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presidente do Cofeci, João Teodoro. Além dele, representantes da Lopes 
e da Brasil Brokers, com a mediação de Ernani Assis, Vice-Presidente 
de Novos Negócios do Grupo ZAP, discutem sobre o mercado imobiliário 
e os impactos da nova economia digital. Um dos focos é compreender 
como as novas gerações, sobre tudo os millennials, se relacionam com 
o mercado imobiliário ou buscam sua moradia. Eles estão preocupados 
em misturar agilidade, conforto e praticidade. Saiba mais em: (www.
cofeci.gov.br).

E - Encontro de CEOs 
Todos os anos, o evento CEO Insights debate temas que impactam no 
cotidiano das empresas, proporcionando novos entendimentos sobre o 
ambiente corporativo. O objetivo é tirar ideias do papel, incorporando 
práticas de culturas disruptivas e inovadoras. Consolidando esses prin-
cípios, a 29ª edição discutirá qual será o futuro do dinheiro, abordando 
as principais oportunidades e ameaças para as empresas na atualidade, 
nesta quinta-feira (19), a partir das 9h30, na IBE Conveniada FGV de 
Campinas. O empresário Guilherme Alvarenga - empreendedor do setor 
de tecnologia -, será o palestrante do evento. Mais informações: (https://
conteudo.ibe.edu.br/29-ceo-insights).

F - Saúde Suplementar
O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) acaba de prorrogar 
as inscrições para o IX Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde 
Suplementar até 15 de outubro. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo site (www.iess.org.br/premio). Importante premiação de tra-
balhos acadêmicos em saúde suplementar concede R$ 45 mil em prêmios 
para os seis melhores trabalhos de pós-graduação (especialização, MBA, 
mestrado ou doutorado) inscritos nas categorias Economia; Direito; e, 
Promoção de Saúde e Qualidade de Vida e Gestão em Saúde. Até hoje, 
entre as centenas de inscritos, o Prêmio IESS laureou 45 trabalhos que 
ajudaram a pautar mudanças importantes no setor.  

G - Técnico em Mecânica
O Colégio Termomecanica está recebendo inscrições para o processo 
seletivo do Curso Técnico em Mecânica, que forma profissionais para 
atuar nos setores automobilístico, metalmecânico, siderúrgico e na 

A - Magic Run
A 6ª edição da Disney Magic Run, com as aventuras de Mickey e seus 
amigos no Jockey Club, acontece no dia 3 de novembro e conta com 
duas opções de percurso: 3km de caminhada e 8km de corrida, nos 
quais o público poderá utilizar a fantasia de seu personagem preferido. 
As inscrições já estão abertas no site (disney.com.br/disney-magic-run) 
e os participantes poderão optar pelos kits adulto, infantil e pacote para 
grupos. Para se inscrever na modalidade corrida o participante deverá ser 
maior de 16 anos. No valor estão inclusos sacochila, camiseta, medalha 
e a participação nas atividades que acontecerão na arena. 

B - Programa de Estágio
A Kraft Heinz abre seu processo seletivo para o programa de estágio 
2020. As oportunidades estão distribuídas entre São Paulo e Goiás e 
contemplam estudantes de todos os cursos. As inscrições devem ser 
realizadas no site (eunakraftheinz.com.br/estagio/) até o próximo dia 
30. O programa conta com um planejamento de desenvolvimento, o 
que significa que as tarefas realizadas no dia-a-dia estarão relacionadas 
a um projeto para o estagiário construir uma solução para a empresa. 
Ao final do estágio, que tem duração de um ano, o participante com o 
melhor projeto ganha uma vaga na fase final do programa de trainee.

C - Transformação Digital
A Associação Brasileira dos Bancos (ABBC) promove no próximo dia 
26, das 9h às 17h, no auditório do CIEE (Rua Tabapuã, 445), o painel 
Mindset Digital. Na pauta das discussões questões como transformação 
digital, o uso de ferramentas mais ágeis, design thinking e liderança. O 
encontro tem apoio do CIEE, e as inscrições podem ser feitas no site 
(http://abbc.org.br/painelmindset/). O encontro reunirá especialistas em 
jornada do líder, disrupção no mercado financeiro, gerenciamento de pro-
jetos, coaching e negócios digitais, assim como apresentará a experiência 
de instituições que passaram pelo processo de transformação digital.

D - Mercado Imobiliário
Durante o Conecta Imobi 2019, que acontece nos próximos dias 24 e 
25, no Transamérica Expo Center, o futuro da profissão do Corretor de 
Imóveis ganha um painel especial, que contará com a participação do 

fabricação e manutenção de máquinas e equipamentos. A grade cur-
ricular está alinhada às principais demandas do mercado de trabalho, 
elaborada com a contribuição de empresários, gestores e especialistas 
das áreas de RH. O estudante pode contar com atividades comumente 
oferecidas em consultorias especializadas em recursos humanos de 
forma individualizada e gratuita. São 40 bolsas de estudos integrais 
para este curso, que terá início no primeiro semestre de 2020 (https://
www.vunesp.com.br/).

H - Guarapiranga na Primavera 
Já pensou em fazer um passeio de lancha sem precisar ir à praia? A apenas 
20 minutos da Av. Faria Lima, a Vivant mantém lanchas confortáveis e 
privativas, que navegam por um circuito ecológico, preservado e pouco 
conhecido da Represa Guarapiranga. Ancoradas no píer do Clube de 
Campo Castelo, as embarcações comportam de dois a 15 passageiros e 
contam com todos os itens para garantir o conforto dos navegantes: ba-
nheiro com ducha, som bluetooth, ventiladores, tomadas, geladeira, quarto 
com cama de casal, sofás, mesa para refeições e flybridge. São oferecidos 
com segurança diferentes esportes aquáticos para completar a curtição. 
Para mais informações, acesse (www.vivantsp.com.br) tel. 11 2193-2675.

I - Advanced Analytics 
Universitários e profissionais entusiastas de Data Science estão desa-
fiados a pensar em soluções para o setor público. Em troca, poderão 
concorrer a bolsas de estudo e a uma oportunidade para trabalhar no 
Boston Consulting Group (BCG). É o que oferece a edição do datathon 
BCG GAMMA Challenge, com inscrições abertas até 4 de outubro e que 
analisará a fundo um tema crítico para a sociedade: o tratamento de 
câncer no sistema público de saúde. A  competição instigará os partici-
pantes a buscar recomendações que possam melhorar o atendimento, 
diagnóstico e tratamento oferecidos aos portadores dessa doença. Serão 
aceitas inscrições individuais ou de grupos de até quatro pessoas (http://
bcggammachallenge.bcg.com).

J - Perícia Criminal 
No próximo dia 2 de outubro, acontece a Aula Aberta “O papel da Perícia 
Criminal na investigação de crimes econômico-financeiros”, com início 
às 19h30, no auditório da FECAP do Largo de São Francisco. Quem mi-
nistrará a atividade é Rodrigo Araújo do Carmo, Perito Criminal Federal 
há 13 anos, atuante na área de combate a crimes econômicos. O evento 
é gratuito e aberto à comunidade. A palestra visa apresentar o papel 
das atividades periciais e do próprio perito criminal na investigação de 
crimes financeiros, de modo a demonstrar a importância, as formas de 
alinhamento e a parceria com as atividades de auditoria governamental 
para detecção de fraudes. Inscrições: (https://www.fecap.br/portal/
eventos/detalhes.php?id=3507).

Inovação: a nova 
necessidade das empresas

Uma pesquisa realizada 
pela Desenvolve SP 
apontou que mais da 
metade dos empresários 
entrevistados pretendem 
investir em algum tipo 
de inovação até 2020

Isso mostra que a preocupa-
ção em inovar já é uma rea-
lidade dentro das empresas. 

Diferente de muitas mudanças 
feitas apenas nas aparências, 
inovar é uma necessidade de 
sobrevivência, assim como foi 
o estabelecimento de requisi-
tos de qualidade no passado. 
Contudo, é preciso fazer da 
inovação algo além do discurso 
de vendas e marketing. 

É preciso aplicar ferramen-
tas que a tornem uma prática 
dentro das empresas, assim 
como qualquer outro proces-
so de melhoria de gestão. A 
norma ISO 56.002 foi pensa-
da justamente para isso. A 
proposta é criar uma política 
organizacional e de gestão que 
suporte as transformações de 
mercado e cultive a inovação 
nos processos cotidianos.

Pode parecer algo contradi-
tório, pois inovar parece algo 
distante de uma padronização. 
Mas, a verdade é que a padroni-
zação está no estabelecimento 
de sistemas e processos capa-
zes de estimular a criatividade 
e a geração de novos produtos 
e serviços inovadores. Estamos 
sempre cheios de ideias, mas 
se os nossos processos não 
estiverem canalizados para 
aproveitá-las, elas não tem 
espaço para florescer.

Para se ter uma ideia de como 
a norma auxilia os processos 

diários é só se atentar à gestão 
de insights que ela possibilita. 
Todo colaborador tem ideias 
para melhorar a empresa e 
seus produtos. O problema é 
que isso quase nunca é apro-
veitado. As técnicas de gestão 
auxiliam a criar rotinas que 
avaliam e desenvolvem essas 
ideias.

Além das novas ideias, essas 
rotinas auxiliam toda a equi-
pe a lidar com os problemas 
cotidianos e incertezas, de 
forma mais segura. Cria-se uma 
adaptabilidade e resiliência às 
situações. Em mundo comple-
xo e ágil, cheio de disrupção, 
mapear vulnerabilidades é 
imprescindível.

Todo o processo faz com 
que a equipe colabore mais, 
que uma liderança visionária 
tenha espaço, e que a empresa 
cresça dentro de clientes com 
um propósito massivo trans-
formador. O sentimento de 
pertencimento cresce dentro 
de cada envolvido. 

Esse propósito vai além do 
lucro, ele alcança as mudanças 
positivas do mundo, e isso é 
importante para as novas ge-
rações em termos de consumo 
e também de trabalho. As em-
presas são feitas por pessoas, e 
as pessoas são feitas de ideias 
e propósitos. 

Alinhar esses sentimentos e 
pensamentos nada mais é do 
que transformar uma empresa 
em algo maior, que pertence 
a esse novo mundo que está à 
nossa frente.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP, é fundador da Palas, 

gestão da qualidade e inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

O preço do petróleo bruto teve 
forte alta, após os ataques de 
sábado (14) em duas instalações 
petrolíferas na Arábia Saudita. 
O índice Brent ultrapassou os 
US$ 71 por barril, logo depois 
do começo do pregão de ontem 
(16) em Londres, o que repre-
senta mais de 18% em relação à 
semana passada. Em Nova York, 
o índice WTI de preços futuros 
deu um salto de 15%, para mais 
de US$ 63 por barril.

O governo da Arábia Saudita 
revelou que os ataques fizeram 
com que sua produção diária 
caísse para cerca da metade. 
Analistas de mercado dizem que 
um anúncio feito pelos Estados 
Unidos, de que vão se preparar 
para liberar suas reservas de pe-
tróleo, ajudou a conter a alta dos 
preços. Novas altas são possíveis 

até que se saiba mais detalhes 
sobre a capacidade de produção 
da Arábia Saudita.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse 
que seu governo está pronto para 
responder aos ataques contra as 
instalações petrolíferas na Arábia 
Saudita. Ele publicou no Twitter 
que há razões para acreditar 
que se sabe quem é o culpado e 
que medidas estão prontas para 
serem tomadas, pendentes de 
uma confirmação. Trump tam-
bém afirmou que os EUA estão 
esperando que a Arábia Saudita 
se manifeste sobre quem acredita 
ser o autor do ataque e como 
devem proceder. Insurgentes 
Houthi, apoiados pelo Irã no 
Iêmen, assumiram a autoria dos 
ataques. O Irã nega envolvimento 
(NHK/ABr).

Em agosto, todos os setores tiveram queda no volume exportado.

As exportações brasileiras 
para os Estados Unidos cres-
ceram 9,5% em agosto, na 
comparação com o mesmo 
período de 2018. Já as impor-
tações de produtos daquele 
país aumentaram 27,9%. Ao 
mesmo tempo, o comércio 
com os outros parceiros im-
portantes (China, Argentina 
e União Europeia) teve queda. 

Os dados foram divulgados 
ontem (16), no Rio de Janeiro, 
pela FGV e mostram que as 
exportações brasileiras para a 
Argentina recuaram 38,9% no 
mês. As vendas para a China 
caíram 17,1%, enquanto o vo-
lume exportado para a União 
Europeia recuou 7%.

Considerando-se todos os 
países, a corrente de comércio 
do país, ou seja, a soma das 
exportações e importações, 
caiu 15% entre agosto de 
2018 e agosto de 2019. Os 
valores exportados pelo Bra-
sil, considerando o volume 

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10), cal-
culado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 0,29% em setembro. A 
taxa é maior que a de agosto, que havia tido 
deflação (queda de preços) de 0,47%, mas 
inferior ao índice de setembro do ano passado: 
inflação de 1,20%. O IGP-10 acumula inflação 
de 3,62% no ano e de 3,65% em 12 meses. Os 
dados foram divulgados ontem (16), no Rio 
de Janeiro. A alta de agosto para setembro foi 

puxada pelos preços no atacado e pelo custo 
da construção. A inflação do Índice Nacional do 
Custo da Construção subiu de 0,35% em agosto 
para 0,79% em setembro. Já o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que mede o atacado, conti-
nuou registrando deflação, mas com uma taxa 
mais moderada (-0,57%) do que no mês anterior 
(-0,83%). E o Índice de Preços ao Consumidor 
apresentou queda da taxa, de 0,24% em agosto, 
para 0,05% em setembro (ABr).

A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é 
4,25% neste ano.

Para o mercado financei-
ro, a Selic voltará a ser 
reduzida em 0,5 ponto 

percentual em outubro e per-
manecerá em 5% ao ano na 
última reunião do ano marcada 
para dezembro. 

O mercado não espera por 
alteração na Selic em 2020. A 
expectativa, que na semana 
passada a Selic estaria em 
5,25% ao ano no fim de 2020, 
agora é 5% ao ano. Para 2021, a 
expectativa é que volte a subir 
e encerre o período em 7% ao 
ano. A previsão para a cotação 
do dólar ao fim deste ano subiu 
de R$ 3,87 para R$ 3,90 e, para 
2020, de R$ 3,85 para R$ 3,90.

Quando o Copom reduz a Se-
lic, a tendência é que o crédito 
fique mais barato, com incen-
tivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da infla-

Smartphones e 
eletrônicos lideram 
compra de produtos 
usados pela internet 

Um levantamento realizado pela 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
revela que os produtos usados vêm 
ganhando espaço entre os consumi-
dores. Praticamente três em cada 
dez (28%) entrevistados adquiriram 
algum item de segunda-mão pela 
internet nos últimos 12 meses da 
pesquisa — percentual que chega a 
39% entre os mais jovens. O ranking 
dos objetos mais adquiridos é enca-
beçado por celulares ou smartpho-
nes (29%) e eletrônicos (27%). Em 
seguida aparecem roupas e calçados 
(26%), eletrodomésticos (18%), 
móveis (17%), além de brinquedos 
e artigos infantis (16%).

Cerca de 30% colocaram à venda 
itens pessoais em sites especializa-
dos ou redes sociais, como eletrôni-
cos (28%), roupas e sapatos (24%), 
eletrodomésticos (21%), celulares 
ou smartphones (20%), brinquedos 
e artigos infantis (19%), além de 
móveis (15%). Por outro, lado, 58% 
ainda não se sentem atraídos por 
esse tipo de modalidade. O tempo 
gasto para concretizar a venda, para 
a maior parte dos entrevistados, é 
relativamente curto: 40% precisa-
ram de até uma semana, 28% leva-
ram até 15 dias e 13% até um mês.

70% destacaram a economia 
de gastos nas transações. Já 34% 
demonstraram preocupação em 
consumir de forma sustentável 
e consciente, enquanto 24% 
revelaram passar por apertos no 
orçamento, o que justifica a prática 
como forma de adquirir produtos 
a preços acessíveis. Em média, os 
consumidores adquiriram entre 
quatro e cinco produtos usados 
pela internet nos últimos 12 meses 
(CNDL/SPCBrasil).
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Mercado espera por redução 
da Selic para 5,5% ao ano

O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, seja reduzida em 0,5 ponto 
percentual, dos atuais 6% ao ano para 5,5% ao ano, na reunião do Copom do Banco Central, marcada 
para hoje (17) e amanhã (18), em Brasília

foi a sexta redução consecutiva 
na estimativa, que na semana 
passada estava em 3,54%. Para 
2020, a estimativa também foi 
reduzida, ao passar de 3,82% 
para 3,80%, na segunda revisão 
consecutiva. A previsão para 
os anos seguintes não teve 
alterações: 3,75%, em 2021, e 
3,50%, em 2022.

A meta de inflação, definida 
pelo Conselho Monetário Na-
cional é 4,25% em 2019, 4% em 
2020, 3,75% em 2021 e 3,50% 
em 2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo.

A previsão para a expansão 
do PIB foi mantida em 0,87% 
em 2019. A estimativa para 
2020 caiu de 2,07% para 2%. 
Para 2021 e 2022 também não 
houve alteração nas estimati-
vas: 2,50% (ABr).

ção e estimulando a atividade 
econômica. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a finalidade é 
conter a demanda aquecida e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos en-

carecem o crédito e estimulam 
a poupança.

De acordo com as previsões 
do mercado financeiro, a infla-
ção, calculada pelo IPCA deve 
ficar em 3,45%, em 2019. Essa 

Brasil eleva comércio com EUA, 
mas diminui com outros países

de exportação mais o preço 
cobrado por esses produtos e 
serviços, recuaram 13%. O valor 
dos importados caiu 17%.

Segundo nota da pela FGV, 
isso pode ser explicado pela 
“desaceleração no comércio 
mundial e o baixo nível da ati-
vidade brasileira”.

Em termos de volume, as 

exportações e importações 
tiveram a mesma queda 
(-13%), mas os preços dos 
bens importados recuaram 
mais do que os preços dos 
exportados. Em agosto, to-
dos os setores tiveram queda 
no volume exportado, com 
destaque para a indústria de 
transformação (ABr).

Ataques na Arábia provocam 
alta nos preços do petróleo

IGP-10 tem inflação de 0,29% em setembro


