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D - Trabalho Indígena
O Grupo 3corações lança iniciativa que tem como objetivo valorizar o 
trabalho que indígenas, produtores de café, estão realizando no coração 
da fl oresta amazônica e, com isso, dar protagonismo a eles. O projeto 
fomenta um desenvolvimento sustentável amparado nos pilares social, 
ambiental e econômico interagindo de forma harmoniosa. A companhia 
está construindo este trabalho com os povos indígenas de Rondônia, na 
Terra Indígena Sete de Setembro, na cidade de Cacoal; e na Terra Indígena 
Rio Branco, na cidade de Alta Floresta. O projeto engloba iniciativas de 
capacitação para dar acesso às melhores práticas na produção de cafés 
de qualidade. Mais informações: (www.3coracoes.com.br).

E -  Missão Comercial
O Ministério da Agricultura está promovendo missão comercial ao Irã 
para participar da feira Iran Agrofood 2019, que ocorre de 18 a 21 de 
junho, em Teerã. O evento é a principal feira do setor agrícola do Irã e 
completa 26 anos de existência. Oferece uma plataforma de negócios 
ideal tanto para exportadores estrangeiros quanto para importadores 
iranianos. Ocorre simultaneamente à Iran Food+BevTec, Iran Bakery+ 
Confectionery, Iran Food Ingredients e Iran Food+Hospitality. No ano 
passado, 1.225 expositores de 29 países e mais de 40 mil visitantes 
participaram desses eventos que oferecem oportunidades de contatos 
comerciais, de negócios e abertura de mercados. Mais informações em: 
(www.agricultura.gov.br/iranagrofood2019).

F - Aceleração para Startups
A Brink’s, empresa líder mundial em logística segura e soluções de 
segurança, promove a 3ª edição da Brink’sUp! programa de aceleração 
para startups. A iniciativa é realizada em parceria com a Liga Ventures, 
especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações. 
Serão selecionadas quatro startups que possuam sinergia com os te-
mas relacionados à segurança, logística, varejo meios de pagamento e 
moedas, produtividades e inteligência. No programa, cada startup terá 
quatro meses de aceleração, mentoria com executivos da empresa e 
investimento de R$ 160 mil reais. inscrições e mais informações: (www.
liga.ventures/brinksup).

A - Saúde Vocal
A 21ª edição da Campanha Nacional da Voz, realizada pela Academia 
Brasileira de Laringologia e Voz e pela Associação Brasileira de Otorri-
nolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, vai até sábado (20),  marcando 
as comemorações do Dia Mundial da Voz (16). “É fundamental que as 
pessoas tenham consciência da importância de cuidar bem da voz e, em 
caso de qualquer sinal de problema, procurar por ajuda especializada”, 
destaca Dr. Hugo Valter Lisboa Ramos, coordenador da campanha. Com o 
slogan “Afi ne a sua saúde, cuide da sua voz”, a ação oferece informações 
para a população sobre aspectos importantes da saúde vocal. Saiba mais 
em: (www.ablv.com.br).

B - Aspectos da Obesidade 
Com a presença de palestrantes e pesquisadores nacionais e internacio-
nais do mais alto nível científi co, a Associação Brasileira para o Estudo 
da Obesidade e da Síndrome Metabólica promove seu 28º Congresso 
Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, que começa amanhã 
(18) e vai até sábad (20), no Hotel Transamérica. Os mais de 2 mil 
participantes esperados terão uma programação intensa, com a apre-
sentação de 39 temas pautados com base nas mais recentes evidências 
científi cas sobre obesidade e seu impacto na vida das pessoas, em todas 
as fases, do ventre à velhice. Mais informações: (http://abeso2019.com.
br/programa.html).

C - Especialização em Lean
Todas as técnicas reunidas em um treinamento completo sobre Lean 
é o objetivo da ‘Especialização em Lean’ do Grupo IMAM. Trata-se de 
um programa especial com formação em 10 módulos entre os  pró-
ximos dias de 22 e 26. O participante conhecerá como aplicar esta 
fi losofi a na logística, na armazenagem e nos escritórios, cada qual 
com sua metodologia própria e adequada. Saberá ainda as principais 
diferenças de aplicação nos diversos ambientes e suas correspondentes 
metodologias. A fi losofi a Lean é a mais estudada e implementada nas 
organizações em todo o mundo. Para mais informações e inscrição, 
acesse (www.imam.com.br). 

G - Produtos e Serviços 
Profi ssionais interessados em se atualizar, conquistar mais clientes e 
melhorar os resultados, e mesmo pessoas interessadas em transformar 
seu talento em negócio, encontram tudo de que precisam nas feiras 
Expo Festas e Parques, Natal Show e Candy & Cake Show, que reúnem 
mais de 200 empresas expositoras e acontecem entre os dias 31 de maio 
e 3 de junho, no Expo Center Norte. Os eventos oferecem conteúdo 
relevante para que lojistas, futuros profi ssionais e aqueles que já atuam 
nestas áreas possam aprimorar seu negócio e melhorar seus resultados. 
Mais informações: (www.francalfeiras.com.br) 

H - Tecnologias em Diabetes
Entre os próximos dias 25 e 27, no Hotel Pullman Vila Olímpia, acontece 
o Simpósio Internacional de Tecnologias em Diabetes, promovido pela 
Sociedade Brasileira de Diabetes. O evento discute: Insulina inalável: 
mais rapidez no tratamento do diabetes, além de outras tecnologias. Há 
tempos se avalia a utilização da insulina inalável ou insulina Technosphe-
re – uma forma de tratamento recente, com tecnologia avançada, que 
tem ação ultrarrápida. O efeito é o mais semelhante ao do pâncreas de 
um ser humano sem diabetes, porém, o desenvolvimento desse tipo de 
insulina é desafi ador e custoso. Outras informações: (www.sitec.med.br).

I - Programa de Estágio 
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes iniciou as inscrições para o processo 
seletivo do Programa de Estágio 2019. São 60 vagas para trabalhar nas 
mais diversas áreas na sede da empresa, que busca jovens talentos que 
se identifi quem com o jeito de ser e de fazer da companhia, e que possam 
agregar ainda mais competência e produtividade ao dia a dia do fasci-
nante e desafi ador mundo da aviação. As vagas estão disponíveis para 
alunos que estejam cursando a partir do segundo ano da graduação. É 
necessário ter conhecimento intermediário de língua inglesa e básico do 
Pacote Offi ce. Interessados podem fazer a candidatura pelo site (www.
vagas.com/gol_estagio).

J - Saúde Digital
A Bayer acaba de lançar o G4A Partnerships 2019, uma competição 
entre startups para que recebam investimentos de longo prazo e apoio  
no desenvolvimento de suas ideias. O objetivo da companhia é encontrar 
projetos nas áreas de saúde digital, terapias digitais, inteligência artifi cial 
para descoberta de medicamentos e plataformas de relacionamento com 
pacientes. Os desafi os propostos são nas áreas de saúde da mulher, car-
diovascular, terapias digitais, saúde global, neurotecnologia, oncologia, 
oftalmologia, doenças pulmonares e radiologia. Interessados têm até o 
dia 31 de maio para enviar os seus projetos pelo site: (www.g4a.health).
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Certa vez, num domingo 

em casa, enquanto 

limpava a piscina, 

ouvi o galo do qual 

meu vizinho vivia se 

gabando

Ele sempre falava que não 
usava despertador, pois 
seu galo cantava todos 

os dias antes das 6h da manhã. 
Porém, nesse domingo, assim 
que ouvi o galo, meu vizinho 
acordou gritando: “galo velho, 
você não canta mais no horário 
certo, perdi a missa por sua 
causa. Qualquer dia desses 
faço um belo molho de você”. 
Observei a cena pelo muro, 
enquanto o galo estufava o 
peito e continuava cantando, 
alheio à agonia do seu dono.

Muitos de nós, no âmbito 
profi ssional, somos como o 
galo que canta às 10h, ou seja, 
estufamos o peito, mostramos 
um belo discurso, mas, erra-
mos o horário, cantamos tarde, 
quando a empresa, o líder, o 
cliente, não precisam mais que 
façamos algo, pois perdemos 
o timing e os fi zemos perder 
oportunidades. 

Por exemplo: vendedores 
que marcam com os clientes, 
mas chegam atrasados sem 
nenhuma justifi cativa plausível 
– o que faz com que a sintonia 
da venda se perca logo no início 
da negociação. Advogados que 
perdem prazos, contadores 
que não calculam corretamen-
te os impostos dos clientes ou 
não lhes dão assessoria quando 
mais precisam, engenheiros 
que atrasam a obra, zelado-
res que jogam a sujeira para 
debaixo do tapete, taxistas 
que prestam um mau serviço, 
recepcionistas que deixam o 
cliente esperando etc. 

Também, representa quem 
vive adiando fazer um curso, 
a faculdade, a tarefa, seja 
para arranjar um trabalho, 
ser promovido ou ter uma 
remuneração melhor. Enfi m, 
são profi ssionais que cantam 
de galo, mas atrasados. Re-
presenta, ainda, colaboradores 
que assumem compromissos e 
metas, mas não realizam. Mui-

tas vezes, inventam desculpas, 
alegando que o mercado está 
em crise, a economia está ruim, 
agindo como o galo que canta 
às 10h e, se falasse, diria que o 
sol nasceu mais tarde por causa 
do tempo chuvoso, por isso se 
perdeu no horário. 

Por outro lado, se olharmos a 
atitude do vizinho, representa 
uma liderança que não reco-
nhece o esforço, o passado do 
colaborador que sempre fez 
as coisas certas. No entanto, 
quando comete um erro, tem 
sua atenção chamada na frente 
dos outros, é criticado como se 
nunca tivesse feito nada certo, 
por mais que já tenha ajudado 
a empresa e o líder por longos 
anos. Mostra um líder que não 
motiva, nem estimula, a me-
lhoria, apenas critica e cobra.

Então, analisando essa con-
juntura, na sua profi ssão, você 
tem tido a atitude certa na hora 
certa? Tem estufado o peito e 
“cantado de galo” quando de-
veria? Ou está cantando às 10h, 
perdendo o horário, fazendo 
com que a equipe, a clientela e 
a sua liderança, percam a hora, 
a produtividade, a venda do 
produto e os lucros? Na nossa 
carreira, precisamos ficar 
atentos, pois não resolve muita 
coisa agirmos tarde demais. 

O ideal é cumprirmos nosso 
horário, a função para a qual 
fomos contratados, indo além 
disso e, quando estufarmos 
o peito, que seja para cantar 
exatamente no horário que 
esperam que façamos isso, ou 
mesmo antes da hora, aprovei-
tando as oportunidades, para 
evitarmos que aqueles que 
esperam algo de nós (clientes, 
líderes, colaboradores, em-
preendedores), nos ameacem 
dizendo que farão um “molho” 
com a nossa carreira, empresa, 
negócio.

Pense nisso, pare de adiar o 
que tem de ser feito, pois eu 
torço pelo seu canto (na hora 
certa).

(*) - Professor, é palestrante, 
consultor e empresário. Autor dos 

livros ‘Os dez mandamentos básicos 
na prestação de serviços’, e o best-

seller ‘Mente de vencedor’, entre 
outros.

Paulo Sérgio (*)

Os preços de comercia-
lização desse produto 
nos principais mercados 

atacadistas do país nunca estive-
ram tão altos. No mês passado, 
a elevação foi registrada em 
todas as Centrais de Abaste-
cimento (Ceasas) pesquisadas 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab). E a 
tendência é que os preços con-
tinuem aumentando neste mês.

A notícia prejudica a prepa-
ração das tradicionais ceias de 
Páscoa em todo o país, princi-
palmente em Goiânia, que re-
gistrou a maior alta no atacado, 
cerca de 90% em março. Nos 
outros mercados estudados, os 
acréscimos de cotação também 
foram signifi cativos, variando 
na casa de 40% em Fortaleza 
e no Rio de Janeiro, e acima 
de 30% em Vitória, São Paulo e 
Belo Horizonte. Já na primeira 

As condições climáticas não favoreceram o

desenvolvimento nas lavouras.

Dados apurados pelo Indi-
cador de Atividade do Varejo 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), mos-
tram que as consultas para 
vendas a prazo cresceram 
2,33% no acumulado em 12 
meses até março. No mesmo 
período do ano passado, as 
vendas do segmento haviam 
crescido 1,49%. Já nos anos 
anteriores, em plena recessão 
econômica, os dados estavam 
no negativo, com queda de 
-4,49% em 2017, -4,39% em 
2016 e -0,84% em 2015.

O Indicador de Atividade do 
Comércio é construído a partir 
do volume de consultas de 
CPFs e é um termômetro da 
intenção de compras a prazo 
por parte do consumidor, 
abrangendo os segmentos 
varejistas de supermercados, 
lojas de roupas, calçados e 
acessórios, móveis e eletrodo-
mésticos, entre outros. Outro 

Apesar da recuperação, a atividade ainda não retornou para o 

nível de antes da crise.

Uma operação conjunta da 
Polícia Federal (PF), do Mi-
nistério Público Federal e da 
Receita Federal, com o nome 
Grandes Rios, foi defl agrada 
ontem (16) para combater frau-
des de um grupo criminoso que 
abria fábricas de cigarros, em 
nome de “laranjas”, e enrique-

cia com sonegação de impostos 
e lavagem de dinheiro.

A estimativa é que a fraude 
alcance os R$ 3,5 bilhões, de 
acordo com a Polícia Federal, 
que cumpriu 21 mandados de 
busca e apreensão na ação 
que ocorre nos estados do Rio 
Grande do Norte, Rio de Janei-

ro, Rio Grande do Sul, de São 
Paulo e Pernambuco. Quando 
as empresas tinham o registro 
para funcionamento cancela-
do em função da sonegação 
de impostos, os criminosos 
passavam a operar uma nova 
fábrica, também em nome de 
“laranjas”. 

Os lucros eram convertidos 
em bens e valores acumulados 
no Brasil e no exterior por meio 
de lavagem de dinheiro. São 
investigados os crimes de falsi-
fi cação de selo ou sinal público 
de cigarros, sonegação de tri-
butos federais, lavagem de ca-
pitais, organizações criminosa e 

evasão de divisas. Participaram 
diretamente da operação 110 
servidores da Polícia Federal e 
65 da Receita Federal. A ope-
ração foi batizada de “Grandes 
Rios” devido aos principais 
estados envolvidos: Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul e 
Rio de Janeiro (ABr).

Infl ação na 
saída das 
fábricas é de 
0,43%

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), que calcula a variação 
de preços de produtos indus-
trializados na porta de saída 
das fábricas, registrou infl ação 
de 0,43% em fevereiro. Ela é 
maior que a de janeiro, que teve 
defl ação (queda de preços) de 
0,75%. Em fevereiro do ano 
passado, o IPP foi de 0,38%.

O dado foi divulgado ontem 
(16), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. O IPP acumula defl ação 
de 0,33% este ano, ainda um 
refl exo da queda de preços de 
janeiro, e infl ação de 8,36% em 
12 meses. Em fevereiro, das 24 
atividades industriais pesquisa-
das, 11 apresentaram infl ação 
em seus produtos, com desta-
que para refi no de petróleo e 
produtos de álcool (4,22%) e 
indústrias extrativas (7,97%).

Por outro lado, 13 atividades 
industriais tiveram defl ação, 
com destaque para outros 
produtos químicos (-1,85%) e 
alimentos 

(-0,53%). Entre as quatro 
grandes atividades econômi-
cas, a maior taxa de infl ação 
foi observada entre os bens 
intermediários, isto é, os in-
sumos industrializados usados 
no setor produtivo (0,35%). Os 
bens de capital tiveram 0,02% 
de variação de preço. Também 
registraram infl ação os bens de 
consumo duráveis (0,01%) e os 
bens de consumo semi e não 
duráveis (0,05%) (ABr).
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Conab registra a maior alta 
histórica de preços do tomate

Os consumidores devem se preparar para o refl exo da infl ação nas hortaliças, em especial o tomate
atrativos em 2018 fi zeram com 
que os produtores diminuíssem 
a área plantada, o que signifi cou 
também menos tomate entran-
do no mercado”.

Outra hortaliça de destaque 
foi a batata. Mas, apesar da as-
censão de preços desde outubro 
de 2018, esse movimento de 
alta tem perdido força. “Mesmo 
assim, a hortaliça ainda tem 
pesado na hora da compra para 
o consumidor, e essa tendência 
deve se manter até o fi nal des-
te mês”, pondera Fraga. Esse 
comportamento de alta foi re-
gistrado em todos os produtos 
comercializados no atacado. 
Em relação às frutas, a menor 
oferta de banana, laranja e ma-
mão também infl uenciaram na 
alta dos preços. Apenas maçã e 
melancia tiveram desempenho 
contrário, com queda nas Cea-
sas pesquisadas (GI/Conab).

quinzena de abril, o produto 
registra o maior preço praticado 
desde o início da série histórica.

“A performance dos preços 
elevados em março é conse-
quência direta das menores 
quantidades ofertadas do fruto 

aos mercados, uma vez que as 
condições climáticas não favo-
receram o desenvolvimento nas 
lavouras”, explica a gerente de 
Modernização do Hortigranjeiro 
da Conab, Joyce Rocha Fraga. 
“Aliado a isso, os preços pouco 

Atividade do comércio 
cresceu 2,33% em março

dado, é o nível de atividade no 
comércio atacadista. Nesse 
caso, que não leva em consi-
deração a venda de veículos 
e motocicletas, o crescimento 
no acumulado em 12 meses até 
março foi de 4,73%. 

Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, o desempenho das vendas 
tem esboçado uma reação nos 
últimos meses, mas apesar da 
trajetória de recuperação, ainda 

não retornou para o nível de 
antes da crise. “A atividade 
varejista foi impulsionada pela 
melhora da confi ança dos con-
sumidores e dos empresários 
após o desfecho das eleições, 
mas ainda enfrentará novos 
desafi os, como a persistência 
do desemprego em patamar 
elevado e da massa salarial 
que somente agora voltou ao 
patamar pré-crise” (CNDL/
SPC Brasil).

Fraude de sonegação em fábricas de cigarros


