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A - Feijoada com Artistas
No dia 3 de novembro, a partir das 12h, acontece a segunda edição da 
Feijoada dos Artistas, ação benefi cente idealizada e organizada pelo 
paisagista Roberto Rabello em prol de uma festa de Natal para mais 
de 4 mil crianças em atendimento no Hospital Infantil Darcy Vargas. O 
evento acontece na Escola de Samba Águia de Ouro e o banquete será 
especialmente preparado pela Chef Neguinha. Além de fazer o bem 
apreciando a gastronomia, os participantes poderão fotografar com os 
famosos, assistir aos shows, curtir o bazar e se divertir com o bingo. 
Ingressos pelos tels. 11 3723-2841 / 3723-3848. E-mail (decaronacomra-
bello@gmail.com). 

B - Pontos de Entrega
Receber um produto comprado pela internet em um ponto de retirada 
em pleno shopping center já é possível no Brasil. A startup de logística 
Pegaki, que conecta e-commerces ao varejo físico para entrega de mer-
cadorias, acaba de fechar parceria com o Itajaí Shopping, no Litoral cata-
rinense. O empreendimento vai transformar um espaço em sua Central 
de Administração em um ponto de retirada da rede. Em todo o Brasil 
são cerca de 400 pontos de retirada da Pegaki, que já atingiu a marca 
de 20 mil entregas realizadas por meio de sua solução, o equivalente 
a 2 milhões em produtos. O objetivo é fechar 2018 com mil pontos de 
entrega. Saiba mais em: (http://www.pegaki.com.br/).

C - À Prova D´água 
A paulistana Maligan desenvolveu a primeira mala à prova d´água da 
América do Sul. Depois de três anos de estudos, a empresa submeteu o 
modelo à qualifi cação técnica do IPT para atender às exigências do grau 
de proteção IP67, que atesta se determinado produto é à prova d´água 
e poeira. Ideal para profi ssionais que atuam em plataformas offshore, 
militares, mergulhadores, médicos e equipes de TV, entre outros, a mala 
à prova d´água da Maligan é feita de poliéster reforçado com fi bras de 
vidro, um tipo de plástico especial que combina leveza e resistência. 
Para mais informações, acesse (www.maligan.com.br).

D - Programa de Estágio 
A Kimberly-Clark, multinacional norte-americana de produtos para 
cuidados pessoais e bem-estar, está com inscrições abertas para o seu 

Programa de Estágio 2019. Oferece vagas em diversas áreas, entre elas, 
Marketing, Vendas, Finanças, RH, Operações e Trade Marketing para 
as cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Rio de Janeiro, Ca-
maçari, Fortaleza, Porto Alegre e Correia Pinto (SC). Para participar é 
preciso estar matriculado em curso de nível superior, conforme área de 
atuação, com conclusão entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, 
e se candidatar pelo site (http://www.kimberly-clark.com.br/programa-
-de-estagio-2019), onde estão disponíveis informações completas sobre 
o programa.

E - Transformando o Brasil
Jovens talentos recém-formados que querem trabalhar com desafi os 
sociais podem se inscrever para o processo seletivo da Fundação Lemann 
e da Associação Nova Escola. As organizações associadas unem forças 
para encontrar talentos que acreditam em um Brasil mais justo, avan-
çado e inclusivo e que querem colaborar para transformar esse sonho 
em realidade. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 30, em 
(https://vemtransformar.gupy.io/jobs/17078). Após o preenchimento 
do cadastro, os candidatos têm até 2 de novembro para fi nalizarem as 
primeiras etapas do processo, como testes online e a submissão de um 
vídeo de apresentação.

F - Trabalhar no Exterior
Estudar e trabalhar em um outro país é o sonho de muitas pessoas. 
Uma decisão que costuma ser carregada de dúvidas e receios. A fi m de 
desmistifi car o tema, no próximo dia 30, acontece o Workshop Study 
& Work Abroad, no auditório WeWork do Morumbi. O evento, que é 
gratuito, contará com uma série de palestras, entre as quais: 
Como trabalhar no exterior; Estudo e trabalho na Alemanha; e  Estágio 
+ Estudo no Canadá, entre outros, destacando as melhores carreiras, 
apresentando detalhes sobre o salário e funções em locais como Cana-
dá, Irlanda, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia. Mais informações e 
inscrições: (http://www.2bestudy.com.br/workshop). 

G - Viagens Seguras
Planejar uma viagem requer tempo e dedicação nas pesquisas, seja para 
escolher um hotel, comprar passagens ou até mesmo checar informações 
básicas, como documentos necessários. Para facilitar o planejamento 

da próxima viagem, a Allianz Travel, empresa líder na oferta de seguro 
viagem, apresenta a ‘Cartilha do Viajante’. O material digital reúne várias 
dicas para garantir tranquilidade e auxiliar os turistas durante toda a 
viagem. Responde dúvidas e apresenta importantes informações que 
podem facilitar o dia a dia no destino, de maneira simples e fácil. Esta 
cartilha contribui para garantir a melhor experiência em uma viagem. 
Acesse o material completo em: (https://www.mondialtravel.com.br/
duvidas-e-dicas/dicas-de-viagem/cartilha-do-viajante).

H - Construção e Mineração
Entre os dias 26 e 29, no São Paulo Expo, acontece a M&T Expo 2018 – 
10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração, 
o principal ponto de encontro do setor na América Latina. A feira terá 
ainda a Arena de Demonstração, com a maneira funcional de máquinas 
empregadas na construção que estão sendo expostas na feira, e a Arena 
Smart Construction, cujo intuito é apresentar de forma simplifi cada, fácil 
e gratuita o que há de mais novo em tecnologia mundial em diferentes 
setores da indústria. Outra atração será a realização do Summit, tradicional 
evento de conteúdo técnico e especializado. Para visitar a M&T Expo 
2018, basta realizar o credenciamento em (http://www.mtexpo.com.br).

I - Emprego dos Sonhos
Serasa Consumidor reabriu o processo seletivo para o Emprego dos 
Sonhos, que leva o ganhador a viajar por todas as regiões do Brasil du-
rante um ano, atrás de histórias inspiradoras sobre educação fi nanceira, 
e ganhar R$ 100 mil de salário anual. Qual será o principal trabalho? 
Coletar histórias em escolas primárias sobre o que está sendo feito para 
melhorar a educação fi nanceira das crianças. Para auxiliar nessa missão, 
além de viajar o país, o funcionário terá como atribuições do cargo o 
agendamento de entrevistas e encontro com professores, produção de 
conteúdo, visitas às escolas e também a realização de pesquisas. As 
inscrições estão abertas no site (www.oempregodossonhos.com.br). 

J - Inteligência Emocional 
Empresários do Vale do Silício têm incorporado o mindfulness ao longo 
da rotina de trabalho com o intuito de aperfeiçoarem suas habilidades 
de inteligência emocional. Com o objetivo de oferecer uma nova alter-
nativa para desenvolver essa qualidade e aumentar a produtividade, o 
Search Inside Yourself Leadership Institute, oferece pela primeira vez 
em São Paulo o renomado programa “Search Inside Yourself”, criado no 
Google, que conta com instrutores brasileiros certifi cados. O programa, 
que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro,  inclui exercícios para co-
municação, autogestão, empatia, gestão inspiradora, foco, e ações que 
benefi ciam habilidades interpessoais e de liderança. Saiba mais em: 
(www.eventbrite.com.br).

A - Feijoada com Artistas
No dia 3 de novembro, a partir das 12h, acontece a segunda edição da 

Programa de Estágio 2019. Oferece vagas em diversas áreas, entre elas, 
Marketing, Vendas, Finanças, RH, Operações e Trade Marketing para 
as cidades de São Paulo Mogi das Cruzes Suzano Rio de Janeiro Ca

O fi m de ano traz 

diversas situações 

atípicas às empresas, 

sobretudo as que lidam 

com o comércio, seja ele 

através de lojas de rua, 

shoppings, ou mesmo o 

e-commerce

Isso porque é uma época de 
grande injeção monetária 
vinda do 13º salário de 

milhares de brasileiros, que 
buscam por promoções para 
comprar seus presentes de na-
tal. É claro que picos de vendas 
são extremamente positivos. 
Porém, eles podem ser também 
caóticos. Uma empresa pouco 
preparada para lidar com essa 
situação pode deixar de ganhar 
dinheiro. 

Se, por exemplo, há um au-
mento no número de clientes, 
mas a oferta de produtos e 
serviços, bem como a mão de 
obra para atender à demanda 
não acompanhar o ritmo de 
expansão, a empresa certa-
mente terá problemas. Por 
esse motivo, o fi eld marketing 
tem um papel de importância 
extrema na prevenção de 
perdas e ampliação de vendas. 

Prevenir perdas não é so-
mente evitar roubos, mas se 
trata de conhecer seu estoque, 
saber quais produtos estão 
para vencer ou podem ser 
direcionados para uma pro-
moção. Evitar o desperdício 
e maximizar as vendas é um 
trabalho de prevenção tão 
efi ciente quanto promoções e 
outras ações ativas de marke-
ting. É preciso que o gerente 
da loja conheça sua empresa 
como a palma de sua mão, 
pois assim ele pode começar 
a implementar as ações ativas 
de forma estratégica. 

O fi eld marketing é justa-
mente isso, conhecer, planejar 
e aplicar ações no ponto de 
venda que fazem a diferença, 
sobretudo porque são estra-
tégicas, criadas para atender 
àquela loja, naquele momento, 
com aquele tipo de consumi-
dor, e considerando o que se 
tem de produtos disponíveis.

A ideia central é ter um 

contato direto com o consu-
midor, se utilizando muitas 
vezes de promotores de venda. 
Contudo, isso não quer dizer 
apenas ter alguém oferecendo 
amostras dentro de uma loja. A 
ideia é que haja inteligência no 
processo. O ambiente online, 
por exemplo, deve ser utilizado 
de forma estratégica para que 
a interação com a marca traga 
a ela visibilidade enquanto 
divulga e atrai clientes.

Já dentro do varejo em si, 
um produto mal posicionado 
pode ficar encalhado. Um 
outro que vendeu bem, mas 
não teve acompanhamento 
em tempo real pode não ser 
reposto no momento de maior 
venda, criando a impressão de 
que o estoque fi cou “encalha-
do”, quando na verdade foi o 
varejista que não soube lidar 
com sua demanda. Para se 
ter essa noção, é preciso uma 
equipe bem treinada e efetivas 
métricas de análise.

O fi eld marketing visa traba-
lhar o varejo com inteligência. 
Vender não é tão simples, 
sobretudo quando há marcas 
buscando crescimento e co-
locação em um mercado. As 
gigantes do comércio só estão 
onde estão, porque considera-
ram esse tipo de ação há muito 
tempo, e vêm incrementando 
suas ações com a inteligência 
de mercado adquirida ao longo 
de anos de trabalho. 

Não é à toa que há Coca-
-Cola ou mesmo aves que não 
costumamos comer aqui no 
Brasil, presentes nessas festas 
de natal. São estratégias refor-
çadas há décadas. Vender é 
muito mais complicado do que 
parece, sobretudo em épocas 
agitadas como a que estamos 
iniciando. Vale a pena conside-
rar uma equipe especializada 
para ajudar o negócio a tomar 
as rédeas e maximizar o cres-
cimento do lucro na empresa. 

Para aproveitar bem a me-
lhor temporada do ano para o 
varejo é preciso muita sabedo-
ria e planejamento. 

(*) - É diretor da Red Lemon 
Agency, agência especializada em 

comunicação, fi eld marketing
e ações promocionais

(http://redlemon.agency).

André Romero (*)

O Índice de Confi ança do 
Consumidor, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 4 pontos de 
setembro para outubro. Com 
a alta, o indicador chegou a 
86,1 pontos, em uma escala 
de zero a 200, um patamar 
ainda baixo em termos 
históricos .

A alta foi provocada pelo au-
mento da confi ança em relação 
ao futuro, medida pelo Índice 
de Expectativas, que avançou 
6,1 pontos e chegou a 99 (o 
patamar mais alto desde abril 
deste ano). Já a confi ança no 
momento presente teve que-
da. O Índice da Situação Atual 
recuou 0,4 ponto e chegou a 
71,9 pontos.

Segundo a coordenadora da 
Sondagem do Consumidor da 
FGV, Viviane Seda, o resultado 
mostra que o consumidor está 
esperançoso e otimista em 
relação aos próximos meses, 

O consumidor está esperançoso e otimista em relação aos 

próximos meses.

O Canadá comprometeu-se a acelerar as 
negociações para a assinatura de um acordo de 
livre-comércio com o Mercosul durante uma 
reunião em Ottawa que contou com a presença 
do ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
Aloysio Nunes. “Nos comprometemos a acelerar 
as negociações para um acordo de livre-comércio 
ambicioso e global entre o Canadá e os países do 
Mercosul”, disse a chanceler canadense, Chrystia 
Freeland, em comunicado após o encontro com 

Aloysio Nunes.
Na nota, Freeland afi rmou que os dois deba-

teram “temas bilaterais, regionais e globais”, 
entre eles “a necessidade de reforçar e revigo-
rar a ordem internacional baseada em normas 
para fortalecer as instituições multilaterais”. 
Freeland e Aloysio discutiram também “a crise 
na Venezuela, em particular o impacto regional 
da recente migração em massa”, ainda segundo 
o comunicado (Agência EFE).

Arrecadação 
da Receita 
Federal chega 
a R$ 110,6 
bilhões

A arrecadação das receitas 
federais somou R$ 110,664 
bilhões em setembro, de acor-
do com dados divulgados hoje 
(24), em Brasília, pela Receita 
Federal. Na comparação com 
setembro de 2017, descontada a 
infl ação pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), houve crescimento de 
0,26%.

Nos nove meses deste ano, a 
arrecadação federal acumula 
R$ 1,064 trilhão, 6,21% (varia-
ção considerado o desconto da 
infl ação pelo IPCA) a mais que a 
do mesmo período de 2017. Se 
forem considerados apenas os 
valores administrados pela Re-
ceita Federal (como impostos 
e contribuições), a arrecadação 
fi cou em R$ 108,173 bilhões, 
com redução de 0,39% em 
setembro. 

No acumulado do ano até o 
mês passado, a soma dos valo-
res administrados pela Receita 
atingiu R$ 1,023 trilhão, com 
crescimento real de 5,02%. No 
caso das receitas administradas 
por outros órgãos (principal-
mente royalties do petróleo), 
houve crescimento de 39,79% 
em setembro (R$ 2,490 bilhões) 
e de 48,6% no acumulado do ano 
até o mês passado (R$ 40,897 
bilhões) (ABr).

A afi rmação foi feita pelo 
presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Gol-

dfajn, na abertura do 1º Semi-
nário Sistema BacenJud 2.0: 
Desafi os e Perspectivas, ontem 
(24), em Brasília.

A versão 2.0 do sistema ras-
treia e resgata dinheiro para 
quitar dívidas sentenciadas. 
A penhora online inclui ativos 
como ações e títulos de renda 
fi xa. Em 2017, o sistema recu-
perou R$ 18,3 bilhões e outros 
R$ 4 bi de janeiro a março deste 
ano. Apenas 5% a 6% de todas 
as ordens judiciais, porém, 
resultam em resgate efetivo, 
segundo o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Por isso, o 
objetivo do seminário é debater 
como recuperar mais valores.

Goldfajn disse o BC vem pro-
movendo mudanças no sistema 
que “visam sua modernização, 

Goldfajn disse que o BC atua em coordenação e alinhamento com 

o Poder Judiciário.

R
ov

en
a 

R
os

a/
A

B
r

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

BC: 10 milhões de ordens judiciais 
tramitam pelo sistema de bloqueio
Cerca de 10 milhões de ordens judiciais devem tramitar, este ano, pelo BancenJud, sistema que 
permite o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas e empresas alvos de ordem judicial

res Mobiliários e as Sociedades 
de Crédito, Financiamento e 
Investimento. Com isso, foi am-
pliado o alcance do BacenJud, 
que consulta o CCS de forma 
integrada para envio das ordens 
judiciais”, disse o presidente do 
Banco Central.

Goldfajn disse ainda que o 
BC atua em “coordenação e 
alinhamento” com o Poder Ju-
diciário. “Assinamos o acordo 
de cooperação para mediação 
de confl itos junto ao CNJ em 
dezembro de 2017. Essa inicia-
tiva permitirá promover a apro-
ximação digital dos envolvidos 
nas situações de confl ito do 
direito do consumidor dentro 
do sistema fi nanceiro. Além 
disso, estamos trabalhando 
para muito em breve lançarmos 
a nova plataforma de mediação 
digital, com suas novas funcio-
nalidades”, fi nalizou (ABr).

padronização e melhor controle 
dos procedimentos atuais”. Ele 
acrescentou que neste ano hou-
ve ampliação do alcance do Ba-
cenJud para mais instituições.

“No presente ano, concluímos 

a ampliação dos produtos e do 
alcance do Cadastro de Clientes 
do Sistema (CCS) Financeiro 
Nacional, incluindo Coopera-
tivas de Crédito, Corretoras e 
Distribuidoras de Títulos e Valo-

Cresceu a confi ança do consumidor 
de setembro para outubro

mesmo sem ainda ter um resul-
tado das urnas. “O fi m do perío-
do eleitoral diminui a incerteza 
política e gera expectativa de 

mudanças na condução da 
política econômica para o 
início do novo governo”, disse 
a pesquisadora (ABr).

Canadá quer acelerar negociações 
comerciais com Mercosul


