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A - Congresso de Varejo
Com o tema “Engaging and Interactive Shopper Experience”, e a Escola de 
Administração de Empresas da FGV realiza nesta quinta 25) e sexta-feira 
(26), a 11ª edição do Congresso Latino-Americano de Varejo. O evento 
objetiva abordar o papel dos varejistas, proporcionando experiências 
interativas e engajadoras para lidar no dia a dia com os consumidores 
durante toda a jornada de compra e a forma como eles respondem a 
isso. Na abertura, o professor Raj Venkatesan, da University of Virginia, 
apresenta suas pesquisas acadêmicas sobre a gestão de engajamento 
do consumidor. Mais informações: (http://clav2018.fgv.br/programa). 

B - Engenharia Automotiva
O Centro de Engenharia Automotiva (CEA) da Poli-USP está com 
inscrições abertas para o processo seletivo da turma 2019 do curso de 
Especialização em Engenharia Automotiva (pós-graduação “lato sensu”). 
O objetivo é preparar, atualizar e qualifi car profi ssionais sobre produtos, 
serviços e processos industriais, com competência abrangente para solu-
cionar problemas técnicos e de gestão de empresa do setor automotivo. 
Entre as disciplinas, estão Tópicos Especiais em Mobilidade, Chassis e 
Carroceria, Conforto Veicular, Gerenciamento de Custos e Investimen-
tos, etc. A seleção é feita com base no currículo do candidato  Outras 
informações em: (http://www.automotiva-poliusp.org.br).

C - Corrida de Rua
O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da 
América Latina, acontece no dia 4 de novembro (domingo), com a Etapa 
Plaza Sul Shopping – Jardim Botânico. Para essa prova são esperados 
1.000 participantes, divididos nas categorias 4km e 8km. O percurso 
passará pelas ruas do entorno do Jardim Botânico. A programação 
terá início às 4h30, com a abertura do estacionamento. Na sequência, 
às 6h30, haverá o alongamento para os corredores.  A premiação está 
prevista para 08h30. Essa etapa faz parte das aproximadamente 240 
provas que acontecerão em diversas cidades do Brasil ao longo desses 
anos. Cadastro pode ser realizado pelo link: (https://www.tfsports.com.
br/eventos/tfrs_plaza_sul_2018). 

D - Manufatura Inteligente
Acontece no próximo dia 13 de novembro, das 9h às 12h no Centro 

Cultural de Taipei/Hakka Plaza (Rua São Joaquim,460) o seminário 
Manufatura Inteligente promovido pelo Taitra (Taiwan Trade Center do 
Brasil - Consulado Comercial de Taiwan) e Abimei (Associação Brasileira 
dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais), destinado 
às empresas de usinagem, importadores de máquinas e integradores. 
Abordará o panorama atual da indústria de máquinas-ferramenta na ma-
nufatura inteligente que tem como objetivo promover a competitividade 
e intercâmbio de conhecimentos. Mais informações: tel. 11 3283-1811 
(eventos8.taitra@gmail.com).

E - Carreira e Empreendedorismo  
A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossis-
tema de inovação, promove no próximo diua 27 (sábado), a 1ª edição do 
B2Mamy Day – Maternidade, transição de carreira & empreendedorismo, 
no Clube Hebraica, das 13h30 às 18h, em parceria com o Espaço Bebê/
Hebraica, ambiente preparado para convivência entre mães e bebês até 
3 anos, e o Merkaz, braço de inovação com foco na comunidade judaica. 
Ambos são projetos vigentes dentro do clube. O objetivo do encontro é 
orientar mães que buscam o empreendedorismo ou que desejam trabalhar 
em empresas. Inscrições e mais informações: (http://bit.ly/2QpWEFf).

F - Mobilidade Urbana
Entre os próximos dias 29 e 31, no WTC Events Center, acontece o , 
Welcome Tomorrow Mobility Conference, o maior evento de mobilidade 
urbana do mundo, que vai discutir o tema mobilidade com uma seleção 
de palestrantes nacionais e internacionais, além de uma premiações e 
novidades de startups que visam solucionar os confl itos já existentes. 
Tendo como objetivo a desconstrução do conceito mobilidade, a intenção 
é tirar o foco somente dos modais e trazer para a discussão o papel das 
empresas em relação ao tema. Idealizado pelo Instituto PARAR, o evento 
objetiva conectar empresas com especialistas, startups e projetos inova-
dores com impacto social. São mais de 150 iniciativas, entre speakers, 
startups e premiações. Saiba mais em: (www.wtmconference.com.br).

G - Encontro Jurídico
Entre amanhã (24) e sexta-feira (26), no Centro de Convenções Frei 
Caneca, acontece a 15ª Fenalaw, maior plataforma de conteúdo e de 
negócios jurídicos da América Latina. O evento reunirá mais de 4.500 

profi ssionais de departamentos jurídicos e escritórios de advocacia 
de todo o País, para o debate no campo jurídico de temas alinhados 
às mudanças que devem acontecer no Brasil e as possíveis diretrizes 
do setor para os próximos anos, e oferecer novidades em soluções, 
tecnologia, equipamentos e serviços para o setor. São esperados mais 
1.500 congressistas que participarão de encontros com 270 palestran-
tes, organizados em oito auditórios simultâneos. Outras informações: 
(www.fenalaw.com.br).    

H - Poliuretano e Plástico
Entre os dias 6 e 8 de novembro, no Expo Center Norte, acontece a 
Feiplar Composites & Feipur 2018, feira e congresso internacional de 
composites, poliuretano e plástico de engenharia que ocorre a cada 2 anos 
no mês de novembro. Objetiva auxiliar o crescimento do mercado que 
utiliza esses materiais através de palestras, seminários e treinamentos, 
além de divulgar e premiar empresas e profi ssionais por seu desempe-
nho. Para apresentar novas tecnologias para todos os mais de 15.000 
visitantes esperados, cerca de 300 empresas expositoras participarão 
do evento, vindas de diversos países como China, Estados Unidos, Ale-
manha, Itália, Inglaterra, Turquia, França, Japão, entre outros. Sauba 
mais em (www.feiplar.com.br).

I - Malas Customizadas
Iniciativa da Le Postiche, na comemoração dos seus 40 anos de história, 
em parceria com a ONG Amigos do Bem, que atua na transformação 
de vida de milhares de pessoas no sertão nordestino, contará com um 
leilão de malas - com intervenções assinadas por artistas - em prol 
da ONG. Com o tema “celebrar a vida”, renomados artistas plásticos, 
designers, fotógrafos, arquitetos e infl uenciadores foram convidados a 
customizar malas de viagem e torná-las peças únicas, obras de arte. As 
peças estão expostas no Shopping Eldorado até sexta-feira (26). As 
peças serão leiloadas virtualmente em parceria com o site Leiloar.net 
(https://leiloar.net/). 

J - Desperdício na Saúde
Com o objetivo de encontrar soluções para um sistema de saúde 
ético e transparente; de buscar formatos adequados para o modelo 
de remuneração do setor; de desenhar novas maneiras de pensar a 
atenção à saúde, tanto do ponto de vista de gestão e operação como 
da assistência, será realizada, entre os dias 6 e 9 de novembro, no 
Sheraton WTC São Paulo, a 6ª edição do Congresso Nacional de 
Hospitais Privados. O tema central é “Efi ciência: como o combate ao 
desperdício irá transformar o sistema de saúde”, e os debates, pales-
tras e mesas-redondas contarão com representantes das principais 
instituições de saúde do país, além de especialistas e autoridades 
da área do Brasil e de outros países. Mais informações: (http://www.
conahp.org.br/2018/#inscricoes).
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Que a comunicação é 

a principal ferramenta 

do líder e tem o poder 

de transformar uma 

organização, não há 

dúvida

Logo, qual é a difi culda-
de para que haja uma 
liderança de transfor-

mação? É como diz o ditado: 
“não basta saber, é preciso 
fazer”. Para conseguir liderar 
uma transformação é preciso 
que o líder seja inspirador. 
“Ah isto é fácil - você pode 
pensar - basta arrumar um 
discurso bonito e todo mundo 
embarca!”. 

Ledo engano! Você pode até 
estudar discursos poderosos 
para criar uma fala encanta-
dora, mas há várias outras 
questões que devem ser leva-
das em consideração. Segun-
do estudo da Bain&Company 
com duas mil pessoas, menos 
da metade dos trabalhadores 
concorda que seus líderes são 
inspiradores ou motivam os 
funcionários. Logo, além de 
ter um belo discurso, você 
pode seguir três dicas bá-
sicas de comunicação para 
não correr o risco de ter sua 
fala “esvaziada” e, portanto, 
improdutiva.

A primeira é fi car conscien-
te do poder da comunicação. 
Não é porque você tem muita 
coisa para fazer e está com 
pressa, que sua fala ou escrita 
podem estar incompletas. 
Assim que você compreende 
e aceita a importância de ser 
claro na comunicação ela se 
torna efi caz na interação com 
os colaboradores.

Já a segunda é prestar aten-
ção a qual tempo as pessoas 
se referem: passado, presente 

ou futuro? Um sinal que há 
resistência é as pessoas come-
çarem a falar conjugando os 
verbos no passado. Por exem-
plo, quando há uma mudança 
a ser feita e o comentário da 
equipe é: “Nós já tentamos 
isso e não deu certo...”.

Nesse momento é que se 
pode colocar em prática a 
terceira e última dica: leve a 
conversa do PASSADO para o 
FUTURO e depois traga para 
o PRESENTE. Por exemplo, 
quando o colaborador fala: “Já 
tentamos isso e não deu cer-
to”. Você (o líder) se posicio-
na dizendo: “Ah, no passado 
as coisas eram diferentes. As 
coisas estão mudando muito 
rápido. Como imaginam que 
isto estará no futuro? Como 
queremos que esse sistema 
funcione daqui a X tempo?”.

E, nesse momento, o di-
álogo se inicia, já que o 
colaborador não se sentirá 
oprimido pela mudança, mais 
sim parceiro do líder para que 
ela de fato aconteça. Permita 
tempo para a equipe imagine 
o futuro ideal, quando sentir 
que estão entusiasmados, 
traga a conversa para o pre-
sente: “O que temos de fazer 
agora para que isso aconteça 
amanhã?”

Resumindo, faça seu dis-
curso bonito, ouça atenta-
mente as respostas e verifi que 
em que tempo elas falam. Só 
não esqueça de um “detalhe”: 
se o seu discurso não for co-
erente com a sua prática; se 
você não acreditar no que diz, 
não há dica de comunicação 
no mundo que faça de você 
um líder inspirador.

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela ICF e Sócia-

fundadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, que é a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, teve um 
crescimento de 1,6% no tri-
mestre encerrado em agosto 
deste ano, na comparação 
com o trimestre finalizado em 
maio. O dado é do Monitor do 
PIB, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Na 
comparação com o trimestre 
que terminou em agosto de 
2017, o crescimento foi de 
1,9%. 

Considerando-se apenas 
agosto, houve altas de 0,2% na 
comparação com julho deste 
ano e de 1,9% em relação a 
agosto do ano passado. A alta 
de 1,6% do trimestre fechado 
em agosto em relação a maio 
foi acompanhada pelos três 

grandes setores produtivos: 
serviços (1,1%), indústria 
(2%) e agropecuária (2,5%).

Entre os segmentos da in-
dústria, foi observada expansão 
na indústria da transformação 
(3,1%) e na construção (1,2%). 

O setor de eletricidade man-
teve-se estável e a indústria 
extrativa mineral recuou 1,2%. 
Entre os serviços, todos os 
segmentos tiveram alta, com 
destaque para os transportes 
(5,4%) e o comércio (2,9%).

Sob a ótica da demanda, fo-
ram registradas altas de 1,2% no 
consumo das famílias, 1,1% na 
formação bruta de capital fi xo 
(investimentos) e de 0,6% no 
consumo do governo. No setor 
externo, as exportações cres-
ceram 1,3% e as importações, 
3,7% (ABr).

Foi observada expansão na indústria da transformação (3,1%) e 

na construção (1,2%).

Na semana passada, a projeção estava em 4,43%. Esse foi 
o sexto aumento consecutivo. Para 2019, a projeção da 
infl ação foi ajustada de 4,21% para 4,22%. Para 2020, a 

estimativa segue em 4% e, para 2021, caiu de 3,92% para 3,78%.
A projeção do mercado fi nanceiro fi cou mais próxima do centro 

da meta deste ano, que é 4,5%. Essa meta tem limite inferior de 
3% e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo 
de tolerância entre 2,75% e 5,75%. Para 2020, a meta é 4% e, para 
2021, 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual 
para os dois anos (2,5% a 5,5% e 2,25% a 5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de infl ação, o Banco Central usa como 
instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% 
ao ano. De acordo com o mercado fi nanceiro, a Selic deve perma-
necer em 6,5% ao ano até o fi m de 2018. Para 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, terminando o período em 8% ao 
ano. Para o fi m de 2020, a projeção permanece em 8,25% ao ano 
e em 8% ao ano no fi m de 2021.

A manutenção da taxa básica de juros, como prevê o mercado 
fi nanceiro este ano, indica que o Copom considera as alterações 
anteriores sufi cientes para chegar à meta de infl ação. As insti-
tuições fi nanceiras mantiveram a estimativa para o crescimento 

Para 2019, a projeção da infl ação foi ajustada

de 4,21% para 4,22%.

Em setembro, o Brasil regis-
trou um total de 61,4 milhões de 
consumidores inadimplentes. 
Segundo o levantamento da 
Serasa Experian, o indicador 
recuou 0,16% frente ao apurado 
em agosto, que totalizou 61,5 
milhões. Esta é o terceiro mês 
consecutivo de queda após o 
recorde da série, observado 
em junho (61,8 milhões). Em 
relação a setembro de 2017 
(60,5 milhões), a alta foi de 
1,49%. Já o montante de dívidas 
somou em setembro deste ano 
R$ 274,1 bilhões, com média 
de 3,8 dívidas por CPF e um 
valor equivalente a R$ 4.462 

por pessoa. 
Na avaliação dos economistas 

da Serasa Experian, os recuos 
da infl ação e do desemprego, 
ainda que modestos, e o sa-
ques das contas do PIS/PASEP 
autorizados pelo governo estão 
ajudando a reduzir o nível de 
inadimplência do consumidor 
ao longo destes últimos meses. 
Bancos e cartões de crédito 
mantiveram a liderança entre as 
dívidas atrasadas em setembro, 
apesar da redução de 1,1 ponto 
percentual em relação à sua 
participação correspondente 
ao nono mês de 2017 (Serasa 
Experian).
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O CRCSP desenvolve a campanha Outubro Rosa, um 
movimento de adesão mundial que visa estimular a luta contra 
o câncer de mama e seu diagnóstico precoce. Como forma de 
promover a conscientização sobre essa doença, considerada a 
forma mais comum entre as mulheres e o segundo tipo com 
maior incidência no mundo, o CRCSP, por meio da Comissão 
CRCSP Mulher em parceria com o Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(Sescon-SP), participará de palestra na sede do Sescon-SP. 

O Outubro Rosa também serve para o desenvolvimento da 
campanha de doação de lenços ao Instituto Oncoguia, “uma 
associação sem fins lucrativos, criada e idealizada com o 
objetivo de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por 
meio de projetos e ações de informação de qualidade, 
educação em saúde, apoio e orientação ao paciente, defesa de 
direitos e advocacy.”  

A arrecadação de lenços acontecerá nas atividades 
realizadas pelo CRCSP no mês de outubro em São Paulo, na 
palestra que será realizada na sede do Sescon-SP, e em todo 
o estado, nas atividades realizadas pelo CRCSP. A doação 
pode ser feita mesmo após a realização das atividades, no 
horário de funcionamento da sede e das delegacias do 
CRCSP, até o dia 31 de outubro. 

De acordo com os dados recentes do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), a partir de 2018, estima-se que cerca de 59.700 
novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados no 
Brasil por ano. O número indica que a cada 100 mil mulheres, 
cerca de 56 desenvolvem a condição.  

Os dados alarmantes posicionam a neoplasia como a 
segunda que mais acomete mulheres em todo o mundo. Diante 
da realidade, a melhor medida continua sendo a prevenção.  

Procure a sede ou uma delegacia do CRCSP e faça sua 
doação de lenços. 

O CRCSP, POR MEIO DA COMISSÃO CRCSP 
MULHER E EM PARCERIA COM O SESCON-SP, 

PROMOVE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Mercado fi nanceiro projeta 
infl ação em 4,44% para este ano
Instituições fi nanceiras, pesquisadas pelo Banco Central (BC), esperam que a infl ação, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), termine este ano em 4,44%

do PIB em 1,34% este ano e ajustaram de 2,50% para 2,49%, a 
estimativa para 2019. Para 2020 e 2021, a estimativa segue em 
2,50% (ABr).

Caiu a inadimplência do 
consumidor em setembro

PIB cresceu 1,6%
no trimestre

encerrado em agosto


