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D - Novo Veículo 
A Toyota do Brasil acaba de formalizar a intenção de investir R$ 1 

bilhão em seu parque industrial de Sorocaba. A unidade, inaugurada 
em 2012, que já produz os modelos Etios e Yaris, será responsável pela 
fabricação de um novo modelo com previsão de comercialização em 
2021. A escolha de Sorocaba se deu pelo projeto inicial da unidade, 
que já previa a possibilidade de ampliação, além de facilidade logística 
dos fornecedores. Para iniciar a produção desse novo veículo, a Toyota 
prevê a contratação de 300 novos colaboradores. O compromisso da 
Toyota com o desenvolvimento da indústria automotiva brasileira e com 
o Brasil só é possível com uma parceria forte entre os vários stakehol-
ders da empresa..

E - Papel e Celulose 
A Voith assinou um contrato com a Spectris plc para a aquisição da BTG 
por um valor total de 319 milhões de euros. Com a BTG, uma multina-
cional fornecedora de soluções de processos integrados e altamente 
especializados para o setor de papel e celulose no mundo inteiro, a Voith 
fortalece a sua posição como fornecedora completa. A transação deverá 
ser concluída no último trimestre de 2019. A efetivação da transação está 
sujeita a todas as aprovações das agências reguladoras, além de todas 
as outras condições geralmente envolvidas na concretização deste tipo 
de negócio. Para mais informações, visite (www.btg.com).

F - Qualifi cação Profi ssional 
O Governo do Estado oferece 540 vagas para os cursos do programa 
São Paulo Criativo, com cursos nas áreas de Paisagismo, Design de 
Moda, Grafi te e Organização de Eventos. As inscrições se encerram no 
próximo dia 28, através do site (http://www.saopaulocriativo.sp.gov.
br). Podem participar maiores de 16 anos, alfabetizados e que residam 
no Estado. O programa atua na qualifi cação e formação profi ssional 
dos inscritos com foco no desenvolvimento da criatividade de forma 
inovadora e empreendedora. Objetiva contribuir com a geração de 
emprego e renda em segmentos da cultura, inovação, design, desen-
volvimento de softwares, publicidade, gastronomia, turismo e áreas 
ligadas ao entretenimento. 

A - Médicos e Auxiliares
A Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem,  
gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede pública, busca 
médicos radiologistas e ultrassonografi stas, técnicos de radiologia, auxilia-
res de enfermagem, enfermeiros e agentes administrativos, recepcionista 
hospitalar, para PCD,  para atuarem em suas unidades da rede pública 
de São Paulo. Os cargos não exigem experiência. Os candidatos às vagas 
de técnico de radiologia devem ser credenciados no Conselho Regional, 
e auxiliares de enfermagem e enfermeiros devem ter o COREN ativo. 
Os médicos devem contatar pelo tel. (11) 99841-0270; os demais pelo 
site (https://fi di.org.br) no item “Vagas”.  

B - Educação Digital 
A educação a distância (EAD) e conceito de serviços por assinatura 
ganham cada vez mais espaço no mercado, e esse crescimento está 
sendo impulsionado pelas demandas do consumidor por praticidade e, 
também, pela transformação digital, que viabilizou novos modelos de 
negócios. A Sage, líder de mercado em soluções de gestão na nuvem, 
lança a IOB Educação Digital, uma plataforma de ensino a distância, que 
disponibiliza cursos nas áreas contábil, tributária e trabalhista. Especia-
lizada em produtos e serviços nas áreas tributária, contábil, trabalhista e 
previdenciária e enxergou a oportunidade de transformar o seu serviço 
de educação nessas áreas em uma plataforma digital, em linha com as 
tendências do mercado. Saiba mais em: (www.iobeducacao.com.br).

C - Música Erudita
A BB Seguros incentiva projetos que promovam a democratização da 
cultura e da arte e a popularização da música erudita de maneira gratuita 
para a sociedade. A marca patrocina duas iniciativas da Fundação Osesp: 
‘Descubra a Orquestra’, voltado para iniciação musical, e ‘Concertos 
Matinais’, série de concertos gratuitos. O primeiro, oferece diversas 
ações educativo-musicais, com o intuito de ampliar o desenvolvimento 
musical dos inscritos; o segundo, apresenta concertos da Osesp, sem-
pre aos domingos, às 11h, na Sala São Paulo. Nos últimos sete anos, os 
aportes da seguradora em iniciativas socioculturais benefi ciaram mais 
de 20 milhões de pessoas em todo o Brasil. 

G - Jovens Cientistas
O Instituto Serrapilheira acabou de lançar chamada pública para jovens 
cientistas. Serão selecionados até 24 jovens pesquisadores, com uma 
bolsa de até R$ 100 mil para cada um, para projetos nas áreas de ciências 
naturais, da computação e matemática, ao longo de 12 meses. Após um 
ano, em uma segunda fase, até três jovens serão aprovados e ganharão 
bolsa de até R$ 1 milhão, cada, para estenderem o projeto para mais três 
anos. As inscrições gratuitas serão abertas de 18 de novembro, indo até 
18 de dezembro, e o resultado será divulgado em 24 de abril do próximo 
ano. Os recursos estarão disponíveis a partir de 10 de junho. Saiba mais 
em: (https://serrapilheira.org/chamada-publica-no3/).

H - Programa de Estágio
A biofarmacêutica americana Gilead Science está com inscrições abertas 
para o Programa de Estágio para suas unidades de São Paulo e Brasília. As 
vagas buscam por estudantes que irão concluir a graduação entre dez/2021 
e dez/2022, e que estejam cursando comércio exterior, comunicação social, 
direito, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, farmá-
cia, marketing e relações internacionais. Os selecionados poderão atuar 
nas áreas de comunicação, marketing, jurídica e assuntos regulatórios e 
governamentais, qualidade e facilities. As inscrições podem ser feitas até 
o dia 3 de outubro em (Atsglobe.com) ou (Softwarerh.com.br).

I - Práticas de Compostagem
No próximo dia 25 (quarta-feira), das 8h30 às 15h30, na Faculdade Rio 
Branco, campus Lapa, acontece o 1° Encontro de Práticas de Compos-
tagem do Município. O encontro gratuito e com vagas limitadas, contará 
com a apresentação de seis coletivos com iniciativas em compostagem. 
O presidente da Amlurb, Edson Tomaz de Lima Filho, falará sobre as 
práticas de compostagem desenvolvidas pela Prefeitura e o engenheiro 
da Cetesb, Fernando Antônio Wolmer, apresentará as perspectivas para a 
compostagem na capital. Após as exposições, os presentes serão condu-
zido a uma visita ao Pátio de Compostagem da Lapa para ver na prática 
o processo de compostagem. Link para inscrição: (http://bit.ly/30Jat7i).

J - Avon Leiloando
Para quem procura renovar o estoque de sua loja, física ou pela Internet, 
aqui vai uma dica: a Avon, uma das líderes em vendas de cosméticos e varie-
dades, está atualizando seu portfólio de produtos. Por isso, a empresa está 
leiloando pela MaisAtivo, até dia 23 deste mês, produtos de seu catálogo, 
incluindo acessórios, maquiagem e até livros. Estão disponíveis roupas fe-
mininas, acessórios, livros, variedades para o lar e itens de maquiagem. Há, 
por exemplo, o lote com 84 mil unidades de pincéis de blush e de sobran-
celhas no modelo Unicórnio, por R$ 85 mil; já o lote com 16 mil unidades 
do mesmo item apenas para sobrancelhas tem lance atual de R$ 16 mil. 
Os lances podem ser feitos pelo (https://www.superbid.net/evento/80180).

Às vezes a única 
solução é mudar o foco

Torcidas organizadas 

retratam de forma bem 

elucidativa o confl ito 

em empresas e suas 

diferentes etapas

Vamos imaginar que um 
torcedor de futebol, 
um expert no assunto, 

encontra um conhecido tam-
bém entendido no esporte, só  
que de outra equipe. Ambos 
provavelmente irão discutir 
de forma civilizada e racional 
as táticas utilizadas pelos res-
pectivos técnicos dos times 
na preparação das equipes, 
o desempenho dos principais 
atletas e assim em diante. 

Dia seguinte, tem jogo. Lá 
vai o nosso protagonista  em-
polgado e uniformizado junto 
à sua torcida organizada em 
direção ao estádio. 

Palavras de ordem animam 
o grupo, a bebida corre solta e 
uma onda repleta de emoção 
invade cada um dos torce-
dores. Nosso homem, tão 
comportado e racional no dia 
anterior quando conversava 
com seu amigo, se torna uma 
pessoa impulsionada pela 
emoção. 

Se ele fosse conversar com 
alguém de outro time agora, 
lhe faltaria a lógica necessária e 
provavelmente o tom e a agres-
sividade iriam com certeza 
aumentar rapidamente muitas 
vezes indo até as “vias de fato” 
ou seja: a agressão física toma 
conta do cenário. Isso a gente 
vê todos os dias.

O mesmo ciclo, com suas 
devidas proporções,  permeia 
muitas famílias empresárias. 
Interessante é acompanhar 
as discussões que antecedem 
as tomadas de decisão. Temos  
famílias que, de forma racional, 
chegam a uma saída ou decisão 
comum, mesmo necessitando 
de um certo tempo para isto. 

Já em outras famílias, os 
debates são regados à tensão 
desde o início das conversa-

ções. Sempre há os que são 
automaticamente do contra 
sem apresentar reais justifi ca-
tivas para suas posições. Fatos 
anteriores ou até situações 
acontecidas muito tempo atrás 
são evocados como embasa-
mento para as mais diversas 
discussões. 

Às vezes, do nada, o confl ito 
verbal está armado e vez ou 
outra a briga física entristece 
o ambiente familiar e o desen-
rolar das coisas.

Especialistas são muitas 
vezes chamados para tentar 
resolver, intermediar ou ten-
tar explicar o por quê destas 
desgastantes crises familiares. 

Por mais que trabalhem, na 
maioria dos casos não conse-
guem ajudar como gostariam. 
A origem da fagulha emocional 
em certos indivíduos pode 
estar alojada no fundo do 
subconsciente, não permitindo 
que  se possa resolver a situa-
ção e fazer com que a família 
trabalhe como equipe unida, 
harmônica e coesa. Sempre 
um ou dois membros irão soltar 
emoções, não permitindo que 
a busca pelos resultados seja 
feita de forma tranquila.

Por mais que se queira, é pra-
ticamente impossível resolver 
confl itos nestes casos. Talvez 
a única saída seja a de  saber 
administrá-los através da cons-
trução de um objetivo comum. 
A ideia aqui não é a de tentar 
resolver o passado com suas 
contendas e situações e sim 
construir algo que desperte o 
interesse de todos. 

Eventualmente um novo 
projeto, bem coordenado e 
administrado pode vir a entu-
siasmar todos a buscarem de 
forma harmônica e pacífi ca os 
seus objetivos comuns. Para 
isto, é melhor esquecer a re-
solução de confl itos passados 
e olhar para frente.

(*) - É fundador da Thomas Lanz 
Consultores Associados, empresa 

especializada em governança 
corporativa, gestão de empresas 

médias e grandes no Brasil.

Thomas Lanz (*)

A cadeia de saúde aumen-
tou em  3,4% o número de 
empregos formais no setor 
entre julho do ano passado e 
julho deste ano, o que equi-
vale a quase 120 mil pessoas 
contratadas, apesar de ter-se 
reduzido em 0,3% o total de 
beneficiários de planos de 
saúde médico-hospitalares no 
mesmo período, o equivale a 
menos 133 mil pessoas aten-
didas pelos planos.

“Enquanto na economia 
como um todo, continuamos 
com altíssimo desemprego e 
um nível de demissões que 
está, no máximo empatando 
com o de novas contratações, 
mostrando, portanto, esta-
bilidade no número total de 
empregos, na área da saúde, 
houve crescimento expres-
sivo de 3,4% em um ano, 
enquanto o emprego cresceu 
0%”. A avaliação foi feita pelo 
superintendente executivo do 
Instituto de Estudos da Saúde 
Suplementar, José Cechin.

“As pessoas fazem mais 
procedimentos, demandam 
mais consultas médicas, mais 
exames, mais internações 
hospitalares. Tudo isso é que 
está movendo o emprego. Eu 

O aumento do emprego é um indicativo de que há grande 

potencial de crescimento no setor de saúde como um todo.

Na próxima segunda-feira 
(23), é comemorado o Dia do 
Sorvete. A produção nacional 
de sorvetes cresceu no País de 
2016 pra cá. Números mostram 
que em 2016 um total de 1.065 
milhões de litros de sorvete eram 
produzidos no Brasil. Em 2017 
o número cresceu para 1.068 e 
em 2018 fechou o ano em 1.103 
milhões de litros. O consumo per 
capita em 2016 era 5,2, caiu para 
5,1 em 2017 e subiu de novo em 
2018, superando os dois números 
anteriores e estabilizando em 5,3. 

“Isso mostra a força do setor 
de micro e pequenas empre-
sas e como podemos ajudar o 
crescimento desse segmento 
ajudando os profi ssionais a se 
qualifi carem melhor, saberem 
seus direitos e terem condição 
de atuar com mais precisão 
e profissionalismo”, afirma 
Edmund Klotz, presidente 
da Associação Brasileira das 
Empresas de Alimentos, Conge-
lados, Supercongelados, Sorve-
tes, Concentrados, Liofi lizados, 
Gelo e Bebidas (Abregel).

Essa estabilidade inter-
rompeu uma sequência 
de três meses conse-

cutivos de alta. Os números 
mostram que, com a estabilida-
de, a confi ança do empresário 
brasileiro segue elevada: o ICEI 
mantém 4,8 pontos acima de 
sua média histórica (54,5) e 6,6 
pontos acima do registrado em 
setembro de 2018 (52,8).

Os indicadores da pesquisa 
variam de zero a 100 pontos. 
Quando estão acima dos 50 
pontos mostram que os em-
presários estão confi antes. “A 
confi ança se mantém elevada 
por uma combinação de pers-
pectivas futuras otimistas, 
entre elas a de aprovação 
da reforma da Previdência e 
avanços na discussão da refor-
ma tributária, e em função de 
uma percepção de melhora na 
atividade corrente das próprias 
empresas”, afi rma o economista 
da CNI Marcelo Azevedo.

Segundo a CNI, a estabilidade 
do ICEI em setembro se deve 
à variação em sentidos opostos 
de seus dois componentes. Um 
deles, o Índice de Condições 
Atuais cresceu 0,8 ponto na 

A confi ança se mantém elevada por uma combinação de perspectivas futuras otimistas.

Preço do tomate 
negociado nas 
Ceasas está em 
queda

O preço do tomate está em 
queda nas principais Ceasas 
do país. Os percentuais mais 
baixos foram registrados em 
Curitiba), 18,58%, e em Vitória, 
mais de 52%. Os dados constam 
da 9ª edição do Boletim Pro-
hort, da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
divulgado ontem (19).

A redução, segundo os técni-
cos, deve-se à grande oferta do 
produto que vem se repetindo 
desde o mês de julho. Em agos-
to, devido ao efeito do calor que 
acelera a maturação do fruto, o 
produtor sentiu-se obrigado a 
colocar algo próximo a 20% a 
mais de produto no mercado.

De acordo com a pesquisa, 
além do tomate, outras hor-
taliças também estão com os 
preços em queda no merca-
do atacadista. A batata, por 
exemplo, fi cou mais acessível 
na maioria das centrais de 
abastecimentos analisadas, 
pela intensifi cação da colheita 
da safra de inverno que cres-
ceu 12%. O produto apresen-
tou maior queda em São Paulo 
(11,7%), Fortaleza (9,4%) e 
Rio de Janeiro (9%) (ABr).
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Confi ança de empresário industrial 
fi ca estável em setembro

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) fi cou estável de agosto para setembro em 59,4 
pontos, informou ontem (19) a Confederação Nacional da Indústria (CNI)

comparação com agosto e 
alcançou 51,9 pontos em se-
tembro. É a segunda variação 
positiva consecutiva do índice, 
que havia subido 4,1 pontos no 
mês anterior.

O segundo, o Índice de 
Expectativas, registrou leve 
queda em setembro, de 0,4 
ponto. A redução interrompe 

uma sequência de três meses 
de alta e deve-se, exclusiva-
mente, ao que se espera da 
economia brasileira, uma vez 
que as expectativas relativas à 
própria empresa se mantiveram 
estáveis no mês.

Os empresários de empre-
sas de médio porte registram 
melhora de sua confi ança em 

setembro. Para eles, o índice 
aumentou 0,7 ponto e chegou 
a 60,2 pontos. O de empresas 
de pequeno porte registrou 
queda de 0,2 ponto, para 58,6 
pontos. Para os empresários 
de empresas de grande porte, 
o indicador também caiu: re-
dução de 0,3 ponto, para 59,4 
pontos (ABr).

Contratações no setor de planos de 
saúde aumentam 3,4% em um ano

diria que o consumo de saúde 
é que está promovendo a ge-
ração de empregos”, ressaltou 
Cechin, para quem o aumento 
do emprego nos 12 meses fi n-
dos em julho é um indicativo 
de que há grande potencial de 
crescimento no setor de saúde 
como um todo. Ele explicou 
que, para isso, o Brasil gasta 
como percentual do PIB 9,2%, 
próximo dos 10% gastos pelos 
europeus.

Outro ponto que explica o 
potencial do setor é que, en-

quanto os europeus gastam, 
em média, acima de US$ 3 
mil per capita, isto é, por 
indivíduo, com planos de 
saúde, no Brasil é apenas 
um pouco acima dos US$ 1 
mil. “Ou seja, gastamos per 
capita menos de um terço do 
que os europeus gastam”. Por 
isso, acrescentou Cechin, 
há um potencial grande de 
crescimento do setor, que 
está se revelando ano a ano 
no crescimento do emprego 
na saúde (ABr).

Consumo de sorvete aumenta no Brasil


