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A - Agricultura Digital
A evolução da tecnologia tem contribuído para a otimização das ativi-
dades agrícolas e benefi ciado produtores em todo mundo, e no Brasil 
não é diferente. Diante desse cenário, a InCeres, startup referência em 
soluções em Agricultura de Precisão, dá sequência à temporada de seu 
projeto de webinares socioeducativos “Agricultura Digital ao alcance de 
todos”, no próximo dia 29, 18 horas (horário de Brasília), Inscrições e 
transmissão ao vivo pelo site (www.inceres.com.br).  

B - Indivíduos com Depressão
No próximo dia 27 (terça-feira), no Centro Cultural Rio Verde (R. Belmiro 
Braga, 119 - Pinheiros), das 15h às 19h, acontece o lançamento da turnê 
do ‘Coletivo #PodeContar’, primeiro coletivo de pessoas dispostas a mudar 
o cenário da depressão no Brasil. O intuito é abordar a empatia como uma 
forte aliada para romper o silêncio e incentivar a busca pelo diagnostico 
adequado. O coletivo conduzirá um debate sobre a importância do estímulo 
da quebra do paradigma da depressão para engajar as pessoas a contarem 
sobre a doença para alguém de confi ança, ressaltando também a impor-
tância do papel de quem pratica a empatia e está disposto a se colocar no 
lugar do outro. A apresentação é aberta ao público e com entrada franca.

C - Trainee Editorial
O SAS Plataforma de Educação está com as inscrições abertas para a 
primeira edição do seu programa de Trainee Editorial. A empresa busca 
talentos que apostem na construção de carreira sólida no meio editorial 
voltado para a educação em uma companhia que é referência em solu-
ções educacionais. É preciso ser graduado em Pedagogia ou nos cursos 
de Licenciatura e Comunicação há no máximo quatro anos e possuir 
experiência na área editorial e/ou educacional. Possuir experiência em 
sala de aula é um diferencial. O programa tem duração de um ano e seis 
meses e a expectativa é de que sejam contratados quatro trainees para 
trabalhar em Fortaleza. Inscrições pelo site (www.traineesas.com.br). 

D - Networking e Aprendizado
Acontece nos próximos dias 27 e 28, durante a SP Tech Week, a primeira 
edição do Startup Safari, movimento criado na Alemanha, por um grupo de 

empreendedores para facilitar conexões e fortalecer o universo das startups 
ao redor do mundo. Durante os dois dias, diversas startups de referência em 
inovação e tecnologia abrirão as suas portas para hospedar os participan-
tes. Inaugurando o movimento no Brasil, empresas como Creditas, Escale, 
Iron Hack, Asana, Canvas, dentre outras integrarão o circuito paulistano. 
Palestras sobre gestão de projetos, marketing digital, aceleração de vendas 
B2B, IPO, pitch tours e até um workshop para a criação de um game em 2 
horas. Saiba mais em: (https://saopaulo.startupsafari.com/).

E - Réveillon no Ártico
Que tal comemorar a chegada de 2019 de uma maneira realmente dife-
rente, a bordo de um trem russo que vai até o Círculo Polar Ártico e com 
chance de ver a Aurora Boreal? Pois essa é a proposta da agência brasi-
leira Trains & Tours, que será realizada de 26 de dezembro a 4 de janeiro 
em parceria com a companhia ferroviária Imperial Russia Train (IRT). O 
roteiro, com duração de 10 dias, começa e termina em Moscou, que nessa 
época do ano fi ca toda decorada. Encontro com o Papai Noel típico da 
etnia Saami, nativa da Península Kola, que usa trajes azuis e um passeio 
de trenó puxado por renas. Saiba mais em: (https://lufthansacc.com/). 

F - Maior Reconhecimento
Pelo segundo ano consecutivo, a Yakult Honsha – matriz da multinacional 
japonesa líder mundial no segmento de leite fermentado – foi uma das 
vencedoras do World Branding Award. A marca Yakult recebeu o ‘Global 
Award 2018’ e terá o direito de utilizar o logo ofi cial ‘Brand of the Year’ 
até dezembro de 2019. A premiação é oferecida pelo World Branding 
Forum (WBF), entidade que se dedica à avaliação e ao reconhecimento 
das marcas e oferece premiações anuais às mais reconhecidas pelos 
consumidores do mundo todo. Mais de 230 mil consumidores partici-
param do processo de votação e mais de 4,5 mil marcas, de 57 países, 
foram nomeadas para os prêmios de 2018-2019 em várias categorias 
(www.yakult.com.br).

G - Drink Business
Você sabia que as bebidas importadas passam por muitas barreiras alfan-
degárias e tributárias até chegar aos supermercados e lojas nacionais? 
Para quem deseja aprender mais sobre o assunto, o Beverage Business 

Meetup promove um encontro para abordar o tema “Tributação adua-
neira: entenda os impostos de importação”, no dia 11 de dezembro, das 
18h30 às 20h30, no Jaú Coworking. Para falar sobre o tema a especialista 
Nathalia Chaves, com dez anos de experiência em comércio exterior, 
e coordenadora da área de comex de uma das maiores importadoras 
de vinho do país. As dúvidas e pontos importantes sobre os impostos 
cobrados pelo Estado para a entrada de mercadoria destinada à circu-
lação no território nacional. Saiba mais em: (https://bit.ly/2zQdkQL). 

H - Problemas de Sustentabilidade  
Já estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável, que terá seus vencedores conhe-
cidos no início de 2019. O evento é uma iniciativa do ISAE Escola de 
Negócios, de Curitiba, e objetiva reconhecer ideias que colaboram para 
que a sociedade fi que atenta a ações mais conscientes, sustentáveis e, 
consequentemente, para que as pessoas vivam em um mundo melhor. 
O prêmio é dividido em  categorias (Empreendedorismo social, Empre-
endedorismo ambiental, Empreendedorismo econômico e educacional) 
divididas em três diferentes modalidades: Empresa (pequeno, médio, 
grande porte), Estudante e Pessoa Física. Mais informações: (www.
isaebrasil.com.br/premio).

I - Pão de Queijo no Walmart
A Forno de Minas continua o processo de expansão no mercado norte-
-americano. E agora, a pioneira na comercialização do pão de queijo 
congelado chega à maior rede varejista do mundo: Walmart. A iguaria 
que vem conquistando todos os países pelo sabor, textura, praticidade e 
saudabilidade (glúten free, não contém aditivo e é consumido assado), 
estará disponível em 200 lojas do Walmart em vários pontos dos Estados 
Unidos, incluindo Califórnia, Colorado, Flórida, Idaho, Montana, Nevada, 
Oregon, Texas, Utah. A versão comercializada é referência em inovação: 
o pão de queijo assado congelado. Já pronto para o consumo, o produto 
precisa apenas ser aquecido, por cinco minutos, no forno. 

J - Norway Tech Day 
A Innovation Norway, agência do governo da Noruega, promove no 
próximo dia 27 o Norway Tech Day, que acontece na São Paulo Tech 
Week, no Google Campus São Paulo. A proposta é promover a troca 
de experiências, cooperação e negócios entre o Brasil e a Noruega, 
abordando temas como Indústria 4.0., mercado de trabalho e pesquisa 
e desenvolvimento.O evento é o instrumento do governo norueguês 
para fomentar a inovação e o desenvolvimento de empresas e indústrias 
norueguesas. Combinando o conhecimento da indústria local e as redes 
internacionais com as ideias de negócio e a motivação dos empreendedo-
res para criar a base de negócios de sucesso por todo o mundo. Outras 
informações no site:  (http://www.innovasjonnorge.no/en/).
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Na última década, 

o mercado e 

consequentemente, o 

perfi l do profi ssional, 

mudou muito

De acordo com um estudo 
realizado pela consul-
toria, a Great Place To 

Work, que avalia a gestão e 
serviços de pequenas, médias, 
grandes empresas, nacionais e 
multinacionais, para entender 
o ambiente de trabalho, anti-
gamente o funcionário prezava 
muito pela estabilidade no 
emprego e contava com uma 
boa remuneração. Atualmen-
te, esses fatores de satisfação 
deram lugar a outros itens mais 
importantes, como:
 • Crescimento profi ssio-

nal – Ter oportunidades 
de crescimento e desen-
volvimento na carreira 
seja por aprender novas 
funções, participar de 
projetos importantes e 
enxergar oportunidades 
para alavancar a carreira 
dentro da empresa, ou 
fora do país, ajudam a 
diminuir a rotatividade de 
funcionários das empresas 
que deixam claro suas for-
mas de desenvolvimento e 
oportunidades de carreira, 
sendo o item mais relevan-
te na pesquisa;

 • Qualidade de vida – 

Equilibrar a vida profi s-
sional e pessoal é consi-
derado um dos fatores 
mais importantes para o 
trabalhador nos tempos 
atuais. Quem não quer ter 
tempo para praticar um 
esporte, um hobby e ainda 
aproveitar o tempo com a 
família e amigos? Sem falar 
na ampliação da licença-
-maternidade de quatro 
para até seis meses e de 
paternidade que chega a 
10 dias;

 • Home Offi ce – Se a entre-
ga de resultados é a mes-
ma, por que não ter como 
opção trabalhar de casa 
em alguns dias da semana? 
Ou até mesmo adaptar os 
horários de entrada e saída 
do serviço para se adequar 
ao estilo vida? Esse fator é 

de grande relevância para 
a permanência de muitos 
funcionários em uma em-
presa;

 • Transparência nas rela-

ções – Liberdade, trans-
parências nas relações e 
política de portas abertas, 
fazem diferença na rela-
ção entre líderes e seus 
funcionários. Chefes que 
não estão abertos a ouvir 
acabam causando um cer-
to distanciamento entre 
ele e a equipe. Além disso, 
sinceridade é primordial 
para conquistar o respeito 
dos colegas; 

 • Questão geracional – 

Tanto o coaching como a 
mentoria ajudam a prepa-
rar executivos para uma 
melhor gestão de pessoas, 
estreitando e quebrando 
as barreiras das gerações, 
onde um pode aprender 
com o outro, tanto no 
mentoria reversa, onde 
jovens ensinam os mais ex-
perientes, e vice-versa em 
especial para planos de su-
cessão. Ambas ferramen-
tas são muito utilizadas nas 
melhores empresas para se 
trabalhar;

 • Diversidade e Inovação 

– Diversidade e inovação 
andam de mãos dadas, 
em ambientes diversos se 
mostram mais propícios 
para estimular a criativi-
dade e desenvolver equipe 
mais inovadoras, sabemos 
que existe um longo ca-
minho que ainda deve ser 
percorrido, a começar de 
um bom processo seletivo. 

Nas melhores empresas 
para se trabalhar existe a 
preocupação de se ter um time 
diversifi cado, com pessoas de 
diferentes culturas, gêneros, 
crenças e formação que con-
tribuem com criações excep-
cionais que só tendem a gerar 
resultados positivos. Algumas 
delas até contam com comitês 
para combate à discriminação 
e lutam pela inclusão. 

(*) - É especialista em gestão es-
tratégica de pessoas, palestrante, 

coach executiva e diretora da Emov-
ere You (www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
cresceu 1,1% de outubro para 
novembro deste ano e alcançou 
87,6 pontos, em uma escala de 

zero a 200 pontos. Já em relação 
a novembro do ano passado, a ICF 
cresceu 9,2%.

A alta em relação a outubro foi 
puxada pelo crescimento dos com-
ponentes perspectivas de consumo 
(3,4%), compras a prazo (1,2%), 

perspectiva profi ssional (1%) e 
nível de consumo atual (2,5%).

Já na comparação com novembro 
de 2017, a alta foi puxada pelo 
nível de consumo atual (23,9%) e 
pela perspectiva de gasto (12,2%) 
(ABr).

Economia brasileira 
cresceu 1% no 
terceiro trimestre

A economia brasileira cresceu 
1% do segundo para o terceiro 
trimestre deste ano. A informação 
é do Monitor do PIB, da FGV. De 
acordo com a pesquisa, divulgada 
ontem (22) no Rio de Janeiro, o PIB 
se expandiu 1,7% na comparação 
com o terceiro trimestre do ano 
passado, e acumula alta de 1,6% 
em 12 meses. Considerando-se 
apenas setembro, houve avanços 
de 0,4% na comparação com agosto 
deste ano e de 1,1% em relação a 
setembro de 2017. 

O crescimento de 1% do segun-
do para o terceiro trimestre foi 
seguido pelos três grandes seto-
res produtivos: serviços (0,7%), 
indústria (0,7%) e agropecuária 
(2,4%). Entre os segmentos da 
indústria, a maior alta foi anotada 
na construção (1,5%). Também 
teve crescimento a indústria da 
transformação (0,7%). No entanto, 
tiveram queda a indústria extra-
tiva mineral (-0,7%) e a geração 
de eletricidade (-0,4%). Entre os 
serviços, as maiores altas foram 
observadas nos segmentos de 
transportes (2,5%) e comércio 
(1,3%). 

Apenas o setor de outros serviços 
teve queda, de 0,1%. Sob a ótica da 
demanda, a alta foi puxada prin-
cipalmente pela formação bruta 
de capital fi xo, que são os investi-
mentos. O setor cresceu 7% de um 
trimestre para outro. O consumo 
das famílias também aumentou, 
mas de forma mais moderada: 
0,7%. O consumo do governo, por 
outro lado, caiu 0,1%. No setor 
externo, observou-se um avanço 
de 8,6% nas exportações entre o 
segundo e o terceiro trimestre. As 
importações, no entanto, tiveram 
um crescimento mais expressivo 
no período: 11% (ABr).

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o 
desempenho das vendas no 
varejo em todo o Brasil, subiu 
0,3% em outubro na avaliação 
mensal dessazonalizada, de 
acordo com os dados apurados 
pela Boa Vista SCPC. No acu-
mulado em 12 meses, o indica-
dor avançou 3,1% (novembro 
de 2017 até outubro de 2018 
frente ao mesmo período do 
ano anterior). Já na avaliação 
contra outubro do ano anterior 
o varejo cresceu 0,3%.

O desempenho recente do 
indicador mostra um ritmo 
tímido de recuperação do 
varejo. Fatores como alto 
nível de desocupação e lenta 
melhora da atividade têm 
contribuído para diminuição 
do consumo em um momen-
to de aumento da incerteza 
e queda da confi ança. Com 
poucos sinais de melhora no 
cenário econômico, espera-se 
que o varejo siga em marcha 
lenta até o fi m do ano.

Na análise mensal, dentre 
os principais setores, o de 

A categoria de “Tecidos, Vestuários e Calçados”

cresceu 1,0% no mês.

O valor total investido no 
Brasil será destinado 
para distribuição de 

energia (2,2 bilhões de euros); 
geração de fontes renováveis de 
energia (1,6 bilhão de euros); e 
serviços e soluções de energia 
(200 milhões de euros).

A Enel também revelou que 
deverá investir aproximada-
mente 750 milhões de euros 
na Eletropaulo. A informação 
foi confi rmada pelo diretor fi -
nanceiro da italiana, Alberto De 
Paoli. A companhia se tornou 
o maior grupo de distribuição 
de energia do Brasil depois 
de adquirir a Eletropaulo, que 
tem 17 milhões de clientes, no 
primeiro semestre deste ano 
pelo valor de R$5,5 bilhões. 
A expectativa do presidente 
mundial da Enel, Francesco 
Starace, é se concentrar na 
reestruturação e moderniza-

A companhia se tornou o maior grupo de distribuição de energia 

do Brasil depois de adquirir a Eletropaulo.
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Enel quer investir 4 bilhões 
de euros no Brasil até 2021
A empresa italiana de energia Enel anunciou que prevê investir pelo menos 4 bilhões de euros no Brasil 
entre 2019 e 2021, segundo o plano estratégico da companhia

trica; 5% para o varejo; 4% para 
o desenvolvimento da Enel X; 
Do período entre 2018 e 2021, 
é estimado um crescimento de 
6% do Ebitda (lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e 
amortização) a partir de fontes 
renováveis. 

Segundo a companhia italia-
na, a expectativa é de que em 
2021, 62% da energia produ-
zida pelo grupo Enel será de 
fontes com zero emissões de 
gases, contra os 48% em 2018. 
A Enel ainda espera o aumento 
da capacidade renovável du-
rante o período do plano, que 
deve ser igual ou maior que 
11,6 GW. Além de líder em pro-
dução de energia solar e eólica 
no Brasil, a empresa italiana 
controla o fornecimento em 
São Paulo, e opera a Ampla, 
no Rio de Janeiro, e a Coelce, 
no Ceará (ANSA).

ção da distribuidora paulista.
De acordo com o plano estra-

tégico, do ponto de vista global, 
a Enel elevou sua intenção de 
gastos nos próximos três anos 
para 27,5 bilhões de euros, um 

aumento de 12% em relação 
ao ano plano anterior. Ao todo, 
42% da quantia será destinada 
ao setor de fontes renováveis; 
40% para distribuição de ener-
gia; 9% para a geração termelé-

Movimento do Comércio 
avançou 0,3% em outubro

“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou alta de 0,8% em 
outubro, descontados os efeitos 
sazonais. Nos dados sem ajuste 
sazonal, a variação acumulada 
em 12 meses foi de 3,8%. A cate-
goria de “Tecidos, Vestuários e 
Calçados” cresceu 1,0% no mês, 
expurgados os efeitos sazonais. 
Na comparação da série sazo-
nal, nos dados acumulados em 
12 meses houve queda de 0,3%.

A atividade do setor de “Su-

permercados, Alimentos e 
Bebidas” registrou queda de 
0,4% na série dessazonalizada. 
Na série sem ajuste, a variação 
acumulada subiu 3,4%. Por 
fi m, o segmento de “Combus-
tíveis e Lubrifi cantes” subiu 
0,3% em outubro consideran-
do dados dessazonalizados, 
enquanto na série sem ajuste, 
a variação acumulada em 12 
meses avançou 1,0% (Boa 
Vista SCPC).

Aumentou a intenção de Consumo das Famílias


