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e 350 de milho. Isso torna a escolha da melhor cultivar, por parte do 
agricultor, uma experiência difícil e com baixo índice de acerto. Ótimas 
cultivares são “jogadas fora” ou utilizadas de forma inadequada porque 
a escolha ainda é feita de forma analógica. Utilizando o site (www.meu-
plantup.com), o usuário pode acessar informações da sua propriedade 
e da região, e conhecer indicadores de desempenho e comparativos 
de produtividade. Assim, pode tomar decisões para a safra seguinte, 
como escolha da melhor cultivar, população ideal por época de plantio 
e textura de solo, auxiliando-o a extrair o máximo de produtividade de 
cada cultivar.

E - Esportes & Negócios
Os olhos de atletas, clubes, confederações e profi ssionais ligados ao 
esporte estarão voltados para Curitiba em fevereiro: a Arena da Baixa-
da sediará, entre os dias 14 e 16, a maior feira de Esportes do Brasil: a 
#AmoEsportesFair. O público em geral poderá conhecer as realidades 
de mais de 40 modalidades esportivas em estandes no gramado do 
estádio, o evento se notabiliza pela geração de network profi ssional: 
serão 7 meetings: Medicina Esportiva, Direito Desportivo, Fisioterapia 
Esportiva, Nutrição Esportiva, Marketing e Gestão Esportiva, Jornalismo 
Esportivo e Educação Física. Serão mais de 3,5 mil profi ssionais presentes, 
se aperfeiçoando, interagindo e fazendo negócios. Mais informações e 
reservas: (www.amoesportesfair.com.br).

F - Profi ssionais de Negócios
Com organização e promoção da DTS Group Full Live Marketing, o Ni-
tro 10X reune no Expo Center Norte, entre os dias 1 e 3 de novembro, 
as autoridades do mercado de empreendedorismo, com o objetivo de 
compartilhar conhecimentos, propor novas práticas e soluções inova-
doras de negócios e, ainda, promover crescimento pessoal. Entre os 
palestrantes, estará presente o americano Grant Cardone, considerado 
o maior infl uenciador de mídias sociais, treinador de vendas número 1 
do mundo e o criador do movimento 10X, que irá transformar e pro-
mover o crescimento exponencial dos participantes. Serão três dias 
com grandes nomes do empreendedorismo mundial. Mais informações: 
(www.nitro10x.com.br).

G - Além das Criptomoedas
A especialista em Blockchain pela Universidade de Oxford e pelo MIT, 

A - Qualifi cação para Jovens
O Instituto PROA está com 320 vagas abertas para a turma de qualifi ca-
ção profi ssional gratuita. Jovens de 17 a 19 anos e estudantes da rede 
pública podem se inscrever no processo seletivo até 30 de novembro. 
Para participar, o candidato deve cursar ou ter concluído o 3° ano do 
Ensino Médio em escola pública e ter renda familiar de até 1,5 salário 
mínimo por pessoa da família. Já são mais de 5 mil jovens formados, sendo 
que nos últimos três anos, 85% dos jovens formatos estão trabalhando 
em grandes empresas. O curso, realizado no contraturno escolar, tem 
duração de seis meses e pode ser realizado no período da manhã ou 
tarde, no Senac Barra Funda. As inscrições estão abertas no site: (www.
proa.org.br/p/aluno-proa)

B - Franquias em Portugal
O escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia, em parceria com a 
Câmara Portuguesa em São Paulo, promove a palestra ‘Contrato de 
franquia: estruturação jurídica e questões contratuais relevantes no Brasil 
e em Portugal’. O evento acontece amanhã (16), a partir das 8h30, na 
Câmara Portuguesa (Rua Cincinato Braga, 434). Sob o tema : ‘Contrato 
de franquia: estruturação jurídica e questões contratuais relevantes no 
Brasil e em Portugal’, a palestra será ministrada pelos advogados Pedro 
Saad Abud, sócio do Brasil Salomão e Matthes Advocacia e Henrique 
Furquim Paiva, coordenador da área de Direito Empresarial da banca. 
Informações: (www.camaraportuguesa.com.br).

C - Açúcar Demerara 
A Concepta Ingredients, unidade de negócios do Grupo Sabará especia-
lizada em soluções naturais e tecnológicas com foco nas indústrias de 
alimentos saudáveis, naturais e orgânicos, segue apostando em inova-
ções para o setor. A empresa acaba de lançar o açúcar demerara líquido 
orgânico. Proveniente do manejo orgânico, pode ser utilizado em uma 
ampla gama de produtos das indústrias alimentícias, como pães, bolos, 
doces, grelhados, molhos e chutneys. Além disso, a versão líquida facilita 
a manipulação e não empedra durante o armazenamento, o que garante 
maior aproveitamento. Saiba mais: (www.conceptaingredients.com).

D - Melhor Cultivar
Todos os anos são lançadas no mercado mais de 150 cultivares de soja 

Tatiana Revoredo, ministra, juntamente com o advogado e especialista 
em Blockchain, Rodrigo Borges, o curso de curta duração “Blockchain: 
Muito Além das Criptomoedas”, que faz parte do portfólio de educação 
executiva do Insper. O objetivo é capacitar profi ssionais ligados aos 
mercados corporativos e do direito para a aplicação prática de soluções 
blockchain nos negócios. Com carga horária de 36 horas, as inscrições 
estão abertas e o curso acontece entre 4 a 8 de novembro. Direcionado a 
empreendedores, advogados, gestores e demais executivos interessados 
em explorar as novas oportunidades do ecossistema blockchain. Mais 
informações: (www.insper.edu.br). 

H - Música e Tecnologia
A sétima edição da Semana Internacional de Música de São Paulo acon-
tece de 4 a 8 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo + casas de 
shows. A feira, que é o maior encontro da música da América Latina, já 
inaugurou a sua Pro-Area Virtual de 2019: um espaço online que serve de 
ponto de encontro entre os credenciados, que podem trocar mensagens, 
agendar speed-meetings abertos ou fechados e se conectar com futuros 
parceiros de negócios antes mesmo do evento começar, além de votar 
no Prêmio SIM. As empresas que desenvolvem soluções tecnológicas 
para o mercado da música podem se inscrever para uma das 10 vagas da 
sessão de Pitch de Startups de Música e Tecnologia. Mais informações: 
(www.simsaopaulo.com). 

I - Dança a Dois
Dia 23 de novembro, São Paulo será sede da 6º edição do Brasil Latin 
Open, maior competição de dança a dois do Brasil, que objetiva pro-
mover a dança a dois como expressão artística e contribuir na difusão 
e desenvolvimento nacional desta arte. Será um dia inteiro dedicado a 
competição de dança nos moldes dos concursos internacionais, onde 
os principais dançarinos disputarão as primeiras colocações no evento. 
As categorias são: Forró, Salsa. Zouk, Bachata, Solo de Salsa Feminino, 
Solo de Salsa Masculino, Sertanejo, Samba de Gafi eira, ProAm (onde a 
dupla competidora é formada por um profi ssional e um amador) e Gru-
pos de dança ( podem participar cias de dança que tenham coreografi a 
dos ritmos citados acima). Saiba mais em (www.brasillatinopen.com).

J - Automação e Segurança
A Nice, multinacional italiana líder em automação residencial e segurança 
eletrônica, celebrou em Limeira o início das obras de sua nova sede na 
cidade. Orçado em mais de R$ 100 milhões, o empreendimento segue os 
conceitos de Indústria 4.0, produzindo componentes mecânicos de ponta, 
e será um dos centros de Pesquisa e Desenvolvimento globais do grupo. 
No local, serão testadas e implementadas novas tecnologias e soluções 
para simplifi car o dia a dia das pessoas. A nova unidade desempenhará 
um papel fundamental nos planos da Nice no âmbito nacional e regional, 
em uma combinação estratégica com a nova planta de Oderzo, Itália, 
sede da empresa. Saiba mais em (www.niceforyou.com/br).
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Negócios na cadeia 
produtiva para reativar

a competitividade
O Brasil precisa sair da 

inércia. A espera pelas 

reformas que ainda não 

vingaram tem travado 

investimentos de todos 

os setores da economia

Mas por que esperar para 
reativar nossa compe-
titividade se já se sabe 

que as reformas representam 
apenas um dos inúmeros pas-
sos que o país precisa dar para 
retomar sua força econômica? 
A urgente desburocratização e 
a redução do custo da máquina 
Brasil ocupam o primeiro lugar 
da agenda de prioridades do 
país. A questão da competitivi-
dade do Brasil tem refl exos na 
não dependência do mercado 
interno.

Esperar pelo resultado das 
reformas não altera o cenário 
econômico atual, só aumenta 
as perdas de negócios. Uma 
série de ações podem ocorrer 
para devolver a competitivida-
de, a partir de mecanismos já 
existentes no país. As exporta-
ções, por exemplo, continuam 
oferecendo oportunidades que 
podem e devem contribuir para 
a saúde das empresas, porém, 
a utilização desses benefícios 
ainda estão aquém do que se 
espera.

Para atrair novos investido-
res, os exercícios para reduzir 
custos não encontram fonte 
melhor do que um olhar minu-
cioso para os pagamentos de 
impostos. Em uma realidade 
onde cada centavo reduzido 
nos custos de produção pode 
garantir a sobrevida é funda-
mental olhar para a gestão 
tributária de forma integrada.

As principais oportunidades 
estão dentro da sua própria 
cadeia de fornecimento. Para 
acessá-las, é preciso conhecer 
profundamente as áreas de 
negócio envolvidas em todo 
o processo e, principalmente 
adotar a estratégia de colabo-
ração de negócios como um 

vetor importante das relações 
comerciais das empresas. Essa 
visão atrai resultados que au-
mentam a competitividade da 
empresa e, consequentemen-
te, dos seus fornecedores de 
forma sustentável e agregando 
valor estratégico aos negócios.

A indústria automobilísti-
ca, por exemplo, que opera 
com uma cadeia complexa e 
gigante, a gestão estratégica 
de benefícios fi scais na visão 
ampliada por toda a cadeia 
produtiva pode contribuir 
com a redução de 2% a 5% 
os custos de produção. Estes 
resultados contribuem para 
melhoria da competitividade, 
principalmente em um cenário 
internacional, para acesso à 
novos mercados e aumento 
de volumes. 

Nos diversos segmentos é 
notório que há muito espaço 
para se implementar estes 
modelos de negócios colabora-
tivos. Mesmo diante das atuais 
difi culdades, somente 20% das 
22 mil empresas exportadoras 
produzindo aqui no país tem 
feito uso dos principais bene-
fícios que o governo garante ao 
exportador. As demais 17 mil 
empresas ainda exportam com 
o custo Brasil bruto. 

A redução de impostos deve 
ser uma busca contínua dentro 
das empresas. É mandatório 
nos dias de hoje. Portanto, 
considerar toda a cadeia pode 
ser a melhor e mais inovadora 
estratégia que para diminuir 
custos e subir os degraus da 
competitividade. É dividir para 
multiplicar! Por todas essas 
razões, esperar as reformas 
saírem do papel não cabe nas 
prioridades das empresas 
brasileiras. 

Aquelas que despertarem 
primeiro para as oportunida-
des já disponíveis vão estar 
passos à frente e viverão os des-
dobramentos políticos como 
causa e não consequência.

(*) - É diretor da Becomex
(www.becomex.com.br).

Wilham Krause (*)

Os americanos Abhijit Banerjee, 
Esther Dufl o e Michael Kremer, 
autores de estudos sobre o combate 
à pobreza, conquistaram ontem 
(14) o prêmio Nobel de Economia. 
Segundo a Academia Real de Ciên-
cias da Suécia, os três economistas 
“introduziram uma nova abordagem 
para obter respostas confi áveis sobre 
os melhores modos de se comba-
ter” a pobreza. Em duas décadas, 
as pesquisas de Banerjee, Dufl o e 
Kremer “transformaram a economia 
do desenvolvimento, que se tornou 

agora um fértil campo de estudos”. 
Banerjee, nascido na Índia, e 

Dufl o, que também tem nacionali-
dade francesa, são professores do 
Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), enquanto Kremer 
dá aulas em Harvard. Dufl o, 46 
anos, é também a segunda mulher 
na história a conquistar o Nobel de 
Economia e a pessoa mais jovem 
a ganhar o prêmio. Os vencedores 
dividirão uma cifra de 9 milhões 
de coroas suecas, o equivalente a 
cerca de R$ 3,7 milhões (ANSA).

Segundo projeção da enti-
dade, serão contratados 
91 mil trabalhadores tem-

porários neste fi m de ano para 
atender ao aumento sazonal 
das vendas. O número é 4% 
maior do que o registrado em 
2018 (87,5 mil). O Natal é a 
principal data comemorativa 
do varejo e deve movimentar 
R$ 35,9 bilhões em 2019.

“Contribuem para a retomada 
parcial do nível de atividade 
do setor a infl ação baixa, os 
juros básicos no piso histórico, 
os prazos mais amplos para a 
quitação de fi nanciamentos e, 
principalmente, a liberação de 
recursos extraordinários para 
o consumo, como os saques no 
FGTS e no PIS/Pasep”, afi rma 
José Roberto Tadros, presiden-
te da CNC. Regionalmente, São 
Paulo (22,6 mil), Minas Gerais 
(10 mil), Rio de Janeiro (9,4 
mil) e Rio Grande do Sul (7,6 
mil) concentrarão mais da me-
tade (54%) da oferta de vagas.

De acordo com o estudo da 
CNC, os maiores volumes de 
contratações deverão ocorrer 

Atividade econômica 
cresceu 0,07% em 
agosto no Brasil

O Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajustado para 
o período) apresentou expan-
são de 0,07% em agosto em 
relação a julho deste ano, se-
gundo dados divulgados ontem 
(14), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC). Na comparação 
com agosto de 2018, houve 
queda de 0,73% (sem ajuste 
para o período). Em 12 meses 
encerrados em agosto, o indi-
cador cresceu 0,87%. No ano, 
houve crescimento de 0,66%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o 
BC a tomar suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic. 
O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos 
três setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos.

O indicador foi criado pelo BC 
para fazer um acompanhamen-
to mensal da atividade econô-
mica. Mas o indicador ofi cial, 
com metodologia diferente do 
IBC-Br, é o Produto Interno 
Bruto (PIB), calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) e divulgado 
trimestralmente (ABr).

A Petrobras pagará R$ 210 
milhões à União referentes à 
parte da produção de petróleo 
da jazida compartilhada de 
Tartaruga, que se localiza entre 
os campos de Tartaruga Verde 
e Tartaruga Verde Sudoeste, na 
Bacia de Campos, no estado 
do Rio de Janeiro. O valor foi 
acertado através de um acordo 
entre a companhia petrolífera 
e a Pré-Sal Petróleo, estatal 
que cuida dos contratos de 
concessão do pré-sal.

Segundo a Pré-Sal Petróleo, 
ao iniciar a exploração da área 
BM-C-36, em 2004, a Petro-
bras descobriu duas jazidas na 
área. Uma delas, no entanto, 
se estendia para um setor que 
não fazia parte do contrato de 
concessão. Quando um campo 
de petróleo extrapola a área 
de concessão, a petrolífera 
precisa assinar um acordo de 
individualização da produção 
em que a União passa a ter 

Quando um campo de petróleo extrapola a área de concessão, a 

União passa a ter direito a uma parcela da produção.

Os maiores volumes de contratações deverão ocorrer nos ramos

de vestuário e de hiper e supermercados.
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Contratação de temporários 
será a maior em seis anos

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que a oferta de vagas 
temporárias para o Natal de 2019 será a maior em seis anos

nos ramos de vestuário (62,5 
mil vagas) e de hiper e super-
mercados (12,8 mil). “Entre 
os segmentos do varejo, as 
lojas de vestuário, acessórios 
e calçados são, historicamente, 
as mais afetadas positivamente 
pelas vendas natalinas”, lembra 
o economista da Confederação 
Fabio Bentes, que completa. 

Neste ano, o levantamento 
realizado pela CNC traz também 
um recorte de profi ssões, que 
mostra que oito em cada dez 
vagas ofertadas deverão ser 
preenchidas por vendedores 
(57 mil), operadores de caixa 
(13 mil) e pessoal de almoxa-
rifado (4,6 mil). Os maiores 
salários médios deverão ser 

pagos aos contratados para os 
cargos de gerente de marketing 
e vendas (R$ 2.724) e gerentes 
de operações comerciais (R$ 
2.020). A taxa de efetivação 
dos trabalhadores temporários 
deverá ser maior do que nos 
últimos cinco anos, com ex-
pectativa de absorção defi nitiva 
de 26,1%.

União vai receber R$ 210 milhões 
por petróleo de campo do pré-sal

direito a uma parcela da pro-
dução e uma responsabilidade 
equivalente sobre os gastos.

Na Jazida Compartilhada 
de Tartaruga, a União tem a 
participação de 17,85%. No 
cálculo, em que se somam as 
receitas e se subtraem os cus-
tos, chamado de Equalização 
de Gastos e Volumes (EGV), 

a União teve um lucro de R$ 
210 milhões. Essa é a terceira 
EGV concluída pela Pré-Sal 
Petróleo. Entre dezembro de 
2018 e abril deste ano, acordos 
com o consórcio BM-S-9, que 
explora o campo de Sapinhoá, 
na Bacia de Santos, resultaram 
em ganhos de R$ 955 milhões 
para a União (ABr). 

Nobel de Economia premia estudos sobre pobreza


