamentais. O futuro profi ssional ainda aprende conceitos sobre 
tricologia, biossegurança, visagismo e a propor mudanças no visual, 
sempre zelando pelo estilo singular de cada um. Saiba mais em (www.
meuinstitutoembelleze.com).

I - Estágio de Férias
A BASF, empresa química líder em inovação, anuncia o lançamento do 
Summer Job 2018, seu programa de estágio de férias. As vagas são para 
as áreas de Contabilidade, Controladoria Regional e Controladoria de 
Tintas Decorativas Suvinil, no escritório da empresa, em São Paulo.  Os 
interessados podem se inscrever até quinta-feira (30) pelo site: (https://
recrutamento.ciadeestagios.com.br/basf/#programas). O processo de 
seleção inclui dinâmicas de grupo e entrevistas junto a executivos da 
empresa. Interessados devem se formar em dezembro de 2019, além de 
ter experiência acadêmica, conhecimento intermediário do programa 
Excel e inglês avançado. O programa Summer Job da BASF tem duração 
de um mês e os selecionados iniciam o estágio em janeiro.

J - Quinhentos mil Eixos 
A ZF celebra neste mês a marca de 500 mil eixos produzidos em sua 
planta de Sorocaba. A produção foi iniciada em 1985, ano em que a 
média mensal de produção alcançada foi de 148 equipamentos. Em 
três décadas, a ZF fez história atendendo a demanda de mercado com 
produtos pioneiros e robustos, para utilização em operações severas e 
ininterruptas no campo e em canteiros de obras. Dois desdobramentos 
deram rumo a essa trajetória: o primeiro foi a expansão e moderniza-
ção da cultura canavieira para atender às necessidades do Proálcool; 
o segundo desdobramento foi a enorme expansão da fronteira agrícola 
pelos cerrados, agora tomados por gigantescas culturas de soja e cereais. 
Saiva mais em (www.zf.com). 
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Comunicação e 
liderança: por que elas 

devem caminhar juntas?

Um bom líder utiliza 

a comunicação a seu 

favor. Mas, afi nal, como 

aplicar essa habilidade 

na prática? 

Comunicar é partilhar, 
tornar comum. Portan-
to, pressupõe a intera-

ção e, principalmente, o saber 
ouvir. Quando o assunto é 
liderança, ela é o instrumento 
básico capaz de promover e 
multiplicar mudanças positi-
vas, além de ser fundamental 
para gerar laços de confi ança 
com equipe, pares, gestores e 
clientes.

Como gestor, comunicar aos 
liderados “o que fazer” e “como 
fazer” é um dos princípios 
básicos a serem trabalhados. 
É importante também deixar 
claro o “por que fazer”, ou seja, 
o propósito das coisas. Isso 
vai gerar atitude, motivação e 
engajamento, além de trazer 
resultados transformadores e 
vantagens competitivas.

A comunicação deve ser 
vista pelas empresas como 
uma competência, que pode e 
deve ser desenvolvida. Entre-
tanto, muitas vezes é apontada 
como a grande difi culdade das 
companhias para atingirem 
seus objetivos. Já que, infeliz-
mente, nem todos os gestores 
compreendem a necessidade 
de aprimorar essa habilidade. 
Como podemos mudar esse 
cenário?

Primeiramente, é preciso 
enxergar esse processo como 
uma grande oportunidade. Os 
líderes precisam trabalhar com 
consciência, a fi m de reverter 
o paradigma “problema de co-
municação” em “oportunidade 
pela excelência da comunica-
ção”. Afi nal, comunicar bem 
é essencial para que o gestor 

consiga contribuir com o de-
senvolvimento do negócio, já 
que a comunicação permeia 
praticamente todos os proces-
sos de uma gestão. 

Quando um novo funcio-
nário entra na empresa, por 
exemplo, somente com uma 
comunicação bem estruturada 
é possível inseri-lo na sua nova 
equipe, promover a integra-
ção, apresentar os valores e 
objetivos da companhia e a 
importância do trabalho dele 
para o alcance das metas. Mas 
o que é preciso para aprimorar 
esse processo e usá-lo a nosso 
favor? Praticar. Tomar cons-
ciência dos nossos padrões 
de comunicação, dos sinais e 
reações dos liderados, pedindo 
sempre o feedback deles. 

O foco não pode ser pessoal, 
mas sim na relação com o outro. 
Muitas vezes, achamos que 
nos comunicamos bem, mas 
frequentemente as pessoas são 
infl uenciadas pela forma como 
se sentem em relação a si e não 
pelo que falam. É importante 
ainda adaptar a comunicação 
ao tipo de interlocutor, tendo 
consciência sempre que, entre 
o estímulo e a reação, deve 
estar o empenho em fazer o 
que é certo.

Investir na melhoria do 
processo de comunicação é 
investir em relacionamento, 
engajamento e assertividade 
das ações de liderança. A 
responsabilidade por esse 
aperfeiçoamento é tanto dos 
líderes como também das em-
presas, que podem criar trilhas 
de desenvolvimento para essa 
competência.
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CRCSP INCENTIVA
CAMPANHA #DIADEDOAR

Uma campanha para promover a solidariedade e a cultura 

em 2017 será comemorado em 28 de novembro. 

Black 
Friday e Cyber Monday

Maioria ainda não crê que o país superou a crise.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos 
indicadores mais utilizados na macroeconomia, 
tendo como foco, quantifi car a atividade 
econômica

Os fatores que mais infl uenciam na expansão do PIB são: 
consumo privado, investimentos privados, gastos públicos 
e balança comercial. Apesar da previsão do Banco Central 

indicar que em 2017 o Brasil crescerá 0,7%, a maioria dos inves-
tidores ainda não acredita que o país superou a crise.

Além do crescimento do PIB, dados divulgados pela Pnad 
Contínua apontaram a taxa de desemprego no país em 12,4% no 
terceiro trimestre de 2017, resultando na menor do ano. Trata-
-se de uma queda de 3,9% em relação aos três meses anteriores. 
Porém, ainda com essa leve melhora no atual quadro econômico, 
os investidores se mantem cautelosos na hora de investir. Em 
uma pesquisa elaborada pela Nova Futura Investimentos, com 100 
investidores, 61% dos entrevistados afi rmam não acreditar que o 
país já tenha superado a crise e que a economia voltará a crescer.

“Foi a mais longa crise que o país viveu. Isso faz com que muitos 
investidores que sofreram nos últimos anos ainda sejam receosos 

No fi nal de semana da Black 
Friday (24 a 26 de novembro), 
as vendas nos comércios de rua 
e shoppings centers cresceram 
4,9% em todo o país, abaixo do 
crescimento de 11,0% verifi cado 
no mesmo período de 2016 (com-
parado a 2015), conforme revela 
o Indicador Serasa Experian de 
Atividade do Comércio – Black 
Friday 2017. Durante a semana 
da data, de 20 a 26 de novembro 
(Black Week), as vendas caíram 
0,8% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Para os economistas da Se-
rasa Experian, a Black Friday 

vem se consolidando como 
mais uma data importante do 
varejo nacional e, apesar de 
ter crescido menos do que no 
ano passado, as vendas neste 
ano foram impulsionadas pela 
recuperação da renda real dos 
consumidores e pelas melhores 
condições de crédito. Os dados 
também revelaram que a Black 
Friday é um fenômeno de curtís-
simo prazo pois, apesar de várias 
lojas terem anunciado ofertas 
desde o início da semana (Bla-
ck Week), as vendas somente 
cresceram no fi nal de semana 
(Serasa Experian).

O mercado fi nanceiro reduziu 
a projeção para a infl ação. A es-
timativa para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) caiu de 3,09% para 3,06%, 
este ano, e de 4,03% para 4,02% 
para 2018. A estimativa consta do 
boletim Focus, uma publicação 
divulgada no site do Banco Cen-
tral (BC) todas as segundas-feiras 
com projeções para os principais 
indicadores econômicos.

As projeções para 2017 e 2018 
permanecem abaixo do centro 
da meta de 4,50%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa 

meta tem ainda um intervalo 
de tolerância entre 3% e 6%. 
Para alcançar a meta, o BC usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 7,5% ao ano. 

A expectativa do mercado 
fi nanceiro para a Selic ao fi nal 
de 2017 e de 2018 segue em 
7% ao ano. A estimativa para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país), foi mantida em 0,73% 
este ano, e ajustada de 2,51% 
para 2,58% para 2018 (ABr).
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Tânia Rêgo/ABr

61% dos investidores não acreditam 
que o Brasil superou a crise econômica

com a possível melhora do cenário. Sem dúvida esta falta de pers-
pectiva prejudica a retomada do crescimento, que poderia ser 
mais acelerada”, revela Pedro Paulo Silveira, economista-chefe 
da Nova Futura Investimentos.

Tratando-se do Ibovespa, o principal indicador de desempe-
nho das ações negociadas na Bovespa, esse ano ultrapassou 78 
mil pontos atingindo sua maior pontuação histórica, deixando o 
mercado mais otimista e consequentemente, o investidor estran-
geiro. Mas, mesmo com as altas da Bolsa 64% dos entrevistados 
afi rmam não terem alterado o volume de suas negociações. “Isso 
comprova que mesmo os números começando a mostrar sinais de 
recuperação, os investidores brasileiros ainda estão observando 
o que irá acontecer”, fi naliza Silveira.

Black Friday impulsiona varejo 
e vendas sobem

Mercado fi nanceiro 
reduz projeção da 

infl ação para 3,06%

Infl ação baixa aumenta poder de compra e benefi cia 

consumidores.


