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A - Vestibular Indígena
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou o edital da 
seleção para ingresso de estudantes indígenas em 2019 nos seus cursos 
de graduação presenciais. Os candidatos têm até o dia 31 de outubro para 
entrar no site da Coordenadoria de Ingresso na Graduação da Universidade 
(https://bit.ly/2M0pM3e) e realizar o preenchimento da fi cha de inscrição e 
do questionário socioeducacional. Também é exigido correto preenchimento 
da Declaração de Etnia e de Vínculo com Comunidade Indígena. Mais infor-
mações no tel. (16) 3351-8152 ou (www.prograd.ufscar.br/fale-conosco).  

B - Crescimento Profi ssional 
A ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil 
está com inscrições abertas para a sua programação de cursos, que 
inclui temas como Supervisão de equipes de vendas; Negociação com 
foco em resultados; Gestão de equipes de vendas; Técnicas essenciais 
de vendas; A arte de prospectar clientes com qualidade; A Comunicação 
como Ferramenta de Vendas; e Excel para Negócios. As inscrições podem 
ser feitas pelo site da ADVB, no link (http://www.advb.org/capacitacao/
cursos/inscricao-curso/) ou pelo tel. (11) 3287-0000. As aulas acontecem 
aos sábados, das 8h30 às 17h30.

C - Adesão Pela Vida
As doenças cardiovasculares estão no topo de causa de mortes em todo 
o mundo. No Brasil, mais de 300 mil pessoas sofrem infarto todos os 
anos, cenário que poderia ser evitado com a mudança no estilo de vida e 
adoção de hábitos saudáveis. Com a missão de engajar a população sobre 
a importância da adesão ao tratamento e adoção de uma vida saudável, 
acontece no próximo domingo (30), no Parque Cândido Portinari, a 3ª 
edição da Corrida e Caminhada “Adesão Pela Vida”, organizada pelo 
Instituto Movere, com apoio da AstraZeneca e da Socesp (Sociedade de 
Cardiologia do Estado. O evento contará com percursos de 6 km (corri-
da) e 3 km (caminhada). Inscrições: (http://www.rmcesportes.org.br/).

D - Programa de Trainee
A B2W Digital - companhia detentora das marcas Americanas.com, Submari-
no, Shoptime e Sou Barato - está com as inscrições abertas para o Programa 

de Trainee 2019. Os candidatos devem ser graduados entre julho de 2016 
e julho de 2018 ou pós-graduados entre julho de 2016 e julho de 2019 nos 
cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econô-
micas, Ciências da Computação, Comunicação Social, Física, Engenharias, 
Estatística, Matemática, Relações Internacionais ou TI. Objetiva atrair os 
melhores talentos para seu time digital. É necessário ter inglês avançado e 
disponibilidade para residir nas cidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo. 
Inscrições: (somos.b2wdigital.com/programa-de-trainee).

E - Festival de Fitness 
Discover The Palm Beaches, órgão ofi cial de promoção de turismo e 
marketing do Condado de Palm Beach, na Flórida, convida os visitantes a 
experimentarem um mês inteiro de ofertas especiais em tratamentos de 
spa, eventos de saúde e bem-estar, gastronomia saudável e festivais fi tness 
durante a terceira edição do Spa & Wellness Month, que ocorre no mês de 
outubro em várias cidades de Palm Beaches. Dentre as novidades está o 
District Fit, um festival de fi tness totalmente gratuito que inclui contemplação 
ao nascer do sol, aulas de aeróbica, seminários e tratamentos terapêuticos 
holísticos, além de atividades de entretenimento e mais de 50 opções de 
lojinhas pop-up. Para mais informações, acesse (thepalmbeaches.com). 

F - Prêmio do Design 
A Apdesign abriu inscrições para trabalhos à concorrência do Prêmio 
Nacional Bornancini de Design, que reconhece profi ssionais e estudantes 
da área. São 29 categorias, divididas em oito grandes áreas (design de 
produto, visual, de ambientes, de moda, digital, de serviços, embalagem e 
inovação), além dos prêmios de acadêmico do ano, profi ssional do ano e 
universidade do ano. O prêmio  representa a memória, a modernização e 
a inovação do design nacional. Foi idealizado há 12 anos para homenagear 
os pioneiros do segmento, os gaúchos José Carlos Mário Bornancini e 
Nelson Ivan Petzold, por suas atividades projetuais, como o conjunto de 
Talheres de Camping, da Zivi-Hercules e as Tesouras Ponto Vermelho, 
da Mundial. Inscrições (www.premiobornancini.com.br). 

G - Soluções para Saneamento
A Sabesp está selecionando projetos inovadores que contribuam  com 
a área do saneamento. O objetivo é que os interessados proponham 

soluções diferentes para os desafi os enfrentados pela companhia. A 
inscrição é gratuita. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas de 
direito  privado, incluindo startups, residentes no Brasil ou no exterior. O  
concurso ‘Pitch Sabesp’ conta com 27 desafi os para  cinco áreas: experi-
ência dos clientes; redução de perdas; tecnologias para  o  saneamento;  
efi ciência operacional e energética; e gestão corporativa. Interessados 
devem escolher uma ou mais categorias e propor uma solução inovadora 
para cada uma delas. Inscrições em (www.sabesp.com.br/pitchsabesp), 
clicar em “Inscreva sua solução”. 

H - Estágio de Férias 
A Odebrecht Engenharia & Construção iniciou inscrições para o Programa 
Estágio de Férias. 30 vagas serão oferecidas a universitários dos cursos 
de Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da 
Computação, Comunicação, Direito, Engenharias e Psicologia. Interessa-
dos devem realizar seus cadastros no site (http://odebrechtengenharia.
com). Alunos matriculados a partir do 4º semestre da graduação poderão 
participar. O estágio está previsto para início em janeiro de 2019. As 
oportunidades são para os estados de Alagoas, Bahia, Pará, Paraná, 
Rio de Janeiro e São Paulo. Essencial: conhecimentos gerais, inglês, 
português e raciocínio lógico. 

I - Empreendimento em Gastronomia 
Segundo a Abrasel, 50% dos empreendimentos em gastronomia fecham as 
portas em menos de dois anos. Muitos são os desafi os em empreender no País, 
diversas são as burocracias além das normas rigorosas da Vigilância Sanitária. 
Um dos últimos pontos, é a experiência. No mercado há diversos cases que 
deram certo, assim, como milhares que fracassaram. Assim, nesta terça-feira 
(25), no inovaBra, acontece o “O Empreendedorismo na Mesa”, que objetiva 
dividir experiências, dicas, informações, cases e muito conhecimento prático. 
O evento, organizado pela Relp! Aceleradora de Restaurantes, é ideal para 
quem deseja empreender, inovar, quebrar paradigmas e fazer algo com um 
propósito. Inscrições: (http://bit.ly/EmpreendedorismoNaMesa).  

J - Planos de Expansão
Especialista em limpeza, líder de mercado em categorias como esponjas 
e produtos de perfumação, a Limppano concluiu este mês a aquisição 
da marca ODD, da Procter & Gamble. Esta é uma importante etapa dos 
planos de expansão da companhia, que tem gestão familiar e está na 
terceira geração. Com duas fábricas no Rio de Janeiro, uma delas em 
ampliação para quadruplicar a capacidade produtiva de alguns produtos, 
a Limppano desembarca no México em 2020, para montar sua primeira 
fábrica no exterior. A empresa contratou a maior casa de fragrâncias do 
mundo, a Givaudan, para desenvolver perfumes de luxo para limpadores 
sanitários e produtos contra o mofo. Com isso, teve aumento de 40% 
no Market Share. Saiba mais em (http://limppano.com.br/language/pt/).
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Todo CNPJ é composto 

por CPFs. O que isso 

quer dizer? 

Significa que toda em-
presa é composta por 
pessoas e que, por isso, 

é fundamental desenvolver 
estratégias para engajar e 
garantir a identifi cação dos 
colaboradores com a empresa. 

Esse é o principal ponto 
para o negócio crescer, se 
reinventar e até para reter os 
melhores funcionários. Isso já 
faz parte dos investimentos de 
várias companhias brasileiras, 
que em 2017 registraram um 
aumento de 21% no valor 
destinado a treinamento e 
desenvolvimento, segundo a 
Associação Brasileira de Trei-
namento e Desenvolvimento 
(ABTD). As novas tecnologias 
mudaram o mundo – e o mer-
cado de trabalho também. 

As pessoas se relacionam e 
vivem de uma forma diferente 
do que era antigamente e essa 
nova realidade traz impactos 
reais para indústria e o merca-
do. As empresas precisam sa-
ber o que está sendo discutido. 
Profi ssões que existem desde o 
século 18 são revisitadas e rein-
ventadas, enquanto que outras 
ainda nem surgiram - vale 
lembrar do dado amplamente 
divulgado no relatório Futuro 
do Trabalho, do Fórum Eco-
nômico Mundial, mostra que 
65% das crianças que estão no 
primário irão trabalhar em em-
pregos que ainda não existem. 
Diante desse cenário, como 
desenvolver habilidades em 
seu time de forma assertiva?

Primeiros passos - Antiga-
mente, as organizações consi-
deravam e valorizavam apenas 
as capacitações e especializa-
ções técnicas como parte da 
estratégia de desenvolvimento 
de habilidades. Isso explica, 
portanto, a popularização 
dos cursos técnicos entre os 
jovens nas últimas décadas. 
Entretanto, uma vez inserida 
no mercado de trabalho, a 
pessoa enfrentava difi culda-
des relacionadas justamente 
às soft skills, competências 
humanas como comunicação, 
criatividade, entre outras. 

Hoje, elas são essenciais para 

quem deseja ter uma carreira 
de sucesso em um mundo cada 
vez mais tecnológico e roboti-
zado. Uma forma de começar 
isso é promover e valorizar 
um perfi l curioso, que busque 
informações além de sua área 
de expertise. É fundamental 
estimular profi ssionais a terem 
autonomia na construção de 
seu repertório e valorizarem 
o aprendizado contínuo. 

Estabelecer dentro da com-
panhia um período e espaço 
para que os colaboradores di-
vidam experiências e informa-
ções - sejam eles por meio de 
livros, palestras e encontros, 
shows, exposições e passeios 
culturais - é de extrema im-
portância. Além disso, deve-se 
atento a quais eventos, feiras e 
cursos o time deseja conhecer 
e facilite e incentive sua partici-
pação, seja com ajuda de custo 
ou uma liberação mais cedo.

E o líder? - Embora o 
perfi l do profi ssional à frente 
do time dependa da natureza 
dos negócios ou do projeto, 
quando falamos de liderança 
algumas características se des-
tacam. Comunicação, clareza 
e empatia são algumas delas. 
Colocar-se no lugar do outro 
sem perder o foco na entrega 
é imprescindível. O gestor de 
um grupo plural tem que ser 
até mais inquieto do que sua 
equipe. Ele precisa ler muito 
sobre coisas diferentes, expe-
rimentar novas dinâmicas e, 
ao lado de seus colaboradores, 
buscar novos métodos e criar 
novos processos. 

Contudo, o desenvolvi-
mento não precisa começar 
com o líder. A aprendizagem 
é contínua, em rede, e serve 
aos mais diferentes profi ssio-
nais, seja ele o chefe, o fun-
cionário, o servidor público, 
etc. Esse movimento deve 
ser transparente, orgânico e 
fazer parte da cultura e dos 
valores de qualquer empresa. 
Assim, o negócio estará pron-
to para crescer junto a seus 
colaboradores . 

Afi nal, todo CNPJ é compos-
to – e precisa ser – de CPF’s.

(*) - É cofundadora e diretora da 
Tamboro, startup de educação 

que oferece soluções on-line de 
desenvolvimento das habilidades do 

século 21 (www.tamboro.com.br).

Maíra Pimentel (*)

No acumulado do ano, a arrecadação chega a R$ 953,621 bilhões, 

com expansão de 6,94% em relação a igual período de 2017.

No acumulado do ano, 
a arrecadação chega a 
R$ 953,621 bilhões, com 

expansão de 6,94% em relação 
a igual período de 2017. É o 
melhor resultado tanto para 
o mês quanto no acumulado 
desde agosto de 2014. 

Os números foram divulga-
dos pela Receita Federal. As 
receitas chegaram a R$ 107,182 
bilhões, com aumento de 0,63% 
em relação a agosto do ano pas-
sado. De janeiro a agosto, o valor 
fi cou em R$ 915,215 bilhões, 
alta de 5,68% em relação ao 
acumulado para o mês em 2017. 
O resultado pode ser explicado, 
principalmente, pela melhora 
do resultado das empresas e 
na redução de suas compen-
sações de débitos, levando ao 
crescimento na arrecadação do 
IRPJ e de CSLL de empresas não 
fi nanceiras, de 10,53%.

Em agosto, o IRPJ/CSLL che-
gou a R$ 14,639 bilhões, contra 
R$ R$ 13,244 bilhões em agosto 
de 2017. A produção industrial 
cresceu 4,02% em comparação 

Brasileiros poderão receber remessas do exterior diretamente em reais.

A partir de 1º de novembro, 
os brasileiros poderão receber, 
em reais, remessas enviadas 
do exterior por parentes 
e amigos, defi niu o Banco 
Central (BC). A autoridade 
monetária regulamentou as 
transferências unilaterais do 
exterior sem a necessidade de 
conversão de câmbio depois 
que o dinheiro entrar no país. 
Com a medida, o destinatário 
fi nal poderá receber os re-
cursos diretamente na conta 
corrente ou na poupança. 

A conversão da moeda es-
trangeira para reais poderá 
fi car a cargo do remetente, que 
arcará com todos os custos 
cambiais. A facilidade só vale 
para operações de transfe-
rências em caráter pessoal de 
até R$ 10 mil. O serviço será 
facultativo. Caberá a cada 
instituição fi nanceira decidir 
se oferece a remessa em re-
ais. O BC esclareceu que as 
instituições deverão aplicar 
a legislação internacional 

Prévia da 
infl ação ofi cial 
fi ca em 0,09%

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), que mede a prévia 
da infl ação ofi cial, registrou 
taxa de 0,09% em setembro 
deste ano. O índice é inferior 
ao observado em agosto deste 
ano (0,13%) e em setembro 
do ano passado (0,11%). O 
dado foi divulgado sexta-feira 
(21) pelo IBGE. O IPCA-15 
acumula taxas de 0,86% no 
terceiro trimestre, 3,23% no 
ano e 4,28% em 12 meses.

A queda da taxa da prévia 
de agosto para a prévia de 
setembro foi provocada princi-
palmente pelos alimentos, que 
registraram defl ação (queda 
de preços) de 0,41%. A ali-
mentação no domicílio fi cou 
0,7% em setembro, devido 
aos recuos de preço de pro-
dutos como cebola (-18,51%), 
batata-inglesa (-13,65%), 
leite longa vida (-6,08%) e 
carnes (-0,97%). Por outro 
lado, evitaram uma queda 
maior da infl ação o aumento 
do custo de despesas pessoais 
(0,46%), habitação (0,30%), 
transportes (0,21%) e saúde 
e cuidados pessoais (0,26%) 
(ABr).
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União arrecadou R$ 109,751 bi 
em tributos em agosto

A União arrecadou R$ 109,751 bilhões em agosto, um crescimento real (descontada a infl ação) de 1,08% 
comparado a igual mês do ano passado

com agosto de 2017. No mês de 
junho, a queda chegou a 6,67%, 
em comparação com junho de 
2017. Em julho, o setor já havia 
apresentado melhora, com alta 
de 3,51% em comparação a 
julho de 2017.

As vendas de bens e de ser-
viços registraram altas de 3% 

e 3,70%, respectivamente. A 
arrecadação de IPI registrou 
alta de 28,78% em agosto na 
comparação com igual mês de 
2017. Foram arrecadados R$ 
14,639 bilhões em IPI. A mas-
sa salarial (soma dos salários 
na economia) teve aumento 
de 6,19% em agosto (fato 

gerador para o mês de julho), 
atualizado pela infl ação ofi cial, 
com aumento real de 1,63% 
dos salários. A arrecadação das 
contribuições para a Previdên-
cia Social caiu 0,56% em agosto 
na comparação com o mesmo 
mês de 2017, chegando a R$ 
33,861 bilhões.

Recebimento de remessas do 
exterior diretamente em reais

entre bancos correspondentes 
e cumprir as medidas de segu-
rança para prevenir a lavagem 
de dinheiro e o fi nanciamento 
ao terrorismo.

De acordo com o BC, a me-
dida faz parte de um pacote 
para tornar o sistema fi nan-
ceiro mais efi ciente e reduzir 
custos. Atual mente, quando 

os recursos enviados do 
exterior chegam em moeda 
estrangeira, o destinatário 
precisa convertê-los em reais, 
negociando a taxa de câmbio 
e arcando com os custos da 
operação. Até que a conversão 
seja concluída, o benefi ciário 
não sabe exatamente o quanto 
receberá em reais.


