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A - Boas Férias
Em continuidade às ações promocionais do mês de novembro, a GOL 
lança a ação “Mochilão GOL”, que premiará duas pessoas (vencedor + 
acompanhante) com passagens aéreas para as cidades de Natal, Fortaleza, 
Recife, Fernando de Noronha e Miami, com validade para todo o ano de 
2019. Para participar, basta postar no perfi l pessoal do Instagram uma 
foto que represente como “curtir cada minuto da sua viagem”, junto com 
a hashtag #MOCHILAOGOL. O período de participação é até às 23h59 
de hoje (30). A foto vencedora será anunciada no site da companhia e 
também no Instagram da marca (@voegolofi cial) até o início de dezembro.

B - World of Adventures
A Four Seasons Hotels and Resorts, líder em hotelaria de luxo, anunciou 
a inclusão de novos roteiros do Private Jet. O ‘World of Adventures’ 
entra para o calendário de 2019 e irá percorrer nove destinos em 24 
dias. São eles: Latin Escape (9 a 24 de fevereiro), International Intrigue 
(25 de março a 17 de abril) e Timeless Encounters (17 de setembro a 
10 de outubro). Os roteiros incluem  transporte em terra, programas 
previstos no roteiro, todas as refeições durante a viagem e as luxuosas 
acomodações nos hotéis e resorts. O sucesso do evento demonstra 
que o consumidor de luxo procura uma experiência customizada com 
o toque que só o serviço personalizado consegue oferecer. Para mais 
informações, visite (www.fourseasons.com/br).

C - Quem Estuda no Exterior
Estão abertas as inscrições para o programa de Estágio de Férias Gra-
duação Internacional do Itaú Unibanco, que é voltado a universitários 
brasileiros matriculados em cursos de graduação nos Estados Unidos 
e na Europa. Com duração de dois a três meses, o programa será reali-
zado na sede do banco e terá início a partir de maio de 2019 – período 
correspondente às férias das principais universidades estrangeiras. 
Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar por seis horas 
diárias, de segunda a sexta-feira. Vale reforçar que as despesas de des-
locamento para chegar ao Brasil e o retorno ao país onde estuda fi cam 
sob responsabilidade do estudante. Inscrições pelo site (itau.com.br/
carreira/programas).

D -  Moedas Virtuais 
Aconteceu o lançamento ofi cial da Bolsa de Moedas Virtuais Empresariais de 
São Paulo (Bomesp), que oferece aos usuários a possibilidade de negociar 
quatro moedas digitais já consagradas no mercado da cripto economia 
(Bitcoin, Ethereum, Tether e o Niobium Coin), além da possibilidade das 
pessoas poderem participar de ICOs (Initial Coin Offering) de criptoativos 
empresariais que estiverem sendo lançados pela Bomesp. A plataforma 
permite que empresas dos mais variados portes e segmentos emitam 
moedas digitais próprias, para serem usadas também na economia real. 
Dona de um sistema tecnológico inovador, a plataforma oferece transações 
com agilidade e segurança, além de permitir um volume de transações que 
supera os atuais índices do setor. Mais informações: (www.bomesp.org).

E - Estágio na Heineken
Iniciando sua busca por novos talentos, o Grupo Heineken no Brasil 
abre seu novo programa de estágio 2019. O processo seletivo recruta 
estudantes que estejam no antepenúltimo ou penúltimo ano letivo de 
graduação de diversos cursos. Os interessados devem se cadastrar no 
site (https://www.99jobs.com/heineken/jobs/33037-programa-de-estagio-
-heineken-2019), até 20 de dezembro. O Grupo busca jovens que gostem 
de desafi os e que sejam protagonistas de suas carreiras, para crescerem 
no mesmo ritmo do negócio, que é muito dinâmico. É preciso ter inglês 
avançado e devem estar alinhados com os valores da companhia, que 
incluem a paixão pelo o que faz, qualidade no que faz.

F - Carga Movimentada
O Porto de Santos registrou, de janeiro a outubro, mais de 110,6 milhões 
de toneladas de carga movimentadas, crescimento de 1,5% em relação 
ao mesmo período do ano passado, representando novo recorde. O des-
taque é a movimentação de contêineres (8,8% de aumento), chegando à 
marca histórica de quase 3,5 milhões TEU (medida padrão equivalente a 
um contêiner de 20 pés), enquanto no ano passado foram 3,17 milhões. 
Os dados foram compilados pela Gerência de Estatísticas da Codesp. A 
maior movimentação no ano é do complexo soja (grãos e farelos), com a 
marca de 24,98 milhões de toneladas, crescimento de 20,8% em relação 
a 2017 (20,68 milhões t), o que representa recorde para o produto e 
quase 1/4 de toda a movimentação do Porto.   

G - Treino Geral
A Federação Sul Americana de Krav Maga, a única representante ofi cial 
da modalidade no Brasil, México e Argentina, realiza neste domingo (2), 
um treino geral às 8h no Parque Villa Lobos. O objetivo é reunir alunos 
das diversas academias em treinamentos abertos, com práticas que vão 
além daquelas ensinadas nas aulas regulares de defesa pessoal e promover 
uma grande celebração de fi nal de ano. “Foi um ano de muitos encontros 
e celebrações e este treinamento concomitante será uma forma de fechar 
2018 com a reunião de nossas técnicas e de nossos alunos”, conta o israe-
lense Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-preta – 8º Dan), o introdutor 
do Krav Maga no Brasil. Saiba mais em (www.kravmaga.com.br).

H - Economia Circular
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) promove no próximo dia 11, 
das 14h às 18h, em seu campus na Cidade Universitária, um encontro para 
debater a gestão compartilhada da cadeia de residuos sólidos urbanos, os 
desafi os da logística reversa e as oportunidades da economia circular. Reunirá 
representantes da sociedade civil, governo, iniciativa privada, terceiro setor 
e profi ssionais da área e contará com a palestra de Annerieke Douma, da 
Circle Economy, que discutirá as oportunidades e os desafi os da economia 
circular e a gestão de resíduos sólidos nas cidades. As inscrições são gratuitas.
Mais informações: (www.ipt.br). 

I - Custos Industriais
A excelência na contabilidade de custos e gerencial é a base para me-
lhorar os resultados da organização. Por essa razão, o Grupo IMAM está 
realizando o curso ‘Custos Industriais’. O conteúdo apresenta os conceitos 
e técnicas de contabilidade de custos e custeio gerencial para aqueles 
que estão envolvidos com a Gestão de Custos Industriais, que abrange 
apuração, análise, comunicação, tomada de decisões, planejamento e 
controle de custos de manufatura, dentro de um enfoque atual e prático. 
O treinamento visa direcionar estratégias efetivas para incrementar 
resultados econômicos (Lucro). O evento acontece nos próximo dias 3 
e 4. Mais informações, acesse (www.imam.com.br). 

J - Fox no Brasil
Pioneiro e inovador no mundo dos compactos, o Volkswagen Fox com-
pleta 15 anos e acaba de superar a marca de 2 milhões de unidades na 
fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Lançado em 2003, o modelo 
segue entre os carros mais vendidos da marca no Brasil, com aproxima-
damente 35.000 unidades emplacadas em 2018. Somente no mês passado, 
foram comercializadas 3.800 unidades do Fox, um aumento de 23% 
em relação a Outubro de 2017. Atualmente, é comercializado em duas 
versões: Connect e Xtreme, que têm como destaques a conectividade 
e os recursos de tecnologia exclusivos na categoria. 
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Criar produtos novos 
para novos mercados 
se tornou o principal 

desafio das empresas que 
querem continuar crescendo 
mesmo diante de tantos de-
safi os e rupturas. Com mais 
investimentos nessa área, a 
criação de novos produtos e/ou 
processos torna-se uma mera 
consequência. Nesse contexto 
pautado pela Indústria 4.0, o 
número de pedidos de patentes 
vem aumentando. 

De acordo com a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), só em 2017 foram 
28.667 pedidos novos. O regis-
tro serve para proteger as em-
presas inovadoras, que fazem 
pesados investimentos para 
criar novas soluções. Trata-se 
de um forte instrumento do 
empresariado frente à concor-
rência, que ganha tempo para 
explorar suas criações de for-
ma exclusiva por determinado 
período de tempo. 

Contudo, o trâmite não é 
simples. Enquanto nos Esta-
dos Unidos o registro de uma 
patente pode demorar até 
dois anos, no Brasil, o tempo 
mínimo são quatro anos - po-
dendo chegar a até seis. A CNI 
tem alertado sobre a demora. 
Segundo a instituição, se essa 
velocidade não aumentar, até 
2029 a fi la de pedidos pode che-
gar a 350 mil. Um aumento de 
55% em relação aos processos 
atuais, da ordem de 225 mil.

Para fazer o pedido, a em-
presa precisa realizar uma pes-

quisa junto ao banco de dados 
do INPI - Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual, para 
detectar eventuais impedi-
mentos. Embora seja uma ação 
optativa, é bastante prudente. 
O número do protocolo sai em 
aproximadamente 60 dias. 
Nesse momento, a empresa ou 
mesmo pessoa física precisa 
decidir se o registro será ape-
nas no Brasil ou também em 
outros países onde se pretende 
explorar sua invenção. 

Depois disso, o pedido é 
publicado e, num prazo de 18 
meses, fi ca aberto a contesta-
ção. Se o pedido for de algo 
realmente novo, o trâmite 
prossegue. No prazo de 36 
meses, é realizado um exame 
técnico. O deferimento acon-
tece em aproximadamente 50 
meses. Em caso de indeferi-
mento, é possível entrar com 
recurso. Sendo aprovada, a 
carta patente é emitida junto 
ao INPI e entregue ao titular. 

O privilégio de invenção é vá-
lido por 20 anos e não pode ser 
renovado após esse período. 
Embora trabalhosa, a patente 
é extremamente interessante 
para as empresas. O direito à 
propriedade legal garante aos 
inventores a oportunidade de 
usufruírem sem concorrência 
de suas próprias criações. É 
uma espécie de recompensa 
e estímulo à inovação. 

Além de segurança jurídica, 
o proprietário da patente con-
quista a garantia de exclusivi-
dade na exploração comercial 
de seu invento, conquistando 
novos mercados e receitas. 

Sem dúvida, é um investi-
mento que vale muito a pena. 

(*) - É engenheira e plant manager na 
Mazzaferro Monofi lamentos, indústria 

com 65 anos de atuação no ramo de 
nylon (www.mazzaferro.com.br).

Miriam Bastos (*)

Ainda assim, o país fechou 
o trimestre móvel encer-
rado em outubro com 

uma população de 12,4 milhões 
de pessoas desempregadas, nú-
mero que, no entanto, registra 
4% inferior ao do trimestre 
encerrado em julho – menos 
517 mil pessoas sem emprego.

As informações foram divul-
gadas ontem (29), pelo IBGE 
e fazem parte da pesquisa na-
cional por amostra de domicílio 
- Pnad Contínua. Em relação ao 
mesmo trimestre móvel de igual 
período do ano passado, quando 
a taxa de desemprego estava em 
12,2%, com queda de -0,5 ponto 
percentual. Os dados indicam 
que a população ocupada no 
fi nal de outubro chegava a 92,9 
milhões, um aumento de 1,4% 
(mais 1,2 milhão de pessoas) 
em relação ao trimestre de 
maio a julho deste ano; e mais 
1,5% (1,4 milhão de pessoas) 
na comparação com o trimestre 

Os dados indicam que a população ocupada no fi nal de outubro chegava a 92,9 milhões.

Depois de ter fechado outu-
bro com alta de 0,89%, o IGP-
-M despencou em novembro, 
ao fechar com defl ação de 
0,49%, uma retração de 1,38 
ponto percentual em relação 
a outubro. Os dados foram 
anunciados ontem (29), no 
Rio de Janeiro, pelo Ibre/
FGV. A queda de outubro para 
novembro refl ete retração nos 
preços dos três componentes 
que integram o IGP-M. Com 
isso, o índice acumulado no 
ano apresenta alta de 8,71%, 
enquanto a taxa dos últimos 12 
meses (infl ação anualizada) 
teve alta de 9,68%. 

Em novembro do ano pas-
sado, o índice havia subido 
0,52% e acumulava queda de 
0,86% em 12 meses. A maior 
pressão para a defl ação foi de-
corrente do Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
tem peso de 60% na composi-
ção do IGP-M, e saiu de uma 
alta de 1,11% em outubro para 
uma defl ação de 0,81% em no-
vembro – uma desaceleração 
de preços que chegou a quase 
2 pontos percentuais (1,92%).

Índice que reajusta aluguéis teve defl ação de 0,49% em 

novembro, mas acumula alta de 8,71% este ano.

Atacado paulista gera 
vagas com carteira 
assinada 

O comércio atacadista do Estado 
de São Paulo voltou a gerar vagas 
com carteira assinada pelo terceiro 
mês consecutivo. Em setembro, fo-
ram criados 714 postos de trabalho, 
resultado de 14.661 admissões contra 
13.947 desligamentos. Com isso, o 
setor encerrou o mês com um estoque 
de 505.156 empregos formais, alta de 
1,7% em relação ao mesmo período de 
2017, maior patamar desde setembro 
de 2015. No acumulado de 2018, o 
saldo fi cou positivo em 7.006 víncu-
los celetistas. Na soma dos últimos 
12 meses, 8.245 postos de trabalho 
formais foram abertos.

Os dados são da pesquisa realizada 
mensalmente pela FecomercioSP 
com base nos dados do Caged e das 
informações sobre movimentações 
declaradas pelas empresas do atacado 
paulista. Em setembro, três dos dez 
segmentos pesquisados registraram 
saldo negativo: outras atividades 
(-86 vínculos); vestuário, tecidos e 
calçados (-61 vínculos); e produtos 
farmacêuticos e higiene pessoal (-59 
vínculos). Por outro lado, os grupos de 
máquinas de uso comercial e indus-
trial (308 vínculos); e de eletrônicos 
e equipamentos de uso pessoal (219 
vínculos)  abriram o maior número 
de vagas em setembro.

No acumulado dos últimos 12 me-
ses, o destaque foi para o comércio 
atacadista de produtos farmacêu-
ticos e higiene pessoal, com 2.130 
vagas abertas, o que representa um 
aumento de 3,6% no estoque de 
empregados em relação a setembro 
de 2017, a maior taxa entre os dez 
segmentos analisados. Em seguida, 
aparecem as atividades de máquinas 
de uso comercial e industrial (3,3%); 
e papel, resíduos, sucatas e metais 
(2,9%) - (AI/FecomercioSP).

O comércio eletrônico de veículos 
usados no Brasil atingiu a cifra de 
R$ 22 bilhões em negócios entre 
janeiro e setembro deste ano. O 
faturamento é exatamente o dobro 
do verifi cado no mesmo período do 
exercício anterior, quando as vendas 
somaram R$ 11 bilhões. 

Segundo dados da AutoAvaliar, 
plataforma líder no Brasil de comer-
cialização de veículos seminovos 
entre concessionárias e lojistas, de 
janeiro a setembro, as revendedoras 
repassaram, via pregão online da em-
presa, cerca de 81 mil veículos usados 
aos revendedores multimarcas no 
País. O valor médio nas transações no 
período foi de R$ 28,7 mil por veículo 
arrematado. A plataforma B2B da 
AutoAvaliar é utilizada atualmente 
por mais de 2,5 mil concessionárias 
de veículos e cerca de 30 mil lojistas 
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Taxa de desemprego caiu 
para 11,7% em outrubro

A taxa de desocupação fechou o trimestre móvel no mês de outubro em 11,7%, caindo 0,6 ponto 
percentual em relação ao trimestre anterior (maio/julho), quando a taxa foi 12,3% - confi rmando que o 
desemprego continua em queda no país

de agosto a outubro de 2017.
Segundo a pesquisa, as 12,4 

milhões de pessoas que integra-
vam a população desocupada 

no trimestre móvel encerrado 
em outubro representava uma 
queda de 4,0% (menos 517 mil 
pessoas) frente ao trimestre de 

maio a julho de 2018. No con-
fronto com igual trimestre de 
2017, houve redução de -3,1% 
(menos 389 mil pessoas) (ABr).

Índice que regula aluguéis 
tem infl ação negativa

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), que tem peso de 
30% na composição do IGP-M, 
encerrou novembro com varia-
ção de 0,09%, resultado 0,41 
ponto percentual menor que a 
taxa de outubro. Todas as clas-
ses de despesa componentes 
do índice registraram recuo em 
suas taxas de variação, com a 
principal contribuição partindo 
do grupo Transportes (1,06% 
para -0,10%). Nesta classe de 
despesa, destaca-se o compor-

tamento do item gasolina, cuja 
taxa passou 3,49% para -1,10%.

Também apresentaram recuo 
em suas taxas de variação os 
grupos Habitação (0,04% para 
-0,65%), Educação, Leitura e 
Recreação (0,63% para 0,37%), 
Vestuário (0,57% para 0,27%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,48% para 0,36%), Comuni-
cação (0,17% para 0,14%), Ali-
mentação (0,70% para 0,68%) e 
Despesas Diversas (0,07% para 
0,05%) (ABr).

Ecommerce de veículos usados 
dobrou no País

multimarcas no Brasil. O repasse 
online de seminovos é atualmente 
uma estratégia utilizada pelo varejo 
automobilístico para ampliar seus 
negócios no Brasil, em paralelo com as 
vendas de zero quilômetro. Segundo 
JR Caporal, CEO da AutoAvaliar, as 
concessionárias brasileiras estão 
reinventando seus negócios com a 
aposta nos seminovos. 

“O uso de uma plataforma B2B 
para comércio de veículos traz mais 
agilidade e garante, sobretudo, maior 
transparência no repasse de auto-
móveis feito entre concessionárias e 
lojistas”, comenta. “Para se ter uma 
ideia, a rentabilidade dos nossos 
clientes com o repasse de veículos 
chega a dobrar, impulsionado es-
pecialmente pela gestão efi ciente e 
controle efetivo na operação”, acres-
centa Caporal (Fonte: AutoAvaliar). 


