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A - Empreendedor do Ano
A Ernst & Young (EY) anuncia os homenageados do 21º Prêmio Em-
preendedor do Ano, que reconhece os profi ssionais brasileiros com 
trajetórias de destaque. A cerimônia será realizada no próximo dia 30 
(terça-feira), no Hotel Unique. O homenageado eleito na categoria mas-
ter participa da edição global da premiação, em Mônaco, que neste ano, 
pela primeira vez reconheceu um brasileiro, Rubens Menin, Presidente 
do Conselho da MRV Engenharia, como o ‘World Entrepreneur of the 
Year’. Mais informações: (www.ey.com.br).

B - Mercado de Câmbio
Imagina poder fazer câmbio de importação, exportação e remessas 
fi nanceiras até cem mil dólares por contrato, com as mesmas cotações 
que os bancos fazem para operações de milhões de dólares? Isso vai ser 
possível com a TransferHub, plataforma pioneira que busca derrubar 
barreiras e trazer as melhores tecnologias em fi nanças, para transformar 
o modo como se faz câmbio no Brasil e no mundo. É a primeira plata-
forma a permitir que ofertas de câmbio criadas eletronicamente por 
compradores e vendedores sejam casadas em tempo real. É a estreia 
da economia colaborativa no mercado de câmbio. Saiba mais em: (www.
transferhub.com.br). 

C - Qualidade e Preços 
Faltando poucos dias para começar a Feistock, a maior feira de móveis 
e decoração voltada para o consumidor fi nal, a cidade de São Bento 
do Sul/SC já está preparada para receber os visitantes que se reúnem 
na Capital Nacional dos Móveis para aproveitar os mais de seis mil 
produtos de 110 expositores e marcas. É uma oportunidade ideal para 
os compradores encontrarem uma diversidade de itens de qualidade 
com até 70% de desconto e a pronta entrega para o país inteiro. É 
o momento perfeito para redecorar a casa ou preparar o projeto de 
um novo apartamento. Acontece entre os dias 8 a 11 de novembro no 
pavilhão da Promosul que, com mais de 15 mil m². Mais informações 
(www.feistock.com.br). 

D - Mate Artesanal
A Megamatte é uma rede de lanches saudáveis que tem como carro-chefe 
o mate que é preparado como se fosse um chá, de forma artesanal. Em 

seu plano de expansão, a marca abre mais 3 lojas no Estado do Rio. 
Até abril, mais 4 unidades serão inauguradas. A rede busca novos fran-
queados no interior do Rio, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Vitória e 
Fortaleza. Atrualmente já são 150 unidades em funcionamento em seis 
estados brasileiros. Com mais de 20 anos de atuação, sendo doze destes 
já como franqueadora, a Megamatte tem atualmente 150 unidades em 
funcionamento em seis estados. É possível encontrar três modelos de 
negócios: loja, quiosque e container. Mais informações em:  (http://www.
megamatte.com.br/).

E - Modelo de Negócios
A Serasa Experian implantou um novo modelo de negócios baseado em 
sessão de design thinking guiada. Batizado de “Inception”, o método con-
siste em criar um novo produto ou encontrar soluções para os desafi os de 
clientes em até 5 dias. Para isso, são formadas equipes multidisciplinares, 
com envolvimento do cliente direto, que fi cam imersas para identifi car 
a problemática, levantar hipóteses, criar um protótipo e fazer a entrega 
fi nal dentro do prazo. Garante mais agilidade e inovação, permitindo, 
por exemplo, identifi car rapidamente a satisfação do cliente antes de 
investir tempo e dinheiro na criação de um produto que, no modelo 
tradicional, pode levar cerca de um mês para um resultado similar. Para 
mais informações: (www.serasaexperian.com.br).

F - Empresas Francesas
Os interessados em um novo desafi o no mercado de trabalho têm 
a chance de entrar em contato com as maiores empresas francesas 
no Brasil durante o 4º Salão de Carreiras França-Brasil. O evento, 
organizado pelo Campus France Brasil com apoio do Consulado da 
França em São Paulo, Câmara de Comércio França-Brasil e Business 
France, acontece no dia 6 de novembro, no Hotel Maksoud Plaza, das 
15h às 19h. Os participantes poderão encontrar oportunidades de 
emprego e estágio, ampliar sua rede de contatos além de participar 
dos workshops e palestras. O evento é gratuito. Inscrições: (http://
www.bresil.campusfrance.org/node/303956).

G - Festival de Inovação 
Empresas, universidades, ONGs e outras organizações já podem ins-
crever eventos na 4ª edição da São Paulo Tech Week, que acontece 

entre os dias 24 e 30 de novembro. A ideia é fazer da cidade palco para 
iniciativas dinâmicas, atraindo e conectando milhares de talentos, em-
preendedores e investidores como um hub de inovação. Iinteressados 
em promover eventos podem cadastrar qualquer formato de iniciativa, 
gratuita ou não. As áreas são interatividade, tecnologias como blockchain, 
startups, carreira e recrutamento, IoT, fi ntech, negócios, smart city, life 
science & biotech, impacto social, games, edutech, wearable, investi-
mentos, atividades para crianças, marketing digital, realidade virtual 
& realidade aumentada, entre outras. Mais informações em: (www.
saopaulotechweek.com).

H - Financiamento do 13º
Caixa Econômica Federal  abriu linhas de crédito especiais para as 
empresas fi nanciarem o pagamento do 13º salário de seus empregados. 
As operações são destinadas a empresas com faturamento fi scal anual 
de até R$ 30 milhões. O banco destinou R$ 5,7 bilhões no período para 
as operações. O banco oferece linhas de crédito com taxas de juros 
competitivas em relação ao mercado, para fi nanciamento não só do 
13º salário, como também do capital de giro para despesas diversas. Os 
recursos podem ser liberados na conta corrente pelo Internet Banking 
ou no autoatendimento. A linha possui prestações fi xas, durante todo 
o contrato, que pode ser de até 48 meses.

I - Rede de Pizzarias
Como parte do amplo plano de expansão em todo o Brasil, que prevê 
a abertura de 700 novas unidades até 2023, a Pizza Hut, maior rede de 
pizzarias do mundo, também planeja se expandir no estado do Mato 
Grosso.  Atualmente com duas lojas em Cuiabá (Shopping Pantanal 
e na Av.Lapa Pés), a rede pretende chegar a 10 lojas nos próximos 
dois anos com a abertura de oito novas unidades, sendo três delas 
em Cuiabá e outras cinco nas principais cidades do interior, entre 
elas Sinop. O investimento médio na implantação de uma unidade 
franqueada da Pizza Hut é de R$ 1 milhão, com prazo médio de 
retorno em 36 meses. Os interessados devem se cadastrar pelo site 
(www.pizzahut.com.br). 

J - Estágio e Summer
A Fundação Estudar abre inscrições para o processo seletivo com vagas 
para novos estagiários e summers. Esta é a oportunidade para que os 
jovens interessados em construir uma trajetória de impacto social pos-
sam se desenvolver com autonomia dentro de uma ONG. Além disso, é 
possível aprender e se conectar com importantes lideranças de diversas 
áreas de conhecimento no Brasil e no mundo. Os dois programas têm 
início dia 8 de janeiro. O summer tem duração de seis semanas; enquan-
to o estágio pode ter duração de até dois anos. Inscrições até o dia 9 
de novembro pelo site: (https://materiais.napratica.org.br/programa-
-estagio-e-summer-2019/).
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Não é de hoje que o 

mundo corporativo vive 

à sombra de um estigma 

fi nanceiro

Muitos veem o lucro 
como o principal ob-
jetivo das empresas, 

colocando seus funcionários 
como “números”, ou “máqui-
nas de fazer dinheiro”, sem 
dar a eles a real importância 
que detêm para o crescimento 
de seus negócios. Embora isso 
ainda seja verdade em muitas 
companhias, o cenário tem 
se transformado em muitas 
outras. 

Cada vez mais, as organi-
zações compreendem que 
valorizar seus colaboradores 
signifi ca valorizar seu próprio 
empreendimento, uma vez que 
são esses funcionários quem 
dão vida aos negócios e fazem 
tudo realmente funcionar. A 
forma como um colaborador 
é tratado não só refl ete nos 
valores de uma empresa, como, 
também, na maneira como os 
clientes são tratados – e é isso 
que, posteriormente, ajudará a 
formar a imagem e reputação 
da marca no mercado. 

Funciona como um círculo 
onde um fator está totalmente 
ligado ao outro; e eles podem 
ser determinantes para o su-
cesso ou para o fracasso de 
uma organização. É importante 
lembrar que os benefícios 
estabelecidos por leis traba-
lhistas não fazem parte desse 
processo de valorização do 
funcionário – são apenas o 
cumprimento da legislação, 
o básico. 

Para se diferenciar e valori-
zar realmente seus colaborado-
res, as empresas devem buscar 
alternativas humanizadas e 
diferenciadas, que incentivem 
seu time com ações extras 
ao que determina o regime 
CLT. Mais do que benefícios, 

se faz necessário criar um 
ecossistema saudável dentro 
da organização – tanto para 
a empresa, quanto para os 
funcionários - onde ambos só 
têm a ganhar. 

Um estudo conduzido pelo 
especialista Andrew Oswald, 
da Universidade de Warwick 
(Reino Unido), apontou que 
empregados felizes são 12% 
mais produtivos. Sonja Lyu-
bomirsky, da Universidade da 
Califórnia (EUA), mostra que 
há aumento de 37% nas vendas 
e três vezes mais criatividade 
dos funcionários mais satisfei-
tos – ou seja, investir em seus 
funcionários signifi ca investir 
em sua organização.

Podemos listar ainda, bene-
fícios dessas boas práticas de 
RH por dois pontos de vistas 
diferentes: do ponto de vista 
humano, valorizar seus co-
laboradores é cada vez mais 
essencial uma vez que, geral-
mente, passamos mais tempo 
de nossas vidas no trabalho 
do que em casa. Assim, nada 
mais justo que esse ambiente 
de trabalho agradável e leve. 

Do ponto de vista dos ne-
gócios também, pois como 
apontam as pesquisas, um 
funcionário feliz trabalha mais 
empenhado e veste, de fato, 
a camisa da organização com 
orgulho de fazer parte do time, 
entregando seu trabalho com 
mais qualidade e empenho. 
Certa vez encontrei uma frase 
de um autor desconhecido que 
é perfeita para concluir esse 
raciocínio: “Você não constrói 
uma empresa, você constrói 
um time. Esse time é quem faz 
a empresa” – é isso! 

Se empreendedores e líderes 
tiverem essa visão, estaremos 
cada vez mais próximos da 
transparência nos negócios 
que todos buscam.

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
da Embracon Consórcios.

Brenda Donatto (*)

O Banco do Brasil (BB) divulgou na sexta-feira 
(26) um comunicado ao mercado, no qual infor-
ma que seu atual presidente, Paulo Caffarelli, 
será substituído, a partir de 1º de novembro, 
por Marcelo Labuto. De acordo com a nota, a 
mudança decorre do pedido de renúncia ma-
nifestado por Caffarelli, que assumirá a Cielo. 

No mesmo comunicado, o BB informa que 
a indicação de Labuto - que é servidor de 
carreira do banco desde 1992 - foi a pedido 
do presidente Michel Temer. Com 47 anos, 
Labuto é graduado em administração e com 
MBA em marketing. Desde 2016, o futuro 

presidente do BB atua como vice-presidente 
de Negócios de Varejo. 

Antes presidiu a BB Seguridade Parti-
cipações. Foi também diretor de Seguros, 
Previdência Aberta e Capitalização; diretor 
de Empréstimos e Financiamentos; e gerente-
-geral da Unidade Governança de Entidades 
Ligadas e da Unidade Parcerias Estratégi-
cas. Em abril de 2017, Labuto foi nomeado 
presidente do Conselho de Administração 
da BB Seguridade Participações; membro 
dos Conselhos de Administração do Banco 
Votorantim e da Cielo (ABr).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de produtos industrializados 
na porta de saída das fábricas, registrou infl ação de 
2,93% em setembro. A taxa fi cou acima do 0,86% 
de agosto deste ano e do 1,48% de setembro de 
2017. Segundo dados divulgados na sexta-feira (26) 
pelo IBGE, o IPP acumula 14,02% no ano e 18,2% 
em 12 meses. De agosto para setembro deste ano, 
entre as quatro grandes categorias econômicas, a 
maior infl ação foi observada nos bens intermedi-
ários, isto é, os insumos industrializados usados 

no setor produtivo, cujos preços subiram 3,84%.
As demais categorias tiveram as seguintes 

taxas de infl ação: bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos (1,82%), bens de 
consumo semi e não duráveis (1,78%) e bens 
de consumo duráveis (0,82%). Ainda na com-
paração com agosto, os preços subiram em 22 
das 24 atividades pesquisadas pelo IBGE, com 
destaque para indústrias extrativas (12,82%), 
refi no de petróleo e produtos de álcool (7,44%) 
e outros produtos químicos (4,52%) (ABr).

O primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, e o 
premier japonês, Shin-

zo Abe, se reuniram no Grande 
Palácio do Povo, onde partici-
param de uma cerimônia de 
boas-vindas e assinaram estes 
acordos de cooperação ao lado 
de outros membros dos seus 
respectivos governos.

No segundo dia da visita 
ofi cial de Abe, a primeira fei-
ta por um chefe de governo 
japonês à China nos últimos 
sete anos, destacou o acor-
do alcançado entre o Banco 
Popular da China e o Banco 
do Japão para fortalecer sua 
cooperação e melhorar a es-
tabilidade fi nanceira dos dois 
países. Especifi camente, eles 

O primeiro ministro japonês, Shinzo Abe (esq.), e o primeiro 

ministro chinês, Li Keqiang.

A Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais 
(Abiove) divulgou que os esto-
ques de passagem brasileiros 
de soja entre dezembro de 
2018 e janeiro de 2019 devem 
ser de 1,4 milhão de toneladas, 
o que considera sufi ciente 
para atender o cenário atual, 
em que o Brasil vem sendo 
requisitado pelo mercado 
chinês.

A expectativa é que a pres-
são já existente sobre os pro-
dutores brasileiros, em virtude 
do embate comercial entre 
China e Estados Unidos, seja 
ainda maior até o fi m do ano. 
Com a disputa entre os dois 
mercados gigantes, o espaço 
cresceu para a soja brasileira, 
já que, com o bloqueio da soja 
americana, nossa produção é 
a única capaz de satisfazer a 

Com a disputa USA/China, o espaço cresceu para a soja 

brasileira.

Exportações de café 
atingem 24 milhões 
de sacas 

Os Cafés do Brasil geraram US$ 
3,536 bilhões de receita cambial 
com 23,644 milhões de sacas de 
60kg exportadas no período de 
janeiro a setembro, volume que 
representa um crescimento 
de 7,3%, se comparado com o 
mesmo período do ano passado, 
o qual atingiu 22,031 milhões de 
sacas. Do total exportado nesse 
mesmo período deste ano, 22,833 
milhões de sacas (96,6%) desti-
naram-se a países importadores 
que não produzem café. Além 
disso, do volume total expor-
tado, destacam-se que 811,482 
mil sacas (3,4%), incluindo café 
verde e industrializado, foram 
destinadas a países produtores. 

Embora pouco expressivo 
em relação ao total de café 
exportado pelo Brasil, o volume 
de exportação para países pro-
dutores teve aumento de 57% 
em relação ao mesmo período 
de 2017, que foi de 517,264 mil 
sacas (Embrapa Café)
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China e Japão assinam acordos para 
fortalecer a cooperação bilateral

China e Japão assinaram na sexta-feira (26), em Pequim, dez acordos para fortalecer a cooperação 
bilateral em diferentes áreas como fi nanças e comércio, e reafi rmaram o compromisso para trabalhar 
em conjunto com o objetivo de conseguir a estabilidade da região

concordaram em trocar moe-
das locais entre as duas enti-
dades de até de 200 bilhões 
de iuanes (cerca de US$ 28,7 
bilhões), segundo detalhou o 
Banco do Japão. 

A desnuclearização da Coreia 
do Norte também marcou a 
agenda do encontro, onde Li 
manifestou a vontade da Chi-
na em manter as relações a 
longo prazo com Japão com o 
objetivo de conseguir a estabi-
lidade regional. Com relação a 
situação na península coreana, 
o primeiro-ministro japonês 
afi rmou que existe vontade, 
por parte, de seu governo 
em “normalizar” as relações 
diplomáticas com o regime de 
Pyongyang (Agência EFE).

Indústria da soja: estoque 
sufi ciente para o fi m do ano

demanda chinesa.
“Apesar de ser um número 

historicamente baixo, o balanço 
de oferta e demanda mostra 
que o Brasil conseguirá suprir 
a toda a demanda com a pro-
dução doméstica e baixo nível 

de importações” avalia Daniel 
Furlan Amaral, gerente de 
economia da Abiove. “Agora, 
é fazer o planejamento para 
ano que vem e continuar 
atendendo o mercado”, diz 
(Agência EFE).

Saída de Caffarelli da presidência 
do Banco do Brasil

Preços de produtos industrializados 
na saída das fábricas


