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D - Assessoria para Casamentos 
O Dia dos Namorados é uma data especial. É o momento perfeito de reafi rmar 
o amor. Para celebrar esse sentimento, o Mais Shopping (Rua Amador Bueno, 
229, Santo Amaro) oferece assessoria gratuita para quem quer pensar adiante 
no relacionamento e se preparar para dizer o “Sim” defi nitivo. A Organize 
Casamento, plataforma virtual que auxilia no planejamento das cerimônias, 
que promove um plantão inédito e presencial com assessoras para tirar dúvidas 
sobre como projetar uma festa sem dor de cabeça. A equipe estará presente 
até o próximo dia 12, das 10h às 22h. O regulamento completo da promoção 
pode ser encontrado no site (www.maisshopping.com.br).

E - Corrida e Caminhada 
O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer realiza no dia 29 de setem-
bro, a 58ª edição da Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama. O 
evento ocorre a partir das 7h, no Campo de Marte, e terá os percursos 
de corrida de 5km e 10 km e caminhada de 3km para mulheres e ho-
mens. A corrida é uma forma de engajamento na luta contra a doença 
mostrando a prevenção e detecção precoce como fator de superação. 
Os participantes procuram bater recordes pessoais, mas são as histórias 
de vida de cada um que fazem a diferença nesse dia. As inscrições já 
podem ser feitas no site (www.corridaibcc.com.br).

F - Setor Infantojuvenil
O setor varejista de moda infantojuvenil também precisa se adaptar às 
mudanças do mercado. Na prática, é preciso lidar com as inúmeras variações 
que afetam a tomada de decisões. Para ajudar a encarar as transforma-
ções, um profi ssional de Business Intelligence é o mais indicado para dar 
aquela “guinada” no seu negócio. Os desafi os do varejo, principalmente 
ligados à gestão, terão destaque no no Ciclo de Palestras Trend Forum 
da FIT 0/16, Feira Internacional do Setor Infantojuvenil, o maior evento 
deste setor na América Latina, que acontece entre os próximos dias 13 
e 16, no Expo Center Norte. Outras informações: (www.fi t016.com.br). 

G - Venda de Combustíveis
Em 2018, o mercado brasileiro de combustíveis registrou o segundo ano 

A - Poluição e Saúde 
Morar em grandes metrópoles tem um ponto negativo que afeta dire-
tamente a saúde de quem vive nesses locais: a poluição. Uma condição 
que prejudica o sistema respiratório diariamente, devido à quantidade de 
fumaça e poluentes. Com o objetivo de discutir como podemos reduzir 
esses efeitos em nosso corpo, a rede Drogaria São Paulo promove um 
encontro nesta segunda-feira (10), às 16h, no Teatro Eva Herz, com o 
tema “Poluição e saúde respiratória”. O evento é gratuito e será mediado 
pelo médico Dr. Drauzio Varella, com a participação da pneumologista 
e professora da FMUSP, Elnara Negri.

B - Gestão Socioambiental
Entre os próximos dias 26 e 28, no Hotel Blue Tree Premium Morumbi, 
acontece o Congresso Ambiental, que reunirá profi ssionais dos setores 
ambiental, social e jurídico de empresas de infraestrutura, indústrias 
e do governo, em um encontro que abordará todas as facetas do setor 
socioambiental. Contará com sessões simultâneas, técnicas e executivas, 
e proporcionará uma troca de conhecimento e fomento de negócios. As 
sessões abordarão temas como: tendências da legislação, licenciamento 
ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, uso da água, zoneamento 
territorial, serviços ecossistêmicos, componentes sociais e históricos 
e inovação e tecnologias ambientais. Outras informações e inscrições: 
(www.congressoambiental.com.br).

C - Auditores Fiscais
Entre os próximos dias 16 a 19, na Sala São Paulo, acontece o 4º Con-
gresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, com a participação das 
maiores entidades dos fi scos do Brasil e de Portugal (Febrafi te, APIT – de 
Portugal –, Unafi sco Nacional e Sindifi sco Nacional). Terá como tema 
central: “Novo paradigma na relação fi sco-contribuinte”, questão que 
tem sido discutida com mais força desde que o Programa de Estímulo à 
Conformidade Tributária - “Nos Conformes” - foi lançado pelo estado de 
São Paulo em 2018. Entre os palestrantes, o economista Bernard Appy, 
mentor da proposta de Reforma Tributária que tramita na Câmara. Mais 
informaçoes e inscrições no site:  (www.congressolusobrasileiro.org.br). 

seguido de crescimento, com 125 bilhões de litros vendidos, numa curva 
ascendente que deve continuar. É nesse cenário positivo que acontece a 
14ª edição da ExpoPostos & Conveniência – Feira e Fórum Internacional 
de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência & Food 
Service, entre os dias 13 e 15 de agosto no São Paulo Expo. Refl etindo 
o ânimo do setor, a feira reúne os principais representantes de distribui-
ção e revenda de combustíveis, equipamentos e lojas de conveniência 
para apresentar novidades, produtos, serviços, tecnologias e soluções 
voltados ao mercado. Mais informações: (http://expopostos.com.br/).

H - Certifi cação da Anac
A Icon Aviation, companhia de aviação executiva do Grupo CB, acaba de 
receber o Certifi cado de Organização de Manutenção, da Anac – Agên-
cia Nacional de Aviação Civil. Essa certifi cação permite a ampliação na 
prestação de serviços de manutenção por parte da Icon a aeronaves 
próprias e de terceiros, incluindo os modelos Beechcraft King Air mo-
delos B200 e B200GT, e o Cessna Citation Excel. A empresa possui a 
frota mais moderna e diversifi cada da América Latina, composta por 19 
aeronaves de asa fi xa e seis de asa rotativa, e conta com 12 hangares nos 
principais polos de aviação executiva do Brasil: São Paulo, Sorocaba, 
Brasília e Rio de Janeiro. Mais informações: (www.iconaviation.com.br).

I - Negócios do Mundo
De 21 a 28 de julho, empreendedores brasileiros e estudantes terão a opor-
tunidade de fazer uma imersão sobre empreendedorismo e inovação em 
um programa internacional de uma semana, com palestras de professores 
e especialistas em negócios do mundo todo, dentro do campus da Lasell 
College em Boston. O curso é voltado para alunos de graduação e pós 
nas áreas de administração, negócios e marketing, além de empresários e 
gestores de empresas e comunidade em geral. O único pré-requisito é ter 
domínio da língua inglesa. Além de frequentar as aulas, os interessados 
farão visitas a Harvard, ao MIT, e a empresas da região. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas no link (www.uninterusa.com). 

J - Relações com Investidores 
O “RI estratégico nas mudanças empresariais” será tema do segundo 
painel no 21º Encontro Internacional de Relações com Investidores 
e Mercado de Capitais, evento promovido anualmente pelo Instituto 
Brasileiro de Relações com Investidores e pela Associação Brasileira 
das Companhias Abertas, nos próximos dias 26 e 27, no WTC Events 
Center. Mudanças geradas por fusões e aquisições, investimentos e re-
posicionamentos empresariais impactam atividades dos profi ssionais de 
RI e contribuem para uma atuação ainda mais estratégica, alimentando 
a Alta Administração com as expectativas do mercado. Informações e 
inscrições: (http://encontroderi.com.br/).
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Ou se trabalhava em 
empresas familiares, ou 
dava a sorte de encontrar 

algum emprego para menores de 
idade. Basicamente, eu montava 
caixas no arquivo municipal da 
minha cidade e trocava os papéis 
das caixas velhas para as novas. 
Desde então, entre freelancer e 
registros, troquei de emprego 10 
vezes em 11 anos. 

Para algumas pessoas, o sinô-
nimo de felicidade é estar segu-
ro, para outras é estar realizado 
com sua atividade profi ssional. 
No meu caso, estar seguro nunca 
foi sufi ciente, eu sempre preci-
sei de mais. Quando comecei a 
estudar Publicidade e Propa-
ganda tinha um emprego bem 
legal de editor de vídeo em uma 
pequena emissora de televisão 
em Curitiba, mas não era o sufi -
ciente para minhas pretensões: 
eu queria exercer o que estava 
estudando na faculdade. Então, 
pela primeira vez, saí da minha 
zona de conforto.

Com o respaldo fi nanceiro 
da minha família, troquei um 
emprego consolidado para 
ganhar menos como estagiário. 
Conclusão: a primeira melhor 
decisão da minha vida profi s-
sional. Do segmento de áudio 
e vídeo, me arrisquei uma área 
que nunca sequer havia ouvido 
falar: mídia digital. Da calmaria 
de uma pequena produtora de 
cinco pessoas, me joguei em uma 
grande agência de publicidade, 
com mais de 150 funcionários.  

Quando você muda, é ne-
cessário recomeçar. É como se 
eu tivesse vivido em um lago 
e fosse jogado em um grande 
oceano, aprendendo a nadar 
do começo, em meio a muitas 
pessoas experientes, de forma 
que cada braçada e cada respira-
ção eram importantes. Busquei 
todo o aprendizado possível 
nesta empresa e depois de três 
anos decidi fechar esse ciclo 
buscando novas experiências. A 
decisão foi tomada em cima da 
necessidade de aprender mais 
e conhecer outros modelos de 
negócio.  E eu tive a oportunida-
de de realmente vivenciar isso.

Outras duas agências de 
publicidade, duas startups e 
um grupo de comunicação no 
Paraná. Cada lugar em que 
trabalhei me trouxe dezenas de 
experiências gratifi cantes, que 
se caso tivesse permanecido na 
minha zona de conforto, talvez 
nunca as tivesse conhecido. Por 
ter esse perfi l inquieto, depen-

dendo da proposta, sempre tive 
difi culdade em dizer não para 
uma nova oportunidade. No 
entanto no meio do percurso fui 
questionado sobre isso. 

Em uma entrevista o entre-
vistador olhou meu CV e afi r-
mou: “Depois que você saiu da 
empresa em que trabalhou por 
três anos, você não construiu 
mais nada na carreira”. Aquilo 
fi cou refl etindo na minha cabeça 
desde então... Será mesmo que 
vivenciar outros cargos, outras 
áreas, outras empresas, outras 
experiências não me ajudaram 
a construir nada? Será que 
manter-se um ano a mais no seu 
emprego signifi ca mais sucesso, 
mais respaldo, mais visibilida-
de, do que sair da sua zona de 
conforto e conhecer o mundo? 

Ouvi depois de uma pessoa 
muito legal e experiente no mer-
cado publicitário, que pessoas 
inquietas são as que mudam o 
mundo, e que a coragem de mu-
dar é um sentimento muito mais 
bonito do que se manter na bolha 
do medo. Mesmo inconsciente-
mente, descobri que esse era e 
sempre havia sido o meu lema 
de vida. O medo de fracassar em 
uma nova aventura é sempre um 
empecilho na hora de tomar uma 
decisão, em contraponto com o 
que temos hoje. Mas atualmente 
temos várias oportunidades de 
conhecer o dia-a-dia de uma 
empresa e como os seus cola-
boradores pensam.  

LinkedIn, Love Mondays, Fa-
cebook e outras ferramentas nos 
ajudam a entender a jornada de 
trabalho, benefícios, deveres e 
até mesmo o que essas empresas 
pensam antes de efetivar uma 
troca de emprego. Ainda não 
mostra tudo que precisamos 
saber, mas é um bom indicativo 
do que esperar. Com 27 anos e 
mais de 10 experiências profi s-
sionais, incluindo as de grande 
proveito e as que não foram tão 
boas assim, acredito que todos 
nós sentimos quando é a hora 
de mudar. 

É certo que existem variáveis, 
como momento da vida, família e 
salário, porém, quando possível, 
as mudanças são benéfi cas e nos 
ajudam a sair do patamar que es-
tamos, trazendo conhecimento 
e crescimento.

Na busca do emprego no qual 
você se sinta realizado, feliz 
com o que faz, e fi nanceira-
mente recompensado, busque 
sempre sair da sua zona de 
conforto. Como diria Heráclito, 
“nada é permanente, exceto a 
mudança”. 

 
(*) - É publicitário e atua como 

professor do curso de Gestão de 
Mídias Sociais do Centro Europeu

(www.centroeuropeu.com.br). 

Thayan Acevedo (*)

O faturamento bruto atin-
giu R$ 3,9 trilhões. Des-
se valor, 82,5% são rela-

tivos à receita bruta da venda de 
produtos e serviços industriais.  
Os números fazem parte da 
Pesquisa Industrial feita pelo 
IBGE e divulgada ontem (6). 
“Em termos de faturamento, 
comparando 2016 com 2017, 
aumentou em 1,8%. Não foi um 
crescimento tão grande, mas 
como em 2015 e 2016 foram 
anos muito ruins, aí a base de 
comparação é muito baixa”, 
revelou a gerente da pesquisa, 
Synthia Santana.

Segundo a pesquisadora, em 
caso de reativação da econo-
mia brasileira a indústria tem 
potencial de apresentar uma 
recuperação mais rápida.  Em 
comparação a 2008, a indústria 
perdeu em torno de 145,8 mil 
empregos em 2017. Grande 
parte desse total ocorreu na 
indústria de transformação, 
com queda de 2,4% do pessoal 
ocupado no período. 

Entre 2015 e 2014 a perda 
fi cou em 652.133 vagas. No pe-
ríodo 2016-2015 foram perdidos 
407.445 postos. 

Na recuperação de vagas 
mostrada na pesquisa de 2017, 

Em caso de reativação da economia, a indústria tem potencial de apresentar

uma recuperação mais rápida.

Caiu a infl ação para 
famílias com renda 
mais baixa 

O Índice de Preços ao Consu-
midor – Classe 1 (IPC-C1), que 
registra a variação da cesta de 
compras de famílias com renda 
até 2,5 salários mínimos, teve 
infl ação de 0,26% em maio, se-
gundo a FGV, com taxa  inferior 
à observada em abril (0,73%). O 
IPC-C1 acumula taxas de infl a-
ção de 2,79% no ano e de 5,5% 
em 12 meses, de acordo com a 
FGV. As taxas fi caram acima das 
observadas no Índice de Preços 
ao Consumidor,  que mede a 
infl ação para todas as faixas de 
renda, e que fi cou em 0,22% em 
maio e em 4,99% em 12 meses.

De abril para maio, sete 
das oito classes de despesa 
componentes do índice regis-
traram queda em suas taxas 
de variação: alimentação (de 
0,76% em abril para 0,26% em 
maio), transportes (de 1,67% 
para 0,28%), saúde e cuida-
dos pessoais (de 1,08% para 
0,75%), vestuário (de 0,71% 
para 0,13%), educação, leitura 
e recreação (de 0,35% para 
0,03%), despesas diversas (de 
0,24% para 0,08%) e comuni-
cação (de 0,02% para 0,12%). 
Por outro lado, o grupo habi-
tação foi o único a apresentar 
aumento da taxa de infl ação na 
passagem de abril (0,31%) para 
maio (0,79%) (ABr).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ame-
açou impor tarifas sobre “pelo 
menos” mais US$ 300 bilhões 
em produtos chineses, mas 
disse acreditar que tanto a 
China quanto o México que-
rem fazer acordos nas disputas 
comerciais. As tensões entre 
as duas maiores economias do 
mundo aumentaram acentua-
damente desde que as conver-
sas que visavam a acabar com 
uma guerra comercial acirrada 
fracassaram no início de maio.

Embora Trump tenha dito 
ontem (6) que as conversas 
com a China prosseguem, não 
houve encontros bilaterais 
desde 10 de maio, dia em 
que ele aumentou em 25% as 
tarifas sobre US$ 200 bilhões 
em produtos chineses, levan-
do Pequim a retaliar. “Nossas 
conversas com a China, muitas 
coisas interessantes estão 
acontecendo. Veremos o que 
ocorre... eu poderia aumentar 
ao menos outros US$ 300 bi-
lhões, e o farei na hora certa”, 
disse Trump a repórteres, 
sem especifi car quais bens 
poderiam se afetados.

“Mas acho que a China quer 
fazer um acordo e acho que 

Aumentaram as tensões entre as duas maiores

economias do mundo.
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Pesquisa indica leve recuperação no 
setor industrial entre 2016 e 2017

A produção industrial brasileira alcançou em 2017 o valor bruto de R$ 2,7 trilhões

a indústria extrativa foi a que 
teve melhor resultado. Synthia 
informou que duas atividades 
puxaram os números da in-
dústria extrativa. Em toda a 
indústria a que mais emprega é 
a alimentícia, que é também a de 
maior valor de transformação 
industrial. O salário médio nas 
indústrias extrativas fi cou na 
faixa de 4,7 salários mínimos, 

enquanto na de transformação 
bateu em 3,2 salários. 

A pesquisadora destacou o 
incremento da indústria de 
papel e celulose no Centro-
-Oeste. No Nordeste também 
houve crescimento da indús-
tria de papel e celulose, em 
especial no Maranhão e, em 
Pernambuco, derivados de pe-
tróleo e fabricação de veículos 

automotores. Na Região Sul, 
Santa Catarina teve destaque 
com a indústria têxtil. O Su-
deste, apesar de ter perdido 
a representatividade ao longo 
dos últimos dez anos, foi res-
ponsável por 58,0% do valor 
de transformação industrial 
em 2017, mantendo-se na lide-
rança do ranking da produção 
industrial brasileira (ABr).

Trump ameaça China com tarifas 
sobre mais US$ 300 bilhões

o México quer muito fazer um 
acordo”, disse Trump antes de 
subir a bordo do Força Aérea 
1, no aeroporto irlandês de 
Shannon, para acompanhar 
as comemorações do Dia D na 
França. Em Pequim, o Ministé-
rio do Comércio chinês adotou 
um tom desafi ador. “Se os Es-
tados Unidos decidirem escalar 
as tensões propositalmente, 
lutaremos até o fi m”, disse o 
porta-voz do ministério, Gao 
Feng, em boletim à imprensa.

“A China não quer travar 
uma guerra comercial, mas 
tampouco tem medo de uma. 

Se os Estados Unidos de-
cidirem escalar as tensões 
propositalmente, adotaremos 
as contramedidas necessárias 
e salvaguardaremos resoluta-
mente os interesses da China 
e de seu povo”. O Ministério 
do Comércio também divul-
gou relatório sobre como os 
EUA se benefi ciaram de anos 
de cooperação econômica e 
comercial com a China, afi r-
mando que as alegações norte-
-americanas de que Pequim 
se aproveitou do comércio 
bilateral são infundadas (Reu-
ters/ABr).


