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Sua Marca é a percepção 

criada quando as 

pessoas conhecem e 

interagem com você

Em tempos de crise ou 
não, haverá sempre 
necessidade de foco, 

disciplina e, sobretudo, exi-
girá algumas vezes um olhar 
mais fora da caixa para sua 
trajetória profissional para 
a construção de uma Marca 
Pessoal forte. Deve-se, então, 
começar por olhar para suas 
habilidades, seus motivadores 
e valores e verifi car em que 
atividades, áreas da empresa, 
se estiver empregado, e/ou em 
que empresas haverá o melhor 
encaixe. 

Somando-se a isto, o fato de 
você ter uma Marca Pessoal 
forte o ajudará a chegar mais 
rapidamente no alvo desejado. 
Sua Marca é a percepção criada 
quando as pessoas conhecem 
e interagem com você e não 
é apenas baseada em suas 
habilidades e experiências. 
Ela também refl ete na ma-
neira como você aparenta. As 
organizações investem muito 
tempo e dinheiro para criar 
uma marca vencedora e evocar 
certas percepções no período 
de segundos. 

Como você pode, como in-
divíduo, alcançar os mesmos 
resultados? Fazendo o seu 
marketing de forma consisten-
te e construindo uma imagem 
positiva, o que exige esforço, 
empenho e consistência. Além 
disso, ele deve contemplar 
como um “Produto”, tendo 
claro quais habilidades e com-
portamentos você tem que o 
diferenciam dos demais. 

Ter uma “Praça” para colo-
car seu produto, fazendo uma 
análise criteriosa de segmentos 
ou empresas em que poderá ter 
maior visibilidade e aceitação, 
além do mapeamento de quem 
são os principais contratantes. 

Saber de que modo e quem o 
ajudará a chegar neste lugar 
(praça) e qual o valor que o 
mercado está pagando por 
este produto. Sua aparência é 
fundamental e deverá ser ade-
quada ao seu segmento alvo. 

Também, é importante defi -
nir os diversos canais para fazer 
que seu produto chegue ao 
local predefi nido, como even-
tos profi ssionais, redes sociais, 
eventos familiares, com amigos 
etc. E entender e estar cons-
tantemente avaliando quanto o 
mercado está pagando por este 
produto. Esta prática levará a 
uma marca ser bem orientada, 
clara e signifi cativa. 

A dica aqui é a habilidade 
de saber fazer networking, 
lembrando que este é feito em 
qualquer lugar e que você con-
segue que sua marca pessoal 
seja mais facilmente conhecida 
não pelo networking atual e sim 
pelo networking expandido, ou 
seja, sua capacidade de estar a 
cada momento crescendo sua 
rede de relacionamento. Para 
que isto seja feito de forma 
“saudável e sustentável”, há 
necessidade de sempre haver 
uma troca de experiências. 

Enfi m, tem que ser uma rela-
ção ganha ganha. O networking 
expandido também é utilizado 
para se pedir conselhos e não 
empregos. Não peça às pessoas 
o que elas não podem dar. Na 
crise você terá que olhar para 
sua Marca Pessoal com maior 
dedicação, ter precisamente 
detalhado seu mercado alvo, 
se esforçar ainda mais na 
ampliação de sua rede de 
relacionamento para chegar 
aonde quer. 

Tenha sempre um alvo para 
caminhar, pois quem não tem 
para onde ir, não chega a lugar 
nenhum!
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A - Campanha Solidária 
O objetivo da nova campanha solidária do Shopping Center 3 (Av. Paulista, 
2064) é obter doações para o VER – Voluntariado Emilio Ribas, entida-
de formada por voluntários que realizam ações em prol dos pacientes 
atendidos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Para isso, o Center 
3 montou um balcão de arrecadação que receberá, até o próximo dia 
28, os seguintes itens: roupas e sapatos seminovos; leite em pó integral; 
fraldas geriátricas; cadeiras de rodas ou de banho; muletas ou bengalas; 
e produtos de higiene. Localizado na Av. Dr. Arnaldo, o Instituto, criado 
em 1880 como um espaço de isolamento para pacientes vítimas da epi-
demia de varíola, possui 300 leitos e 14 mil pacientes em tratamento.

B - Programa de Trainee
A Locaweb, referência em serviços digitais no País, abre as inscrições 
para a quarta edição do Programa Trainee. O objetivo é encontrar jo-
vens talentos que, acima de tudo, queiram aplicar seus conhecimentos 
acadêmicos e desenvolver competências técnicas, em um espaço que 
valoriza a inovação, a criatividade e o trabalho em equipe. Voltado para 
formados desde julho de 2017 e formandos até julho de 2019 nos cursos 
de Engenharia (todas as áreas), Administração, Marketing, Economia, 
e todos aqueles vinculados a negócios, as inscrições podem ser feitas 
até 19 de março pelo site (www.traineelocaweb.com.br). 

C - Formação Profi ssional
Jovens e pessoas com defi ciência que desejam entrar no mercado de 
trabalho têm até o próximo dia 20 para se inscrever nos cursos de ca-
pacitação profi ssional oferecidos pelo Instituto da Oportunidade Social 
- IOS. São 1300 vagas no total, distribuídas entre diversas unidades. Os 
cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático e 
têm duração de até seis meses. A inscrição deve ser feita pessoalmente 
em uma das unidades do IOS (Campo Limpo, Santana, Jardim Ângela 
e Itaquera) com os documentos necessários. Mais informações: (www.
ios.org.br).

D - Autogestão em Saúde
A UNIDAS (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) 
está com as inscrições abertas para o 10º Seminário UNIDAS, um dos 

eventos mais importantes do setor no ano, que ocorre nos dias 29 e 30 
de abril, no Windsor Plaza Hotel, em Brasília. O seminário tem o objetivo 
de promover a troca de conhecimento e informações, além de debater 
sobre as experiências em gestão de saúde, com intuito de estimular a 
refl exão com profi ssionais do setor. É voltado aos líderes e dirigentes 
de operadoras de saúde, gestores, executivos de instituições públicas 
e privadas, médicos, enfermeiros, acadêmicos, prestadores de serviço 
e outros profi ssionais interessados no tema. Inscrições e informações: 
(http://10seminario.unidas.org.br/).

E - Transmissão de Energia
A Construtora Montago, especialista em linhas de transmissão e subes-
tação de energia, está expandindo sua atuação para as regiões Nordeste, 
Sul e Sudeste do país, com contratos em Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e Minas Gerais. Com sede no Paraná, a companhia prevê faturar R$ 
100 milhões em 2019. A expectativa é puxada por contratos fi rmados 
no setor, sendo o mais recente a conquista de uma concorrência recém-
-realizada pela Companhia Estadual de Energia Elétrica para a construção 
de uma subestação GIS no Rio Grande do Sul. Para 2019, a empresa, 
além de estar se preparando para as privatizações que estão ocorrendo 
no setor, já está de olho nos próximos leilões de transmissão de energia 
que serão licitados pela Aneel (www.montago.com.br).

F - Encontro da Construção
Reformulado, o Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), 
que acntece entre os dias 15 e 17 de maio, no Windsor Expo Convention 
Center, no Rio de Janeiro, está mais moderno. Nesta edição, o evento 
agrega novidades que tornarão sua programação ainda mais robusta e 
interessante. Tradicional evento do calendário anual do setor da cons-
trução, reunirá empresários, executivos e profi ssionais da construção 
civil e da incorporação imobiliária, dirigentes dos Poderes Executivo, 
Judiciário e Legislativo em âmbito nacional, estadual e municipal, além 
de especialistas brasileiros e internacionais, acadêmicos, estudantes e 
profi ssionais da imprensa. Mais informações: (http://cbic.org.br/enic/).

G - Aplicativos na USP     
Se você é uma garota, tem de 10 a 18 anos, e está curiosa para descobrir 

como os aplicativos são desenvolvidos, não pode perder esta oportuni-
dade: a USP oferecerá uma escola de verão gratuita para mostrar que 
computação não é um bicho de sete cabeças. As atividades serão realizadas 
durante cinco encontros aos sábados, das 9 às 18 horas, começando no 
próximo dia 23. Voltada a todas as interessadas, a iniciativa é destina-
da, preferencialmente, para garotas da rede pública de ensino. Há 200 
vagas disponíveis e as inscrições devem ser realizadas até o dia 14, por 
meio do formulário online disponível neste link (icmc.usp.br/e/83ed5). 

H - Comunicação Corporativa 
Nos dias 28 e 29 de maio acontece o 22° Congresso Mega Brasil de 
Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, no Centro de Con-
venções Rebouças. O tema central é: ‘ A Comunicação na Era do Propó-
sito e das Empresas Cidadãs’, a compreensão de como a comunicação 
relaciona-se com tecnologia, fi rmando suas estratégias de negócio, mas 
também fi xando em suas diretrizes o fator humano. Unir tecnologia e 
humanização, promover a comunicação personalizada, atuar a favor de 
causas e propósitos relevantes, ter uma atuação sustentável sob todos 
os aspectos estão entre os grandes desafi os na construção de uma boa 
reputação e imagem. Confi ra mais sobre a programação em (https://
congressomegabrasil.com/sobre/). 

I -  Produção de TV e Multimídia
A FAAP oferece o curso Produção Execuriva de TV e Produtos Multi-
mídia. É endereçado aos profi ssionais de TV e produtoras, jornalistas, 
publicitários, radialistas, relações públicas, cineastas. Pessoas interes-
sadas em atuar no mercado da TV e do audiovisual como criadores, 
produtores, produtores executivos, e produtores de conteúdos, que 
almejam postos executivos na indústria do broadcasting, audiovisual 
e entretenimento. O programa apresenta um panorama das práticas 
e ferramentas necessárias aos profi ssionais que lidam com a rotina de 
gestão de produtos audiovisuais. Informações (cursos.sp@faap.br) tel. 
11 3662-7449.

J - Tecnologia em Radiologia
O Curso de Graduação em Tecnologia em Radiologia da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa está com inscrições abertas até o 
próximo dia 15. O objetivo é formar profi ssionais com habilidades para 
atuarem em serviços radiológicos de clínicas e hospitais, diretamente 
com equipes multiprofi ssionais e pacientes. Trata-se de um programa 
com duração de três anos, com apoio de toda a infraestrutura de um 
dos maiores complexos hospitalares públicos do país. O tecnólogo em 
Radiologia é responsável pela execução das técnicas radiológicas, no setor 
de diagnóstico; radioterápicas, no setor de terapia; e radioisotópicas, no 
setor de radioisótopos. Informações: (http://www.fcmsantacasasp.edu.
br/tecnologia-em-radiologia/).
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Os pedidos de falência re-
cuaram 14,5% no acumulado 
em 12 meses, segundo dados 
com abrangência nacional da 
Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, as falências de-
cretadas registraram alta de 
1,3%, assim como os pedidos 
de recuperação judicial (2,8%) 
e recuperações judiciais defe-
ridas (3,5%).

Na comparação mensal os 
pedidos de falência avançaram 
10,3% em relação a dezembro, 
assim como as falências de-
cretadas (46,9%). No sentido 
contrário, registraram queda 

os pedidos de recuperação ju-
dicial (-43,7%) e recuperações 
judiciais deferidas (-56,8%).

De acordo com os resultados 
acumulados em 12 meses, os 
pedidos de falência continuam 
recuando. O movimento de que-
da está atrelado a melhora nas 
condições econômicas desde o 
ano passado, que permitiu às 
empresas apresentarem sinais 
mais sólidos nos indicadores 
de solvência. A continuidade 
desse recuo dependerá de uma 
retomada mais acelerada da ati-
vidade econômica nos próximos 
períodos (Boa Vista/SCPC). 

Endividamento 
e inadimplência 
sobem de dezembro 
para janeiro

O percentual de famílias 
com dívidas (com atraso ou 
não) no país subiu de 59,8% 
em dezembro de 2018 para 
60,1% em janeiro deste ano. 
A parcela de inadimplentes, 
ou seja, aqueles com dívidas 
ou contas em atraso, também 
cresceu no período: de 22,8% 
para 22,9%. Os dados são da 
Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), divulgada ontem (5) 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

De acordo com a CNC, no 
entanto, a piora dos indicado-
res na comparação mensal não 
compromete a expectativa de 
evolução da economia. Segundo 
a economista Marianne Hanson, 
da CNC, as taxas de juros em pa-
tamares mais baixos constituem 
fator favorável a esse resultado, 
e as famílias brasileiras também 
se mostraram mais otimistas 
em relação à sua capacidade 
de pagamento.

Apesar disso, na comparação 
com janeiro de 2018, houve 
queda em ambos os indicadores, 
já que naquele mês a parcela de 
endividados era de 61,3% e o 
percentual de inadimplentes era 
de 25%. Aqueles que declararam 
não ter condições de pagar con-
tas passaram de 9,5% em janeiro 
do ano passado para 9,1% em 
janeiro deste ano (ABr).

A Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) fará consulta 
pública para defi nir uma nova 
norma para tratar da preven-
ção à lavagem de dinheiro e ao 
fi nanciamento ao terrorismo. 
O tema é o primeiro item da 
Agenda Regulatória 2019 da 
CVM, divulgada na sede do 
órgão no Rio de Janeiro, e que 
trouxe assuntos em análise 
após audiência pública, em 
que se inclui a nova norma; 
temas para audiência pública 
e estudos normativos.

A intenção da CVM é defi nir 
as prioridades dos temas que 
serão normatizados este ano.

Segundo o superintendente 
de Desenvolvimento de Mer-
cado da entidade, Antônio 
Berwanger, a CVM fará algumas 
consultas a entidades que vão 
encaminhar comentários em 
relação à versão semifi nal para, 
eventualmente, incorporar an-
tes da edição da regra. A consul-
ta é feita a alguns participantes 
ou associações de mercado que 
apresentaram comentários na 
audiência. A expectativa é que 
o trabalho esteja concluído até 
o fi m deste semestre.

O presidente da CVM, 
Marcelo Barbosa, disse que 

A divulgação da agenda regulatória é uma forma de manter 

uma maior proximidade com o mercado.

O setor supermercadis-
ta cresceu 2,07% em 
2018, na comparação 

com o ano anterior. Segundo 
dados divulgados ontem (5) 
pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), em 
dezembro, as vendas do setor 
em valores reais aumentaram 
21,13% na comparação com 
novembro e 3,93% em relação 
ao mesmo mês do ano de 2017. 
O resultado acumulado de 2018 
fi cou um pouco abaixo da esti-
mativa de 3% feita no começo 
do ano passado e revista para 
2,53% em julho. 

O presidente da Abras, João 
Sanzovo Neto, disse que o ano 
de 2018 não teve fôlego para 
crescimentos mais expressivos, 
conforme esperava o setor. “Co-
meçamos bem, mas fomos sur-
preendidos com a paralisação 
dos caminhoneiros no fi nal de 
maio, impactando no preço dos 
combustíveis e dos alimentos 
por causa do desabastecimento. 

Crescimento fi cou um pouco abaixo da estimativa de 2,5%, feita 

em julho.
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Vendas dos supermercados 
cresceram 2,07% em 2018

O resultado acumulado de 2018 fi cou um pouco abaixo da estimativa de 3% feita no começo do ano 
passado e revista para 2,53% em julho

principalmente após a defi nição 
do novo governo. “Estamos oti-
mistas e esperançosos de que 
2019 será melhor que o ano de 
2018. As projeções do mercado 
fi nanceiro estão positivas, com 
juros e infl ação controlados. 
A confi ança dos empresários 
segue em alta, como vimos na 
nossa última pesquisa e, dian-
te desse cenário, projetamos 
um crescimento em torno de 
30% nas vendas deste ano”, 
ressaltou.

No acumulado do ano, de 
janeiro a dezembro, o custo 
da cesta de produtos Abras-
mercado, com 35 itenos de 
largo uso aumentou 3,72%. Os 
produtos cujo preço mais caiu 
foram farinha de mandioca 
(-7,18%), massa sêmola espa-
guete (-5,93%), desinfetante 
(-4,42%) e xampu (-4,20%). Os 
que mais subiram  foram cebola 
(24,41%), batata (14,30%), 
feijão (8,54%) e carne traseiro 
(3,55%) (ABr).

Sem esses fatores, provavel-
mente, teríamos alcançado 
melhores resultados”.

Sanzovo destacou ainda a 
desconfi ança dos consumido-
res após a crise, o que levou as 
pessoas a ponderar seus gastos. 
“Também houve a infl uência das 

incertezas do cenário político, 
causadas pelo ano de eleições. 
Mesmo assim, crescer 2,00% 
nesse cenário é muito positivo, 
e foi nosso melhor resultado 
desde 2015”, disse. 

Ele destacou as expectativas 
para este ano estão melhores, 

CVM fará consulta sobre norma de 
prevenção à lavagem de dinheiro

a divulgação da agenda regu-
latória é uma forma de manter 
uma maior proximidade com o 
mercado. “A gente sentia que 
uma divulgação organizada e 
no momento logo posterior a 
aprovação da agenda ia ser uma 
boa iniciativa de comunicação 
nossa para manter uma maior 
proximidade com o mercado 
e tornar até mais previsível o 
conjunto da nossa pauta”, disse

Entre os assuntos que passa-
ram por análise em audiências 
públicas e serão analisados pela 
CVM em 2019 está o fundo de 
infraestrutura (FI-Infra), que 

na visão do superintendente 
é um assunto supersensível 
para o Brasil e para o Estado 
para estimular a canalização 
dos recursos de poupança 
para o investimento em infra-
estrutura. Os temas que serão 
discutidos em audiência públi-
ca este ano incluem assuntos 
como a reforma de Fundos 
de Investimento em Diretos 
Creditórios e a revisão do ar-
cabouço de ofertas públicas. 
Em 2019, a CVM vai passar a 
fazer audiências conceituais 
para colher comentários do 
mercado (ABr).

Pedidos de falência caem 14,5% 
no acumulado em 12 meses


