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D - Jovens Talentos 
Estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Talentos 2020 da 
Honda. Serão oferecidas 15 vagas de trainee e 20 de estágio para as 
unidades da empresa em São Paulo, Sumaré e Indaiatuba. As vagas 
são destinadas para atuação nas áreas comerciais, administrativas e 
fi nanceiras. O processo busca candidatos recém-formados (até 2 anos) 
e estudantes do penúltimo ou último ano da graduação, com domínio 
da língua inglesa. Os trainees passarão os primeiros três meses em job 
rotation pelas áreas da empresa e os nove meses seguintes em atividades 
em suas áreas de atuação. Interessados devem acessar o link (https://
www.honda.com.br/carreira-na-honda/jovens-talentos). 

E - Seminário de Jornalismo
A ESPM e a Columbia Journalism School, escola de jornalismo da Uni-
versidade Columbia, promovem, no próximo dia 1 (terça-feira), o 3º 
Seminário Internacional de Jornalismo. Especialistas discutirão modelos 
de negócios que estão revolucionando a atividade e novas formas de 
consumo e produção de conteúdo. Ernest Soto Mayor, das Iniciativas 
Latino-Americanas da Columbia Journalism, fará a palestra de abertura. 
Em seguida, a professora Cláudia Bredarioli falará sobre “Gestão de 
crise em empresas de comunicação”. Também, haverá dois painéis: 
sobre Jornalismo de Dados e Interatividade com o Público. Inscrições 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgAss7gRJG
suIVFzGiPFtigiHQ5aQFnAkgDOk399jFFk4__g/viewform).

F - Ouse Aprender
Entre os dias 4 e 6 de novembro, acontece no Transamérica Expo 
Center, a HSM Expo 2019, o maior evento de gestão da América Latina 
que chega à sua 19ª edição e que tem como tema principal a ousadia 
para a mudança das mais diversas realidades. O tema “Ouse Aprender”, 
expõe aos congressistas os principais cases, técnicas e conceitos que 
permeiam o mundo corporativo e que continuarão transformando de 
forma exponencial a realidade mundial assim como a brasileira. Um dos 
destaques será a presença de Yuval Noah Harari, professor israelense 
de História conhecido no mundo todo pelo bestseller ‘Sapiens: uma 
breve história da humanidade’. Mais informações: (https://www.hsm.
com.br/hsm-expo-19/). 

A - Voltinha da USP 
Quem tem de 5 a 14 anos de idade pode participar da quinta Voltinha 
da USP, no dia 19 de outubro, na pista de atletismo do Cepeusp. A 
corrida é para estimular a descoberta do prazer de se movimentar, o 
desenvolvimento cognitivo, motor e social, além de ampliar a capaci-
dade de expressão corporal. O percurso dependerá da faixa etária de 
cada criança. Para se inscrever, basta acessar (http://www.cepe.usp.
br/?events=5a-voltinha-da-usp) e encontrar a turma correspondente 
ao ano de nascimento da criança ou adolescente. As inscrições vão até 
o dia 1º de outubro ou enquanto houver vagas. Há taxa de participação 
no valor de R$ 25,00. 

B - Acordo Mercosul-UE
No próximo dia 10, das 8h30 às 11h, no SPAXPaulista (Av. Paulista, 967), 
acontece um debate sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia 
e a importância do trade compliance. Promovido pela Grant Thornton 
Brasil e a Szymonowicz Advogados Associados, participam Odair Sil-
va, Daniel Polydoro e Luis Carlos Szymonowicz. Os especialistas irão 
esclarecer os principais aspectos relacionados a como sair do risco e 
garantir a conformidade, evitar penalidade e multas, quais são as obri-
gações acessórias, o acesso ao mercado europeu, quais são as soluções 
de logística e acordos de bitributação, entre outros temas relacionados. 
As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscrições pelo e-
-mail: (eventos@br.gt.com).

C - Pessoas & Comida
Refl etir sobre os hábitos de alimentação, questionar a relação do indíviduo 
com a comida, estimular escolhas saudáveis e fomentar a agricultura 
familiar. Estes são os pilares do ‘Experimenta! Comida, Saúde e Cultura’, 
festival que chega à sua 3ª edição e acontece de 1º a 31 de outubro, em 
todas as 40 unidades do Sesc do Estado de São Paulo. Voltada a um 
público de todas as idades e perfi s, a programação contempla mais de 
300 atividades, segmentadas em sete eixos temáticos. São palestras, 
rodas de conversa, passeios guiados, ofi cinas, experimentações e feiras 
de orgânicos que contam com a participação de profi ssionais de inúme-
ras especializações. Saiba mais em: (www.sescsp.org.br/experimenta). 

G - Franquia em Expansão
A Euro Colchões acaba de inaugurar sua primeira loja na capital paulista. 
Localizada no D&D, o mais completo shopping de decoração e design do 
país, o espaço traz novo layout para a marca idealizado pelo escritório de 
arquitetura Kube. O projeto aposta na abertura completa da fachada, o 
que proporciona uma atmosfera convidativa para o cliente. A cenografi a 
permite contar a história dos produtos expostos, com detalhes sobre o 
seu processo de produção e seus materiais. A chegada em São Paulo é 
estratégica e de grande relevância no plano de expansão da empresa. 
Saiba mais em: (www.eurocolchoes.com). 

H - Setor da Saúde
Sair do discurso para a prática e estabelecer uma agenda de trabalho 
contínua que proponha soluções, nos âmbitos público e privado, para 
garantir a sustentabilidade do setor da Saúde. Essa é a proposta do Glo-
bal Forum - Fronteiras da Saúde, um encontro apartidário que reunirá 
nos dias 3 e 4 de outubro, no Hotel Pullman, representantes de órgãos 
públicos das esferas federal, estadual e municipal, pesquisadores, médi-
cos, pacientes, empresários do setor da saúde e dos demais segmentos 
da sociedade. O evento é uma iniciativa do Instituto Lado a Lado pela 
Vida. Informações e inscrições: (https://rvmais.iweventos.com.br/site/
globalforum2019/inscricao).

I - Evento Sobre Drones
A Welcome Tomorrow, o maior e mais relevante evento de mobilidade 
do mundo, chega em sua sétima edição. Com o tema “Move The World”, 
a expectativa é reunir mais de 10 mil pessoas entre os dias 5 e 10 de 
novembro no São Paulo Expo. Este ano, a WTW19 também será palco de 
diversos eventos paralelos, que trarão uma série de conteúdos imersivos. 
Entre os destaques está o DroneShow Delivery, que debaterá sobre os 
drones na Indústria 4.0 e como eles impactam o futuro em operações 
de delivery e logística. Para conhecer o evento todo, acesse: (https://
www.wtw19.com.br/).

J - Investimentos Futuros
A Câmara Espanhola de Comércio do Brasil realiza no dia 15 de outubro, 
no Auditório Banco Santander, o IV Seminário Latam da Câmara Espa-
nhola. Com a presença de Sergio Rial, presidente do Banco Santander; 
Joana Pereira, representante do FMI no Brasil, Carlos Henrique Fialho 
Mussi, diretor do escritório em Brasília da CEPAL, entre outros espe-
cialistas do setor. O evento tem foco na discussão de temas envolvendo 
a América Latina, apresentando e debatendo sua política e ecônomia. 
A visão internacional vem para abrir portas e investimentos futuros nas 
regiões latinas. 
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é relevante e memorável
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Na era da tecnologia, da 
modernidade líquida, 
precisamos criar mo-

mentos concretos, reais, que 
se passem longe de uma tela 
e façam os corações baterem 
mais rápido. 

Dentre os preceitos, estão: 
promover marcas por meio de 
sensações e de relacionamen-
to; fazer com que elas partici-
pem da vida do consumidor de 
forma integrada, interessante e 
emocionante; criar novos hábi-
tos de consumo; investir onde 
seu público-alvo gasta seu 
tempo de lazer; proporcionar 
experiências emocionantes e 
divertidas ligadas ao DNA da 
empresa, produto ou serviço 
e permitir que as pessoas ex-
pressem seus valores através 
do consumo. 

Essa prática vem marcando 
presença com força no merca-
do corporativo, mostrando-se 
um elemento altamente efi caz 
para demonstrar reconheci-
mento pelos colaboradores 
ou fortalecer relacionamentos 
com clientes. Muito melhor do 
que presenteá-los com artigos 
comuns, que podem ser en-
contrados em qualquer loja, é 
oferecer-lhes uma experiência 
única, customizada conforme 
seus interesses.

A missão é quebrar a rotina 
e proporcionar momentos 
diferenciados como: sentir 
novas sensações, tocar os 
céus em um maravilhoso voo 
de balão, mergulhar em uma 
praia paradisíaca, explorar a 
natureza, desafi ar a velocida-
de, ou simplesmente passar 
um dia em um dos spas mais 
luxuosos do país.

A CLT hoje abre um ce-
nário bastante favorável ao 

Marketing de Experiências, 
pois permite que empresas 
premiem livremente seus 
colaboradores sem incidência 
de refl exos trabalhistas, da 
contribuição previdenciária e 
do FGTS, o que traz impactos 
bastante positivos. O maior 
deles é a transformação cultu-
ral das empresas, que podem 
investir mais em incentivos, 
premiações e bonificações, 
como as experiências.

Isso favorece o estabeleci-
mento de um sistema merito-
crático mais justo e favorável, 
pois a premiação será paga 
caso o funcionário entregue 
resultados e cumpra as metas 
estabelecidas. Assim, há uma 
relação ganha-ganha, em que 
ambos os lados, empresas e 
colaboradores, se esforçam 
mais para surpreender e sair 
da zona de conforto.

Lembramos que uma boa 
experiência se torna um mo-
mento inesquecível e pode 
transformar a vida. Um pro-
duto, não. Quando um colabo-
rador é presenteado com uma 
viagem de curta duração, por 
exemplo, tem a chance de sair 
da rotina, conhecer um lugar 
novo, experimentar novos 
sabores.

Associando sua marca a 
momentos de prazer, alegria 
e renovação, a empresa con-
segue transmitir seus valores 
e engajar ainda mais seus 
colaboradores, que contam 
com uma razão adicional para 
realizar um bom trabalho, ou 
até mesmo encantar sua base 
de clientes, alimentando um 
relacionamento próximo e 
duradouro. 

Isso gera um valor imensurá-
vel, infi nitamente maior do que 
o investido para proporcionar 
a vivência em questão. Por 
isso, afi rmo sem pestanejar: O 
Marketing de Experiências é a 
tendência do momento!

(*) - É CEO da empresa O Melhor da 
Vida (www.omelhordavida.com.br).

Jorge Nahas (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) revelam que 67% dos 
consumidores brasileiros não 
conseguiram guardar nenhu-
ma parte de seus rendimen-
tos no último mês de agosto 
- o percentual é ainda maior 
considerando as pessoas das 
classes C, D e E (71%).

Já entre as pessoas de renda 
mais alta (classes A e B), o per-
centual de não-poupadores é 
de 54%, um dado expressivo e 
que revela que o hábito de pou-
pança não é frequente mesmo 
entre pessoas que recebem 
um salário maior. Em agosto, 
apenas 22% dos entrevistados 
foram capazes de poupar ao 
menos parte do salário, sendo 
que cada poupador guardou 
em média, R$ 546,61. O baixo 

O brasileiro não está conseguindo guardar dinheiro.

Rebanho de suínos 
estimado em
2018 chegou
a 41,4 milhões

O rebanho de suínos estimado 
em 2018 chegou a 41,4 milhões, 
de acordo com a Pesquisa da 
Pecuária Municipal (PPM), 
divulgada na última pelo IBGE. 
O número representa aumento 
de 0,1% em relação ao ano 
anterior. Todos os planteis de 
animais de produção cresce-
ram em 2018, com exceção do 
bovino.

A região Sul concentra qua-
se metade de todo o rebanho 
suinícola nacional (49,7%). 
O estado de Santa Catarina é 
responsável por 19,2% do total. 
O Paraná aparece sem segundo, 
com 16,6%, enquanto o Rio 
Grande do Sul é terceiro, com 
13,8% do total. Fora da região 
Sul, o estado de Minas Gerais é 
o quarto, com 12,7% do rebanho 
brasileiro.

Apenas uma cidade na região 
Sul está entre as três maiores 
produtoras de suínos. É o caso 
de Toledo, no Paraná, que é 
sede de uma unidade da BRF 
e da cooperativa Primato. Em 
seguida, aparece Rio Verde, em 
Goiás, onde está outra unidade 
da BRF, e a mineira Uberlândia. 
O IBGE estima que o Brasil 
tenha 4,8 milhões de matrizes 
de suínos – o que signifi ca que, 
do efetivo total de suínos, 11,6% 
corresponderam a matrizes, 
tendo essa criação também 
destaque na região Sul, onde 
se encontravam 42,2% desse 
efetivo (Fonte: Redação SI).

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) fez revisão das projeções econômicas até 
o ano que vem. A previsão é de um crescimento 
de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2019, igual à da Carta anterior. Para 2020, 
expectativa de expansão de 2,5% foi revista 
para 2,1%. Os dados foram divulgados ontem 
(26) pelo Grupo de Conjuntura do instituto.  

No que diz respeito à infl ação, a projeção foi 
revista de 3,9% para 3,55% este ano. Para 2020, 
o prognóstico se mantém em 3,9%. Para o diretor 
de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, 
José Ronaldo de Castro Souza Júnior, a economia 
brasileira está numa retomada lenta, que pode 
se intensifi car. “A forma de acelerar seria com 
a continuidade das reformas que viabilizam a 
retomada de investimentos em infraestrutura 
e a consolidação do ajuste fi scal”, afi rma.  

A Visão Geral da Conjuntura prevê, ainda, 
um ritmo mais acelerado de redução da taxa 
de juros, com estabilização da taxa real em 
cerca de 1% a.a. no ano que vem.  Em contra-
partida, a trajetória de evolução da confi ança 
da indústria está pior do que se esperava. O 
Indicador Ipea de Hiato do Produto, que mede 
o grau de ociosidade da economia brasileira, 
foi estimado em 3,0% em 2019 e deve fechar 
2020 em 2,0%.  

Vale ressaltar que há duas ordens de fatores 
importantes na validação do ciclo de redução 
de taxa de juros: no curto prazo, ela refl ete a 
infl ação esperada inferior à meta e o hiato do 
produto ainda negativo; numa perspectiva de 
médio e longo prazos, ela decorre da melhoria 
da percepção de riscos associada aos avanços 
nas reformas estruturais (AIC/Ipea).

A economia está numa retomada lenta, que pode se intensifi car.

Um grupo de congressistas 
norte-americanos apresentou uma 
resolução na Câmara dos Depu-
tados para pedir que o governo 
dos Estados Unidos limite sua 
cooperação com o Brasil. O texto, 
apresentado na quarta-feira (25), 
teve o apoio de 16 deputados do 
Partido Democrata, que tem maio-
ria na Câmara. 

O documento solicita que os EUA 
cancelem a designação do Brasil 
como aliado preferencial extra-
-Otan e suspenda o apoio militar 
e policial ao governo, a menos que 
“o Departamento de Estado se cer-
tifi que formalmente que medidas 
efetivas estejam sendo tomadas 

para evitar mortes injustifi cadas 
promovidas por agentes de segu-
rança brasileiros, para investigar 
e judicializar mortes de ativistas 
e para cumprir com normas inter-
nacionais de direitos humanos”.

A carta também pede que o go-
verno dos EUA se oponha a fi nan-
ciamentos do Banco Mundial e do 
Banco Interamericano de Desen-
volvimento a “projetos que possam 
contribuir com o desmatamento ou 
incêndios em fl orestas tropicais da 
região amazônica”. A resolução foi 
apresentada um dia após o discurso 
do presidente Jair Bolsonaro na 
Assembleia das Nações Unidas, 
em Nova York (ANSA).
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Sete em cada dez não conseguiram 
poupar dinheiro em agosto

Com o desemprego ainda elevado e o poder de compra comprometido, o brasileiro não está conseguindo 
guardar dinheiro

imprevisto financeiro, 15% 
fi zeram gastos extras atípicos 
com reformas, tratamentos 
médicos e compras, por 
exemplo e 13% reconhecem 
ter perdido o controle sobre 
os próprios gastos.

“Com desemprego presente 
em muitos lares, o orçamen-
to familiar tornou-se mais 
apertado e, em alguns casos, 
insufi ciente até para honrar 
compromissos já assumidos. 
O consumidor deve ter em 
mente que um orçamento 
controlado pode fazer toda 
a diferença. O ideal não é 
poupar somente o que sobra 
no fi m do mês, mas sempre 
reservar uma quantia fixa, 
encarando o valor destinado 
para a reserva como mais um 
compromisso mensal”, afi rma 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti (AI/
CNDL-SPCBrasil).

número de poupadores tem 
se mantido estável ao longo 
da série histórica, sendo que 
em agosto de 2018 girava em 
torno de 16%.

Entre os brasileiros que não 

pouparam nenhum centavo, 
40% justifi cam possuir uma 
renda muito baixa, o que 
inviabiliza ter sobras no fi m 
do mês. Outros 18% foram 
surpreendidos por algum 

Ipea prevê PIB de 0,8% para 
este ano e 2,1% para 2020

Deputados pedem que EUA limite
cooperação com Brasil


