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D - Programa de Estágio
O Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) está com inscrições abertas 
para a Seleção Pública de Estagiários voltada a estudantes do ensino médio e 
superior. O objetivo é a formação de cadastro reserva para o preenchimento 
das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo, que 
será de um ano a partir da publicação do resultado fi nal. O cadastro para as 
vagas de estágio de nível superior são para as seguintes áreas: Administração, 
Biblioteconomia, Design Gráfi co, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Jornalismo, Informática, Letras e Tecnologia em Eventos. Para participar, 
é necessário efetuar inscrição, no site (www.ciderh.org.br). 

E - Tendências do Self Storage
O Secovi-SP e a Asbrass promovem, nos dias 5 e 6 de novembro, a 6ª edi-
ção do Brasil Self Storage Expo, no Milenium Centro de Convenções. As 
particularidades e tendências do self storage serão focalizadas no evento, 
que será composto por seminário, exposição de produtos e serviços para 
a área. Entre os palestrantes, estão os deputados federal Paulo Ganime e 
distrital João Cardoso, o desembargador aposentado Sylvio Capanema, o 
economista-chefe do Secovi-SP, Celso Petrucci e outros especialistas, que irão 
debater assuntos relevantes ligados ao mercado. A programação contempla 
ainda um fórum exclusivo para operadores do segmento. Informações: tel. 
(11) 5591-1306 ou (www.secovi.com.br) - (www.asbrass.com.br).

F - Marketing de Diferenciação
O maior evento de marketing de diferenciação do mundo já está com as ins-
crições abertas: o Fator X Live 2020 será realizado entre os dias 17 e 19 de 
janeiro no Expo São Paulo, e promete ser a maior e mais impactante edição 
já realizada do evento. Serão três dias em contato com as melhores e mais 
importantes referências de mercado do Brasil e do mundo, inclusive Pedro 
Superti, o profi ssional mais requisitado de marketing de diferenciação da atu-
alidade. Criador da metodologia Fator X, o mais confi ável e avançado método 
de diferenciação e posicionamento de marcas, Superti já formou milhares 
de empreendedores em todo o mundo e suas estratégias de sucesso deram 
origem ao Fator X Live. Mais informações: (https://www.ofatorx.com.br/live20).

G - Soluções Geoespaciais
Entre os dias 5 e 7 de novembro, o Hotel Meliás recebe a versão pocket 

A - Restauração Ecológica 
O Instituto de Botânica promove, entre os dias 4 e 8 de novembro, 
o VIII Simpósio de Restauração Ecológica. O foco será os “Desafi os 
do processo de restauração frente à crise ambiental”. Com base nas 
pesquisas científi cas e nos processos socioambientais, se pretende pro-
mover o cumprimento da legislação ambiental, as metas estabelecidas 
para a conservação da biodiversidade e a restauração ecológica, com 
sustentabilidade social. O Simpósio é dirigido à comunidade que atua 
no campo da restauração e vai apresentar as tendências e experiências 
da restauração ecológica nos biomas nacionais. Inscrição e mais infor-
mações (http://www.infobibos.com/rad/
index.html).

B - Marketing Digital
O Digital Conference, conferência online e gratuita que aborda as trans-
formações no marketing digital, acontece entre os dias 28 de outubro 
a 1º de novembro, das 9h às 18h. O evento, promovido pelo Transfor-
maçãoDigital.com, ecossistema que ajuda pessoas e empresas a terem 
sucesso em seus projetos de transformação digital, em parceria com 
Resultados Digitais, objetiva levar os conhecimentos de executivos que 
estão guiando a transformação digital em Marketing & Vendas no Brasil 
e no mundo. As experiências desses profi ssionais serão abordadas em 
palestras exclusivas com as principais tendências de mercado, novas 
estratégias de resultados e estudos de caso.
Interessados devem efetuar a inscrição no site: (https://digital-conference.
com). 

C - Sinfônica na São Francisco
O Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP abre suas portas neste 
domingo (27), às 11h00, no Largo de São Francisco 95, para receber a 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Trata-se de oportunidade 
única de apreciar uma apresentação fora da Sala São Paulo; ou seja, 
dentro do projeto Música nas Arcadas. Com regência de Neil Thomson, 
serão executadas as obras de Robert Schumann “Arabesque em Dó maior, 
Op.18” e “Concerto para Piano em lá menor, Op.54”, e de Sinfonia nº 2: 
3º Movimento de Kurt Weill. Ao piano, Cristian Budu abrirá o programa. 
Entrada gratuita. Informações: (11) 3111-4044

do DroneShow com os principais nomes do setor de drone e geotecno-
logia para discutir inovação, novidades e as expectativas com relação às 
soluções para uma série de mercado, como aviação, agricultura, pecuária, 
meio ambiente, construção civil, tecnologia, ciência, infraestrutura, entre 
outros. Promovido pela MundoGEO, conta com a presença de empre-
sas com soluções utilizando drones, satélites e tecnologia embarcada 
com sensores precisos. A feira traz dois fóruns inéditos: o 1° Fórum 
de Observação da Terra – Soluções e  Aplicações; e o 1º Fórum de So-
luções Geoespaciais para Smart Cities. E segue na agenda o 8º Fórum 
Empresarial de Drones, além de 10 cursos avançados e 3 práticos. Mais 
detalhes: (http://www.droneshowla.com/plus/).

H - Processos Logísticos
Como a tecnologia nos levará ao cenário de 2030? Que futuro estamos 
construindo hoje? Essas perguntas serão respondidas no “Evoy Talks: 
2030”, no próximo dia 29, no Cubo Itaú, por especialistas e executivos 
das áreas de Indústria 4.0, Inteligência Artifi cial, Logística, Mobilidade 
Urbana e Relações Pessoais. É promovido pela Evoy, startup que oferece 
soluções para gestão de ativos com inteligência aplicada a processos 
logísticos. Presença de executivos tomadores de decisão de empresas, 
entre eles, Cileneu Nunes (ex-CEO da OmniLink Tecnologia), Marta 
Castilho (Mestre em Criatividade e Inovação), Mario Kaphan (fundador 
da VAGAS.com) e Gisela Schulzinger (Presidente da ABRE). Confi ra 
em: (https://www.sympla.com.br/2030__667833). 

I - Negócios para Festas
Reunidas sob o conceito Party Experience, a Expo Festas by Asbrafe, 
Expo Parques, Candy & Cake Show e Natal Show by Abup atendem às 
novas demandas de um mercado que não para de crescer e se trans-
formar. A mais nova plataforma dos segmentos de produtos para festas 
e Natal, doces e parques será realizada de 16 a 19 de abril, no Expo 
Center Norte. Esta união se propõe a entregar uma solução completa 
com tudo que é necessário para realizar os mais diferentes tipos de 
festas. O evento se converte na mais completa e pioneira plataforma 
de negócios e experiências para festas, entretenimento e confeitaria da 
América Latina. Mais informações: (http://partyx.com.br).

J - Direito Tributário 
Nos próximos dias 28 e 29, no auditório João Calvino, ocorre o V Congresso 
Internacional de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
com o tema “Pacto Federativo e Tributações: Novos desafi os e perspecti-
vas”. O evento conta com a colaboração dos grupos da universidade Núcleo 
Tributário, Tax & Accounting League e do professor Eduardo Sabbag. Além 
desses, recebe o patrocínio da Academia Brasileira de Direito Tributário. 
Diversos especialistas debatem o assunto. O congresso é aberto para o 
público externo e as inscrições são gratuitas, podendo ser feitas pelo link: 
(http://www3.mackenzie.br/eventos/index.php?evento=4457). 
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A mente humana, suas 
emoções e a tecnologia

A mente não da conta 

de processar tudo o que 

ocorre à sua volta na 

mesma velocidade da 

tecnologia, por exemplo. 

Somos gente, e gente é 

diferente de máquina

Existe um mundo de 
emoções e sentimentos 
que se não observados 

acabam por gerar sintomas, 
sintomas esses que podem 
levar a uma estafa mental e a 
paralisação da produtividade, 
seja na vida pessoal, com a 
perda ou empobrecimento da 
criatividade, seja na vida pro-
fi ssional com expectativa de 
atender alta demanda. Como 
não pirar no mundo de hoje?  

Diria que há necessidade 
grande em saber sobre sí 
mesmo, e isso diz respeito em 
conhecer os próprios limites 
e até onde se pode ir e o que 
precisa melhorar. Até para 
delegar é importante conhecer 
quais são os seus gatilhos que 
fazem com que se desequilibre 
emocionalmente; pirar nesse 
sentido é se desequilibrar 
emocionalmente. Aprender a 
lidar com os limites internos 
e externos é um jeito de saber 
até onde se pode avançar, ou 
se precisa recuar, ou se precisa 
delegar.  

Da mesma forma que as 
pessoas atualmente cuidam da 
alimentação, da saúde física, é 
preciso que se crie o hábito de 
cuidar da saúde mental. Todos 
nós somos iguais porque somos 
seres humanos, mas cada um 
é diferente como sujeito, que 
como tal, é singular com suas 
características e conflitos. 
Passar o tempo todo sentado 
na frente de um computador 
pode ser cansativo. 

Mas é importante que a pró-
pria pessoa tenha consciência 
disso. Uma atividade manual 
pode ser realizada com prazer 
por um grupo determinado de 
pessoas e isso pode ser um 
hobby, por exemplo. Mas para 
outro grupo de pessoa, não. Vai 
depender da personalidade de 
cada um, do que gosta de fazer, 
do que trás prazer à vida dela.

A auto cobrança, a crítica 
excessiva, a culpa, o perfec-
cionismo, tudo isso pertence 
ao mesmo núcleo. Núcleo esse 

que se formou ao longo do 
processo de amadurecimento 
de cada um, tem a ver como 
cada um introjetou as leis, as 
regras. Somos seres humanos e 
nossa marca primitiva como tal 
é o desamparo, somos frágeis e 
precisamos dos outros. 

Talvez algumas perguntas 
possam ajudar: porque me 
cobro tanto? Será que o que 
fiz não ficou bom? Esses 
questionamentos podem aju-
dar na refl exão e a diminuir a 
expectativa de não frustrar o 
outro e a diminuir o medo de 
críticas.  A mulher no intuito 
de corresponder a expectativa 
dela de “dar conta de tudo” ou 
do outro de “ser maravilhosa” 
no sentido de perfeita, acaba 
tendo um aumento signifi ca-
tivo em sua demanda. Isso é 
extremamente cansativo. 

Existem mulheres totalmen-
te estafadas e infelizes por 
nunca atenderem a uma expec-
tativa imposta; isso tem a ver 
com raízes profundas de sua 
constituição. Aos poucos vão 
conseguindo dar prioridades e 
a buscar em sua volta uma rede 
cooperativa. Numa sociedade 
onde se precisa ser super tudo, 
é preciso entender que não é 
possível dar conta de tudo e 
que precisamos de ajuda.

As redes sociais podem 
ser observadas como um fe-
nômeno da sociedade atual. 
Difícil constatar qual o grau de 
realidade no que se vê ali e é 
importante ter essa consciên-
cia. Nas redes sociais parece 
tudo mais fácil que fora dela, 
se posta o que quer, existe 
conversa com pessoas que 
não se tem intimidade e que 
parecem intimas, pode se es-
colher a melhor foto, o melhor 
fi ltro,entre outras coisas. 

Aprender sobre os limites de 
uso e sobre o grau de realidade 
ali existente é fundamental 
para não sucumbir ao excesso. 
É saudável usar a rede social 
como mais uma ferramenta que 
pode ter seu valor, mas não 
se misturar a ponto de perder 
o contato com seu entorno e 
com suas próprias referências.

(*) -  Psicóloga, especialista em 
criança, adulto, adolescente e família. 

Psicanalista, membro da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise do Rio de 
Janeiro. Perita em Vara de Família 

e assistente técnica em processos 
judiciais. 

Renata Bento (*)

De acordo com o Indicador 
de Inadimplência, calcu-
lado pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), a 
alta foi de 4,14% em setembro 
na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior. 

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José César da Costa, 
o cenário econômico adverso 
continua afetando a capacidade 
de pagamento das empresas. 
“O faturamento das empresas 
e a sua capacidade de honrar 
as contas acabam sendo im-
pactados pela fraca atividade 
econômica do país, que ainda 
sofre com alto desemprego e a 
renda achatada”, explica.

As empresas inadimplentes 
no país encerraram o último 
mês de setembro com uma dívi-
da média de R$ 5.563,06. Pouco 
mais da metade (56%) possui 
pendências com valor superior 
a R$ 1.000,00, enquanto 44% 
têm abaixo dessa cifra. O valor 
médio atual é menor do que o 

O cenário econômico adverso continua afetando a capacidade de pagamento das empresas.

E-commerce faturou 
R$ 18 bilhões no 
terceiro trimestre

As compras pela internet man-
têm a trajetória de alta no Brasil. 
Um levantamento realizado pelo 
Compre&Confi e, empresa de in-
teligência de mercado focada em 
e-commerce, mostra que o fatu-
ramento com as compras on-line 
no terceiro trimestre foi de R$ 18 
bilhões, alta de 23% em relação ao 
mesmo período do ano passado. A 
cifra também representa aumento 
de 12% em relação ao trimestre 
anterior.

De acordo com a companhia, a 
alta expressiva tem dois motivos: 
as promoções da Semana do Brasil 
e o Dia dos Pais. Somados, esses 
dois efeitos representam 27% 
do faturamento do trimestre. As 
categorias que geraram maior 
faturamento no período foram: 
Telefonia (responsável por 15% da 
cifra atingida), Eletrodomésticos e 
Ventilação (12%), Entretenimento 
(11%), Moda e Acessórios (9%) e 
Informática e Câmeras (9%).

“O segundo semestre já tende a 
ser mais movimentado para o va-
rejo, com a Black Friday e o Natal, 
datas tradicionais cujo tráfego traz 
resultados para o ambiente do e-
-commerce também. A diferença 
este ano foi que esse movimento 
começou mais cedo com as pro-
moções realizadas pela Semana 
do Brasil e Dia dos Pais, fortale-
cendo a relação dos consumido-
res com o varejo digital”, afi rma 
André Dias, diretor-executivo do 
Compre&Confi e.

A China deve importar 
melão produzido no Brasil 
e habilitar novos frigorífi cos 
brasileiros para fornecerem 
carne aquele país. Em com-
pensação, o Brasil vai importar 
pera chinesa. O anúncio foi 
feito pela ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, que 
se reuniu ontem (24) com o 
colega chinês, Han Changfu.

“Muitas coisas estão ca-
minhando com muita cele-
ridade. No caso das frutas, 
devemos ter o anúncio da 
abertura de melão do Brasil 
para China e de pera da 
China para o Brasil. Temos 
mais habilitações que de-
vem acontecer no intervalo 
entre a visita do presidente 
Bolsonaro à China e a visita 
do presidente Xi Jinping ao 
Brasil”, afi rmou a ministra, 
ao ressaltar o importante 
mercado que se abre para a 
produção pecuária brasileira. 

“Hoje o mercado de car-
nes está em ebulição aqui, a 
necessidade é muito grande. 
Então, aqueles frigoríficos 
que estão preparados com os 

m
id

ia
m

ax
/re

pr
od

uç
ão

Inadimplência das empresas 
cresceu 4,14% em setembro

O volume de empresas negativadas continua crescendo, embora a taxas menores em relação ao período 
mais crítico da crise econômica

observado no início da série, em 
2010, quando correspondia a 

R$ 10.488,97 —  descontando 
valor da infl ação.

O setor que concentra o 
maior número de empresas 
negativadas é o de comércio. 
Quatro em cada dez (44%) 
empresas inadimplentes são 
estabelecimentos comerciais. O 
ramo de serviços aparece com 

a segunda maior participação, 
concentrando 41% do total de 
pessoas jurídicas negativadas. 
O principal credor das dívidas 
em nome de pessoas jurídicas 
é o setor de serviços, que in-
clui bancos e fi nanceiras, com 
70% do total de pendências. O 
comércio detém 17% de partici-
pação, ao passo que a indústria 
representa 12%.

“A crise impactou todos esses 
setores, principalmente indús-
tria e serviços. Pelos dados do 
IBGE, nenhum voltou ainda 
aos patamares que antecedem 
a crise. Com o alto índice de 
desemprego, as vendas estão 
apenas começando a reagir”, 
ressalta o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Junior 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

China deve importar melão e 
habilitar novos frigorífi cos

protocolos para exportar para 
China terão oportunidade, 
tamanha é a necessidade e 
a vontade de importar carne 
do Brasil”, afi rmou. Na área 
agrícola, estão sendo acertados 
protocolos para exportação de 
farelo de algodão e de farelo de 
soja, mas essa negociação exige 
mais conversas entre as equipes 
técnicas dos dois países.

A China também manifestou 
interesse no açúcar e no etanol 

brasileiros.
Tereza Cristina reforçou 

a importância das parcerias 
entre o Brasil e a China – um 
país que precisa alimentar 1,4 
bilhão de pessoas. “Temos de 
aproveitar essa oportunida-
de, entregando o que eles 
querem: volume, alimento de 
qualidade e preços que pos-
sam estar ajustados aqui no 
mercado chinês”, completou 
(AI/MAPA).

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
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