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A - Formação de Sommelier 
A Sommelier School divulga a agenda dos cursos neste segundo semestre. 
O curso com início no próximo dia 12, é direcionado para a Formação de 
Sommelier Módulo Básico com 8 aulas e 28 vinhos degustados. O conteúdo 
abrange: História do vinho, viticultura, vinicultura, processo de vinifi cação de 
espumantes, tintos, brancos, rosés e fortifi cados, identidade do vinho, serviço. 
O local das aulas é o Etto Restaurante, localizado na Rua Bela Cintra, 1783, 
Jardins. Inscrições e mais informações: (www.sommelierschool.com.br).

B - Feirão de Imóveis
A “Black Week” chega também ao setor imobiliário com o 1º Feirão 
Digital de Imóveis do Banco Santander. São mais de 1000 unidades 
com desconto, entre casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos 
ocupados e desocupados. As propriedades estão disponíveis por meio 
de leilões online em todo o país, entre os próximos dias 26 e 30. Os 
pregões serão realizados pelas leiloeiras Sold, Biasi, Frazão, Mega e 
Zukerman, e todos os imóveis podem ser acessados por meio do link 
(www.santanderimoveis.com.br). As propriedades estão localizadas em 
22 estados, em todas as regiões do Brasil.

C - Fronteiras do Seguro
Entre os próximos dias 7 e 8, no Transamérica Expo Center, acontece 
o 12º Insurance Service Meeting, promovido pela Confederação das Se-
guradoras. Mais de 15 palestrantes debaterão o tema “Novas Fronteiras 
do Seguro: hoje e amanhã na Era Digital”, sob diversas perspectivas. 
Outros assuntos como aplicação do blockchain, inteligência artifi cial e 
as novas fronteiras do trabalho, automação de processos com robótica, 
internet das coisas e os desafi os das bigtechs. A palestra de abertura 
“Estamos Preparados para a 4ª Revolução Industrial” será ministrada 
por Renato Lucio de Castro Junior, da SmartUp Consulting Firm. Mais 
informações e inscrições: (www.eventos.cnseg.org.br).   

D - Inteligência de Execução
Nos próximos dias 8 e 9, na GS1 Brasil, o Instituto Nacional do Varejo 

promove o primeiro evento de trade marketing focado em inteligência 
de execução, integrando fundamentos de shopper e sell-out, chamado 
Retail Insights. Objetiva discutir com profi ssionais de trade marketing 
e de varejo com larga experiência de mercado, as alavancas, resultados 
de soluções e melhores práticas que vem sendo aplicadas em diversos 
processos de inteligência da execução, engajamento do shopper e 
conversão de vendas, considerando a oferta de ferramentas e sistemas 
que entregam uma camada cada vez mais inteligente de dados para to-
mada de decisões comerciais mais assertivas. Mais informações: (www.
retailinsights.net.br).

E - Theatro Municipal 
A partir deste mês, o saguão do Theatro Municipal de São Paulo estará 
aberto para visitação todas as terças-feiras, das 10h às 16h. Essa é 
mais uma oportunidade para o público conhecer um dos espaços desse 
prédio histórico e tirar fotos. A ação começa no próximo dia 6. A inicia-
tiva é diferente das visitas guiadas que acontecem de quarta a sábado 
em diferentes faixas de horários, com duração aproximada de 1 hora 
e meia. Nessas, os visitantes são acompanhados por educadores que 
contam detalhes e curiosidades da história e da arquitetura de todo o 
prédio histórico e da Praça das Artes, espaço que faz parte do complexo 
Theatro Municipal de São Paulo.

F - Digitalização de Documentos
A Alaris, uma empresa Kodak Alaris, provedora global de tecnologia 
em soluções de captura da informação para empresas, é patrocinadora 
do “Amcham Spark – O dia para reinventar o amanhã”, que acontece 
na quinta-feira (8), das 8h às 16h30, na AmchamSP. Palestras sobre 
o futuro do mercado de consumo, mobilidade, mercado de trabalho, 
sustentabilidade, energia com importantes representantes das áreas. 
A digitalização é o futuro. Adotá-la desde cedo resultará em um passo 
à frente da concorrência. Mais informações: (www.amcham.com.br).

G - Comunicação em Vendas
A jornalista e sócia-diretora da Communica Brasil, Andrea Funk, vai 

ministrar o curso “A Comunicação como Ferramenta de Vendas” na 
sede da ADVB no próximo dia 10 (sábado), das 8h30 às 17h30. Objetiva 
abordar a importância da imagem das empresas, além de tratar sobre 
a comunicação no mix de marketing e as mídias sociais, que inclui te-
mas como Supervisão de equipes de vendas; Negociação com foco em 
resultados; Gestão de equipes de vendas; A arte de prospectar clientes 
com qualidade; e Excel para Negócios. As inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail (cursos@advb.org) ou pelo tel. (11) 3287-0000.

H - Acordos Formais
Com o intuito de esclarecer e orientar a melhor forma de elaborar 
contratos de maneira personalizada e com a devida assessoria jurídica, 
o escritório Roncato Advogados convida para um evento gratuito a 
realizar-se no próximo dia 13, a partir das 9h30, que contará com a 
palestra de Adriana Barreto, especialista em Direito Processual Civil. 
Entre outros temas, as principais diferenças entre os famigerados 
“contratinhos” – e as consequências que podem trazer para seu negócio 
– e os contratos personalizados, com cláusulas fundamentais para os 
envolvidos. Direcionadas para administradores, controllers, diretores, 
gestores e supervisores. É necessário confi rmar presença pelo link: 
(http://bit.ly/2Ou69Xu). 

I - Opções de Investimento
O empreendedor autônomo ou micro e médio empresário que têm o 
sonho de montar um negócio próprio veem, nas unidades móveis, a 
chance de transformar esse desejo em realidade. No mercado atual, é 
possível investir em mais de 15 segmentos sobre rodas, que vão muito 
além do universo dos famigerados food trucks. A 4Truck, uma das 
principais empresas de soluções sobre rodas no Brasil, dispõe de muitos 
projetos, que variam de estandes de empresas – muito usados em feiras, 
por exemplo – a padarias, esmalterias, camarins, loja de roupas, plantão 
de vendas de imóveis e até spa. Saiba mais em: (www.4truck.com.br).

J - Atividades Físicas
O exercício físico ajuda a melhorar o humor, a disposição, a autoestima e 
não pode ser deixado de lado. Pensando nisso, a Red Bull criou a campa-
nha “Tchau Preguiça”, que permeia os meses de novembro e dezembro e 
vai premiar os atletas mais motivados do período marcado por ninguém 
menos que o Dia Mundial da Preguiça (7). Por meio do aplicativo Strava, 
corredores e ciclistas marcarão seus tempos e quilometragens diários. 
Aqueles que vencerem a inércia e forem mais longe serão recompensados. 
Basta entrar no site da campanha (www.redbull.com.br/tchaupreguica), se 
inscrever e começar a contabilizar os km de exercício utilizando o Strava 
no celular, que serão acumulados até o dia 14 de dezembro.
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O comércio 

internacional é um forte 

motor do crescimento 

econômico e da geração 

de empregos

Nações outrora economica-
mente estagnadas, como 
China, Índia e alguns 

países do Leste Europeu, perce-
beram no comércio exterior um 
mecanismo de aceleração econô-
mica. Nos Estados Unidos, cada 
US$ 1 bilhão de crescimento das 
exportações gera mais de 20 mil 
empregos. Como apontou Tamer 
Cavusgil, graças ao comércio 
internacional “o rápido cresci-
mento econômico dos países 
emergentes está estimulando 
sólidas conquistas nos padrões 
de vida. A crescente prosperidade 
acarreta melhorias nos índices de 
alfabetização, nutrição e saúde”,

Por isso vale tanto à pena 
dedicar-se aos negócios interna-
cionais. Nessa área, cada país, 
possui vantagens competitivas 
na produção de certos itens. 
Enquanto a China – graças a sua 
larga mão de obra – se destaca 
na produção de manufaturados, 
o Brasil, por seu tamanho conti-
nental e sua variedade climática, 
é bastante competitivo no campo: 
de soja a açúcar, passando por 
proteínas animais. Assim, pos-
suímos uma clara vantagem na 
exportação de commodities, o 
que se percebe com facilidade ao 
olhar a balança comercial.

A força do agronegócio bra-
sileiro há muito tempo assusta 
os europeus. O açúcar brasileiro 
sofre restrições quantitativas 
para entrar na União Europeia, 
além da alíquota de cerca de 93 
euros por tonelada. Cotas são 
aplicadas também à carne bovina, 
ao etanol e a outros produtos, 
visando proteger os pequenos 
agricultores. Automóveis fabri-
cados no Mercosul – obviamente 
não são commodities – mas pagam 
uma tarifa de cerca de 35% para 
entrar naquele continente.

Esses fatores, em conjunto, 
travam a assinatura fi nal de um 
acordo de livre comércio entre o 
Mercosul e a União Europeia, que 
vem sendo negociado há quase 
20 anos. Os europeus querem 
proteger seus pequenos agricul-
tores, obviamente ameaçados 
pela escala e efi ciência produtiva 
brasileira no setor agrícola. Os 
países membro do Mercosul, em 
especial o Brasil, esperam manter 
a quebra de patente de medica-
mentos e conseguir vender um 
número maior de produtos na 
Europa.

Todas essas divergências de 
posição levam em conta os fato-
res internos de ambos os blocos, 
sendo absolutamente naturais. 
É dever dos governos estimular 
seus setores produtivos, em es-
pecial aqueles mais vantajosos e 
rentáveis. Ao mesmo tempo, os 
países tentam proteger, de algu-
ma forma, as áreas consideradas 

mais vulneráveis. Ainda assim, 
também é necessário ampliar os 
mercados para os nossos produ-
tos, o que ocorreria através do 
acordo.

Outro complicador notável 
são as incertezas econômicas e 
políticas no Brasil e na Argentina. 
Os argentinos sofreram neste ano 
uma intensa desvalorização de 
sua moeda e pediram recursos 
ao FMI. O Brasil também viu o 
real se desvalorizar, e ainda que 
a economia tenha dado alguns 
sinais de melhora, o nível de 
desemprego permanece alto e 
há muito o que fazer. 

Somada à questão econômica 
de nosso país, a incerteza da corri-
da eleitoral preocupa investidores 
externos e internos: a possibili-
dade da eleição de um candidato 
ou candidata não comprometido 
com as reformas da previdência e 
do setor tributário pode elevar o 
risco do país e afetar largamente 
as contas públicas, travando ainda 
mais o crescimento.

Nesse cenário, o acordo co-
mercial que poderia facilitar a 
inserção dos produtos brasileiros 
no continente europeu, se arrasta 
vagarosamente. Uma vez que a 
internacionalização de nossas 
empresas é facilitada, a produção, 
o emprego e a industrialização 
aumenta. Tradicionalmente, em-
presas que atuam nos mercados 
externos são menos suscetíveis a 
crises econômicas, e por muitas 
vezes confrontarem-se com mer-
cados mais exigentes, aumentam 
a qualidade de seus produtos e 
serviços.

A internacionalização permite 
também maiores economias de 
escala, acesso mais fácil a recur-
sos e impacta diretamente na 
balança comercial do país. No que 
tange ao acordo Mercosul-EU, o 
Brasil tem sido mais cauteloso 
ao efetuar concessões do que a 
Argentina, Uruguai e o Paraguai, 
o que reduz as esperanças de 
que o dito tratado seja concluído 
nesse ano.

Seja como for, com ou sem 
tratado, há outra forma de esti-
mular as exportações: desburo-
cratizando o comércio exterior, 
que sofre hoje com mais de 3.600 
normas diferentes, aumentando 
a efi ciência aduaneira para envio 
e recebimento de mercadorias; 
e buscando melhorar nossas 
relações comerciais com a China 
e com os países da Aliança do 
Pacífi co. Talvez seja esse um dos 
papéis do próximo ou da próxima 
mandatária da nação: aumentar a 
inserção dos produtos e das em-
presas brasileiras nos mercados 
mundiais. 

Se isso acontecesse, certa-
mente teríamos um país mais 
próspero.
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O faturamento caiu 1,1% 
em setembro, as horas 
trabalhadas na produção 

diminuíram 0,9% e o nível de uti-
lização da capacidade instalada 
recuou para 77,8%, na compa-
ração com agosto, na série livre 
de infl uências sazonais. 

Para a CNI, o desemprego 
ainda elevado e a fragilidade 
fi nanceira das famílias man-
têm o consumo em baixa, o 
que limita a produção, deixa a 
ociosidade da indústria elevada 
e desestimula as contratações. 
O faturamento é a única das va-
riáveis pesquisadas que mostra 
tendência de recuperação em 
2018. Mesmo com a queda regis-
trada em setembro, o indicador 
cresceu 4,6% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. Na 
mesma base de comparação, as 
horas trabalhadas na produção 
caíram 2,1%.

Os dados do mercado de 
trabalho também são negativos, 
de acordo com os indicadores. 

A ociosidade na indústria desestimula as contratações.

A Petrobras International 
Braspetro BV (Pibbv), subsi-
diária da Petrobras, anunciou 
a venda integral de sua parti-
cipação societária de 50% na 
empresa Petrobras Oil & Gas 
B.V. (Po&gbv). A transação 
envolverá mais de US$ 1,5 
bilhão, com a estatal brasi-
leira recebendo pagamento 
à vista de US$ 1,407 bilhão e 
um pagamento futuro de até 
US$ 123 milhões, a ser efetu-
ado assim que o processo de 
redeterminação do campo de 
Agbami for implementado.

O contrato com a empresa 
Petrovida Holding B.V foi 
assinado na quarta-feira (31). 
A Po&gbv é uma joint venture 
na Holanda, constituída pela 
Pibbv (50%) e pelo BTG 
Pactual E&P B.V. (50%), com 
ativos na Nigéria. A Petrovida 
é formada pelas sócias Vitol 
Investment Partnership II Ltd, 
pela Africa Oil Corp e pela 
Delonex Energy Ltd. Segundo 

A transação envolve mais de US$ 1,5 bilhão.

Aumenta a confi ança 
do empresário 
paulistano 

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio no Município 
de São Paulo (ICEC) avançou pelo 
segundo mês consecutivo. A alta foi 
de 0,8%, ao passar de 101,8 pontos 
em setembro para 102,6 pontos em 
outubro. Entretanto, na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado, o índice continuou em queda 
(-4,5%). Apurado mensalmente pela 
FecomercioSP, o ICEC varia de zero 
(pessimismo total) a 200 pontos 
(otimismo total).

Na análise por porte, as empresas 
com até 50 empregados apontaram 
leve alta de 0,8%, passando de 101,2 
pontos em setembro para 102 pontos 
em outubro. No entanto, as empre-
sas com mais de 50 empregados 
sofreram queda de 1,4%, passando 
de 130,7 pontos em setembro para 
128,8 pontos em outubro.

O Índice das Condições Atuais do 
Empresário do Comércio voltou a 
crescer (3,2%) e registrou 73 pontos 
em outubro, ante 70,8 pontos em se-
tembro. Entretanto, na comparação 
com o mesmo mês de 2017, houve 
retração de 7,3%. O Índice de Expec-
tativa do Empresário do Comércio 
(IEEC) obteve leve alta de 0,3%, 
ao atingir 145,2 pontos em outubro, 
ante 144,8 pontos em setembro. Na 
comparação com setembro do ano 
passado, houve retração de 3,7%.

De acordo com a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, apesar de 
o indicador apresentar melhora na 
confi ança dos empresários, há uma 
clara insatisfação apontada em seus 
níveis atuais de estoque, retração 
essa que pode ser atribuída à fraca 
recuperação do comércio em decor-
rência do alto índice de desemprego 
ainda registrado, da recente alta do 
dólar e da redução dos investimentos 
(AI/FecomercioSP).
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Indústria teve desempenho 
negativo em setembro

O setor industrial teve mais um mês com o desempenho negativo, de acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI)

O emprego teve queda de 0,1% 
em setembro, frente a agosto, 
na série dessazonalizada. Na 
comparação com setembro de 
2017, o emprego registra alta 

de apenas 0,4%. A massa real 
de salários subiu 0,3% e o ren-
dimento médio do trabalhador 
aumentou 0,1% em setembro 
ante agosto, na série com ajuste 

sazonal. Em relação a setembro 
de 2017, contudo, a massa real 
de salários registra queda de 
1,9% e o rendimento médio tem 
redução de 2,2% (ABr).

Petrobras anuncia venda
de ativos na Nigéria

nota da Petrobras, “a conclusão 
da transação está sujeita ao 
cumprimento de condições 
precedentes usuais, tais como 
a obtenção das aprovações 
pelos órgãos governamentais 
nigerianos pertinentes”.

A Po&gbv possui 8% de parti-
cipação no bloco OML 127, onde 
se encontra o campo produtor de 
Agbami, e 16% de participação 
no bloco OML 130, que contém 

o campo produtor de Akpo e o 
campo de Egina, em fase fi nal 
de desenvolvimento, não sendo 
operadora em nenhum deles. A 
produção atual dos ativos da 
Po&gbv é de cerca de 21 mil 
boe/dia (parcela da Petrobras). 
“A presente divulgação ao mer-
cado está em consonância com 
a Sistemática para Desinvesti-
mentos da Petrobras”, afi rma a 
empresa (ABr).

A Rússia retomou as importações de carne bovina 
e suína brasileiras a partir da última quinta-feira (1). 
Os embarques estavam suspensos desde dezembro de 
2017, devido à detecção da substância ractopamina, 
que tem a propriedade de estimular o crescimento 
dos animais, ser detectada por autoridades sanitárias 
do país. Os produtores brasileiros alegaram que a 
contaminação foi acidental e ocorreu no preparo de 
rações usadas na alimentação dos animais.

O ministro da Agricultura brasileiro, Blairo Maggi, 
comemorou a decisão, “tomada após vários meses de 
negociações”. O documento russo informa que “é possí-
vel remover as restrições impostas a todas as empresas 
exportadoras, levando em conta a análise das medidas 
adotadas pelo Brasil e as garantias fornecidas pela Se-
cretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do ministério, 
sobre o cumprimento das condições de produção e 
vendas de produtos de empresas brasileiras” (ANSA)

Rússia retomou importações de carne brasileira


