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D - Fomento Comercial
Nos dias 17 e 18 de outubro, no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, acon-
tece o XIV Congresso Brasileiro de Fomento Comercial, realizado pela 
Associação Nacional de Fomento Comercial, que visa  a Inovação e 
Tecnologia no setor. Dirigido aos empreendedores dos vários segmentos 
do fomento comercial, estruturadores, administradores, consultores 
e gestores de fundos de recebíveis e de securitizadoras de crédito, é 
aberto, também, a outros profi ssionais interessados na área, tais como, 
advogados, auditores, contadores e líderes de outras entidades de classe, 
provenientes de todas as regiões do País. Mais informações: (http://www.
anfac.com.br/congresso/inscricoes).

E - Beauty Generation
Com o objetivo de desenvolver pessoas e bons profi ssionais, o Grupo Coty, 
terceira maior empresa de beleza do mundo, está selecionando 17 jovens 
para as vagas de estágio no seu programa Beauty Generation. A multi-
nacional de origem francesa volta a acolher talentos de diversos cursos 
de graduação para seguir carreira ne empresa. O objetivo do processo é 
identifi car candidatos com aderência técnica às vagas oferecidas e que 
tenham conexão com os valores e a cultura da companhia. As vagas são 
para estudantes de diversas áreas (como Química, Marketing, Adminis-
tração, Relações Públicas, Engenharias, entre outras). Para participar 
basta acessar o site (https://eureca.me/#!/op/coty-beautygeneration-19.1). 

F - Parque Industrial
No próximo dia 20, às 13h,  a Comanche Biocombustíveis vai leiloar um 
parque industrial completo de Usina, localizada no município de Cani-
tar, ha sete km de Ourinhos. O complexo é avaliado em R$ 92 milhões, 
contudo, o lance inicial vai ser de R$ 57 milhões, podendo ainda ser 
parcelado. Os interessados podem participar de forma presencial, na 
sede do Fórum Trabalhista de Bauru, ou online pelo site (www.lance-
total.com.br). Neste caso, é preciso fazer um cadastro no mesmo site, 
com até 24h de antecedência ao leilão. Podem participar pessoas físicas 
e jurídicas. O edital do leilão pode ser consultado no site do leiloeiro.

G - Mestrado em Gerontologia 
Até o próximo dia 16, estão abertas as inscrições na seleção para o curso 

A - Lei de Cotas de Aprendizes
O Instituto Santa Teresinha (Av. Bosque da Saúde,1615), primeira escola 
particular para surdos de São Paulo, referência na educação de surdos 
há 90 anos, está lançando o Programa Jovem Aprendiz. Visa  gerar 
sustentabilidade e expandir as ações fi lantrópicas da instituição junto 
à comunidade, além de coligar empresas parceiras para que cumpram 
a Lei de Cotas de Aprendizes e executem ações sociais inclusivas na 
capacitação profi ssional e emprego a adolescentes e jovens. Os cursos 
oferecidos são: Formação de Programadores de Sistemas, Suporte 
Técnico a Tecnologia da Informação e Assistente Administrativo. Saiba 
mais em: (www.institutosantateresinha.org.br).  

B - Negócios da China 
Entre os próximos dias 17 e 19, no São Paulo Expo & Exhibition Center, 
acontece a China Machinex e China HomeLife Brazil 2019, com mais 
de 50 mil produtos e cerca de 800 empresários chineses de uma só vez 
para fazer negócios com empresários brasileiros. Os produtos vão de 
colheres de pau, casas pré-fabricadas, tratores a objetos de decoração. 
O objetivo deste evento, que está em sua sexta edição, é o de permitir 
uma maior integração entre os fabricantes e os compradores, abrindo 
espaço para um relacionamento que se estende ao longo do ano, por 
meio do  portal de compras diretas. Em 2018, mais de dez mil empre-
sários de diversas regiões brasileiras visitaram as feiras e participaram 
das rodadas de negócios. Informações: (www.chinamachinex.com.br) 
e (www.chinahomelife.com.br).

C - Informática no Modelo EaD 
O Instituto Tecnológico Inovação acredita na tecnologia da informação 
e comunicação como ferramenta de mudança social, por isso executa 
diversos projetos de inclusão social por meio da tecnologia. Os projetos 
são voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulhe-
res, idosos, jovens e PcD. Propõe viabilizar a capacitação básica na área 
de TI, para as pessoas que queiram ingressar ou reforçar a atuação no 
mercado de trabalho. São cursos gratuitos à distância, que podem ser 
acessados de qualquer lugar e contam com materiais adicionais, provas e 
emissão de certifi cado. Conheça os cursos em: (http://iti-cursos.eadbox.
com/courses). Outras informações no tel. 11 3251-1399. 

de mestrado da Pós-Graduação em Gerontologia da UFSCar. São 25 vagas 
divididas em duas linhas de pesquisa: Saúde, Biologia e Envelhecimento, 
com 16 vagas; e Gestão, Tecnologia e Inovação em Gerontologia, com nove 
vagas. O Programa tem como missão fortalecer a pesquisa, a formação 
e a prática em Gerontologia, a fi m de promover melhorias nos campos 
relacionados ao envelhecimento humano. Os aprovados começam as 
atividades em março de 2020. Para inscrição, os interessados devem 
entregar a documentação solicitada no edital, em (www.ppggero.ufscar.
br). Mais informações tel. (16) 3306-6745. 

H - Estágio às Cegas
A Danone abriu as inscrições do Programa de Estágio 2020 com um 
processo de seleção às cegas, que exclui critérios como idade ou 
faculdade e visa atrair candidatos com diferentes etnias, regiões e 
backgrounds de formação. A seleção oferta mais de 25 vagas, distribu-
ídas entre São Paulo e Poços de Caldas e conta ainda com um chatbot 
exclusivo, desenvolvido para tornar a seleção mais interativa para 
os candidatos. A ferramenta simula um ser humano nas interações e 
está presente em toda a primeira fase do recrutamento, tornando-a 
100% digital. Para se candidatar, acesse: (https://www.99jobs.com/
danone/jobs/55053).

I - Instrutor de Armamento e Tiro
A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) estão com 
inscrições abertas, até o próximo dia 23, para formar a sua nova rede 
de instrutores credenciados, visando atender ao crescente número 
de lançamentos das marcas e ao interesse geral de seus clientes em 
todas as regiões do país. As inscrições poderão ser feitas por instru-
tores membros das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar 
e Civil, Guarda Civil Metropolitana ou do Sistema Prisional, todos 
com certifi cado e documentação em dia. Para realizar o cadastro e 
participar da seleção, o candidato deve acessar (www.taurusarmas.
com.br/instrutor-taurus).

J - Gestores da Agropecuária 
O Ministério da Agricultura realiza, pela primeira vez, evento que irá 
reunir gestores do agronegócio de todo o país. O Congresso Brasileiro 
de Gestores da Agropecuária ocorre de 5 a 7 de novembro, no Centro 
Internacional de Convenções de Brasília. Com apoio do Sebrae, da CNA 
e da CNM, o congresso deverá reunir prefeitos, secretários municipais 
de agricultura, técnicos extensionistas, representantes de sindicatos 
e todos os atores envolvidos com o agronegócio no país. O objetivo é 
debater e integrar as políticas públicas da União, dos estados e dos mu-
nicípios para o setor. As inscrições já podem ser feitas pelo site (www.
congressoagropecuaria.cnm.org.br). 
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Dando adeus ao juiz
Que atire a primeira 

pedra quem nunca 

julgou ninguém! Essa 

atitude é até justifi cada 

pela ciência

Segundo um estudo da 
Universidade Albert Lu-
dwigs, de Breisgau, na 

Alemanha, nossos cérebros 
processam opiniões e julga-
mentos sobre as pessoas milis-
segundos depois de conhecê-
-las, ou seja, em menos de um 
segundo avaliamos se temos 
ou não empatia pelo o outro. 
Sem falar que as emoções 
infl uenciam diretamente no 
nosso veredicto. 

O problema é quando isso 
se torna um hábito tão corri-
queiro do líder, que ele nem 
nota. Avaliar as competências 
do colaborador para exercer 
novas tarefas é necessário. 

Mas tirar conclusões base-
adas na forma, por exemplo, 
que ele se veste, seu jeito de 
falar pode ter consequências 
graves: falta de confiança, 
tomadas de decisões equivo-
cadas ou precipitadas e micro-
gerenciamento de processos, 
atrapalhando assim tanto a 
produtividade do colaborador, 
quanto o próprio desempenho 
do líder. 

Já que ele se afasta da sua 
atividade essencial que é tra-
çar estratégias e ter uma visão 
de longo prazo do negócio. A 
solução, como na maioria dos 
comportamentos, é rever a 
maneira de pensar, fazendo as-
sim uma mudança de mindset 
para sair da posição de juiz e 
passar a adotar um papel mais 
analítico que avalia situações 
e não pessoas. 

Imaginemos a seguinte caso: 
durante uma reunião um líder 
considera importante que as 

pessoas mostrem proatividade 
e novas ideias. Contudo, quan-
do uma pessoa participa de 
forma apática ou fi ca disperso 
durante a conversa, ele logo 
pensa: “Não está comprometi-
do com a empresa” ou: “Pregui-
çoso, quer que os outros façam 
o trabalho por ele!”. 

Antes de partir para o 
veredicto, o ideal é levantar 
várias hipóteses sobre o com-
portamento da pessoa e neste 
momento se colocar no lugar 
do outro pode ajudar: Por 
exemplo: Fulano está disper-
so... Quando eu fi co desatento 
quais as causas? Será algum 
problema pessoal? Está com 
difi culdade de entender a im-
portância do assunto? 

É preciso empatia. Isso é 
se colocar no lugar do outro, 
despindo-se de preconceitos 
e emoções. Dessa forma, será 
possível analisar a situação de 
forma imparcial. Normalmen-
te, não é tarefa fácil suspender 
os julgamentos e as emoções, 
dar um passo atrás para tentar 
ver o cenário mais amplo. 

Aliás, muitos líderes não 
conseguem fazer isso por conta 
própria, mas um bom coach 
pode ajudar, entre outras coi-
sas, desenvolver a escuta com 
contexto, mantendo assim a 
imparcialidade. 

E sempre que houver um 
ambiente de confi ança con-
verse com a pessoa. Afi nal, um 
diálogo franco, transparente, 
demonstrando o que espera do 
outro pode fazer verdadeiras 
“viradas” nos relacionamentos 
corporativos. 

E afi nal nem os juízes devem 
passar sentenças sem provas 
concretas. Certo?

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela ICF e

Sócia-Fundadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

Capes libera 
novas bolsas de 
pós-graduação

Estudantes de pós-graduação 
contarão com 3.182 novas bol-
sas da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) neste ano. O 
Ministério da Educação (MEC) 
articulou a liberação de novos 
recursos junto ao Ministério 
da Economia e à Casa Civil e 
assegurou mais oportunidades 
de bolsas de estudo em 2019.

As bolsas liberadas são para 
os programas de excelência 
com notas 5, 6 e 7 – 1.068, 1.052 
e 1.062 unidades, respectiva-
mente –, as maiores da Capes. 
O investimento soma, ao todo, 
R$ 22.466.654 para 2019. O mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub, citou a relevância 
das pesquisas como fator pri-
mordial para a liberação. 

“São as bolsas dos programas 
com maiores notas, porque são 
os com maior retorno à socieda-
de. De onde vêm esses recursos? 
Do pagador de imposto”, disse. 
A medida alia responsabilidade 
na gestão dos recursos públicos 
e incentivo à pesquisa científi ca. 
“É importante entender como 
funciona: a pessoa está no pro-
grama, a gente só vai dar a bolsa 
se a gente tiver convicção de que 
vai pagar”, enfatizou o ministro 
(AI/MEC).

O país demandou mais bens 
industriais em julho do que 
em junho, segundo estudo 
divulgado ontem (12), pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que apontou  
crescimento de 2,6%. O cálculo 
considera o desempenho da 
produção industrial interna, 
descontadas as exportações e 
acrescidas as importações.

Comparada com julho de 
2018, a demanda por bens 
industriais avançou 1,2%, en-
quanto a produção industrial 
recuou 2,5%. Com esse resul-
tado, o trimestre terminado em 
julho de 2019 mostrou avanço 

de 0,4% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Já com 
relação à variação acumulada 
em 12 meses, a demanda re-
gistrou variação negativa 1,1%. 

Entre os componentes do 
consumo aparente, enquanto 
a produção interna não expor-
tada cresceu 1,1% em julho, as 
importações de bens industriais 
registraram alta de 8,9% no 
mesmo período. As grandes ca-
tegorias econômicas, em geral, 
apresentaram crescimento em 
relação ao mês de junho, com 
destaque para bens de consumo 
duráveis (3,9%) e não duráveis 
(2,6%) - (AIC/Ipea).

Entre os beneficiários, 
38% têm a intenção de 
quitar todas ou pelo me-

nos parte de dívidas que estão 
pendentes — isso signifi ca que 
aproximadamente 9,7 milhões 
de brasileiros devem utilizar 
esse dinheiro extra para ‘limpar 
o nome’ e, assim, voltarem ao 
mercado de crédito.

Já um terço (33%) dos con-
sumidores deve guardar ou in-
vestir os recursos, ao passo que 
24% vão direcionar o dinheiro 
para cobrir despesas básicas do 
dia a dia e 17% realizar compras 
em supermercados. Há ainda 
13% que pretendem realizar 
compras de produtos e serviços 
e 10% antecipar pagamento 
de compras que não estão em 
atraso como, prestações de 
casa, carro, crediário, cartão 
de crédito etc.

Entre as principais dívidas 
que serão pagas com o FGTS, o 
cartão de crédito fi gura como o 
mais citado, com 42%. Depois 
aparecem as contas atrasadas 
de telefone (20%), contas de 
luz (18%), água (16%), em-

O volume de serviços do 
país teve um crescimento de 
0,8% na passagem de junho 
para julho deste ano, segundo 
dados da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada 
ontem (12) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). Com isso, o 
setor se recupera da queda de 
0,7% registrada na passagem 
de maio para junho. 

Os serviços cresceram 1,8% 
na comparação com julho de 
2018, 0,8% no acumulado do 
ano e 0,9% no acumulado de 
12 meses. A alta de junho para 
julho foi puxada pelos serviços 
de informação e comunicação, 
que avançaram 1,8% no perí-
odo, que recuperou parte da 
perda de 2,2% do mês ante-
rior. Também tiveram alta os 
segmentos de outros serviços 
(4,6%) e de transportes, ser-

Saque do FGTS deve ser usado para pagar dívidas.

Serviços cresceram 1,8% na comparação com julho de 2018.
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Quase 10 milhões de brasileiros 
devem usar FGTS para pagar dívidas
Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostra que a liberação dos saques das contas do FGTS, que começam hoje (13), 
deve contribuir para que muitos inadimplentes regularizem o pagamento de suas contas em atraso

préstimos bancários (16%) e 
empréstimos com parentes ou 
amigos (16%). Na avaliação 
do presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior, a li-
beração dos saques das contas 
ativas e inativas do FGTS é 
uma medida importante para 
aquecer a economia, pois es-
timulará tanto a recuperação 

de crédito quanto o consumo 
de bens. 

“Esse dinheiro poderá ser 
utilizado nas obrigações mais 
urgentes do consumidor, como 
limpar o nome ou para neces-
sidades do dia a dia. Livre das 
dívidas, o consumidor poderá 
retornar ao mercado de cré-
dito, reaquecendo as vendas 

no varejo. Para quem não está 
no vermelho, a principal dica 
é começar uma reserva para 
imprevistos. Outra que pode ser 
válida, é aproveitar o dinheiro 
extra para antecipar o paga-
mento de contas não atrasadas, 
caso haja algum desconto”, ana-
lisa Pellizzaro Junior (CNDL/
SPC Brasil).

Setor de serviços cresce 
0,8% de junho para julho

viços auxiliares de transportes 
e correios (0,7%).

Por outro lado, tiveram que-
da os segmentos de serviços 
prestados às famílias (-0,5%) 
e serviços profi ssionais, admi-
nistrativos e complementares 

(-1,3%). A receita nominal do 
setor cresceu 1,6% de junho 
para julho, 4,7% na compara-
ção com julho de 2018, 4,3% 
no acumulado do ano e 4,2% 
no acumulado de 12 meses 
(ABr).

Ipea registra alta no 
consumo de bens 

industriais


