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D - Vagas para Trainee 
A DSM, empresa global de origem holandesa que atua com foco em ciências 
e que desenvolve soluções para diversas indústrias, anuncia o Programa 
de Trainee 2020. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 7 de 
novembro pelo site (https://www.atsglobe.com/hotsite/traineedsm2020). 
Há 3 vagas disponíveis para atuação nas unidades brasileiras da empresa, 
localizadas em São Paulo e Pecém (CE). Além delas, também há 2 vagas 
de trainees para atuação em Guadalajara, no México. Devido à diversi-
dade de negócios da DSM, há opções em várias áreas, como comercial, 
marketing, engenharia de produção, fi nanças e vendas.  

E - Estudantes de Comunicação
A Portland, agência que desenvolve e capacita jovens talentos para o mer-
cado de comunicação e marketing, está com as inscrições abertas para a 4ª 
Temporada do Processo Seletivo. Estudantes de comunicação que procuram 
uma oportunidade para ter a primeira experiência profi ssional têm até 
quinta-feira (31), para fazer a inscrição. Os selecionados irão participar de 
uma banca formada por lideranças do mercado de comunicação e marketing, 
que avaliarão os perfi s pelas áreas de interesse. Interessados devem acessar 
o site (https://agenciaportland.com/quero-ser-um-portlander), preencher 
o questionário e inserir uma ideia com propósito. 

F - Violência Mundial
Para analisar e discutir a prevenção de confl itos que ameaçam a socie-
dade mundialmente, especialistas da Alemanha e do Brasil participarão 
do 8º Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação, amanhã 
(30) e na quinta-feira (31), com organização da Fapesp e do Centro 
Alemão de Ciência e Inovação. Um dos participantes será Julian Junk, 
do Peace Research Institute Frankfurt, com a palestra “Radicalization 
and Violence – Insights from Germany and Europe”. Lilia Schwarcz, 
professora titular do Departamento de Antropologia da USP, apresenta 
a palestra “Past and Present: Violence and Authoritarianism in Brazil”. 
Inscrições devem ser feitas pelo site (https://bit.ly/2VdxdIQ).

G - Comércio Exterior
Apesar de instabilidades em diferentes regiões do mundo, existem 
milhares de empresas localizadas em quase 200 países comprando e 

A - Leilões da Caixa
A Caixa Econômica Federal está realizando leilão de diversos imó-
veis como: apartamentos, casas, salas comerciais, terrenos, prédios, 
entre outras propriedades disponíveis pelo banco. Os lotes estão 
localizados em todo estado de São Paulo e o mais atrativo é o valor 
dos imóveis, bem abaixo do preço de mercado. São cerca de 1.000 
imoveis em mais de 150 cidades. É um grande evento realizado 
apenas na modalidade online, onde o participante poderá ofertar 
seu lance de qualquer local, basta apenas ter acesso à internet. 
Interessados podem conferir as informações sobre cada um dos 
imóveis, como fotos e localização exclusivamente no site da Sato 
Leilões (www.satoleiloes.com.br).

B - Práticas Sustentáveis 
Com o objetivo de promover a cultura sustentável no país, a Câmara 
Espanhola de Comércio no Brasil abre as inscrições para o 7º Prêmio 
Câmara Espanhola de Sustentabilidade. Independente de qual seja o 
porte e padrão de atuação da companhia, a iniciativa tem como mérito 
de identifi car e disseminar as boas práticas sustentáveis pelas empresas 
que atuam no Brasil, e que muitas vezes são desconhecidas do público. 
Com 3 novas categorias: socioambiental, inovação e diversidade, tanto as 
grandes companhias como também as Pequenas Médias Empresas, serão 
contempladas nesta edição do prêmio. Mais informações e inscrições: 
(www.camaraespanhola.org.br).

C - Negócios nos EUA 
O número de empresários brasileiros na terra do Tio Sam atualmente 
ultrapassa 9 mil. Por mais atrativo que seja, contudo, esse processo 
de internacionalização precisa ser conduzido da maneira correta para 
evitar dores de cabeça e o naufrágio. Pensando nisso, o Global Busi-
ness Institute promove, entre 18 e 21 de novembro, em Miami, o USA 
Immersion: uma plataforma de conhecimento para empreendedores 
nacionais interessados na mudança. O objetivo é ofertar uma imersão 
no mundo corporativo americano para que as iniciativas brasileiras 
tenham mais longevidade nos EUA. Se houver o devido cuidado nessa 
internacionalização, as chances de sucesso são grandes. Saiba mais em 
(https://www.globalbusinessinstitute.org).

vendendo seus produtos numa velocidade vertiginosa de 19 trilhões 
de dólares por ano. Pequenas, médias, grandes, buscando todo tipo 
de produto. O que motiva e o que impede que mais brasileiros façam 
negócios no exterior e como ajudar? O Canal Investe convidou especia-
listas em Comércio Exterior com o objetivo de disseminar informações 
e incentivar os negócios internacionais, no próximo dia 5 de novembro, 
das 9h às 17h na Rua Apeninos. Mais informações e inscrições: (https://
www.sympla.com.br).

H - Emprego e Produtividade 
O Ministério da Economia e o Sebrae lançam, na quinta-feira (31), 
na FecomércioSP, às 9h30, o programa Mobilização pelo Emprego e 
Produtividade. A ação objetiva  levantar as principais reivindicações 
de empresários e gestores públicos do estado, contribuindo para 
identifi car os maiores entraves e aplicar medidas em prol do desen-
volvimento do empreendedorismo e da economia. Os empresários 
do estado apontaram a difi culdade em conquistar clientes e vender 
mais como suas maiores preocupações (27%), seguidas da alta carga 
tributária (13%). Cerca de 300 empresários devem participar do 
lançamento do programa.

I - Mediação e Arbitragem 
Nos dias 6, 7 e  8 de novembro, o Centro Brasileiro de Mediação e 
Arbitragem realiza o III Congresso Internacional de Mediação, sob o 
tema “O que há de novo no Brasil e no Mundo”. O evento acontece no 
Centro de Convenções FIRJAN, no Rio de Janeiro, e terá palestras de 
especialistas brasileiros e convidados estrangeiros. O Congresso traz 
para o debate temas atuais no cenário da mediação, como: Mediação 
no Direito do Consumidor e Plataformas de Resolução de Disputas On-
line; A mediação trabalhista, Aspectos éticos e culturais da mediação 
internacional e experiências de sucesso de mediação em países como 
Paquistão, Singapura, Equador, EUA e Austrália. Mais informações: 
(http://mediacao.congressocbma.com.br/).

J - Mudança do Clima
Os crimes ambientais e as consequências da mudança do clima estão 
na mídia mundial, dos elefantes da Namíbia que morreram por falta de 
água ao óleo que polui o litoral nordestino. É o momento de discutir 
e se comprometer com soluções. Por isso, o Instituto Ethos participa 
como articulador da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, de 
6 a 8 de novembro em Recife, encontro que reúne Ongs, movimentos 
sociais, governos subnacionais, academia e comunidade científi ca, com 
o objetivo de formular propostas para para demonstração da fi rme 
posição brasileira em torno do Acordo de Paris, e para promoção de 
atividades econômicas e políticas públicas que priorizem as agendas 
de clima, fl oresta e desenvolvimento sustentável. Outras informações 
no site: (https://www.climabrasil.org.br/).
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Mais inteligência 
para lidar com 
sazonalidade

Dezembro é, sem 

dúvidas, o mês mais 

importante para o 

comércio em geral

Depois da Black Friday, 
os preparativos para o 
Natal costumam ele-

var as vendas de duas a três 
vezes, exigindo organização 
e planejamento por parte dos 
varejistas. Para se ter uma ideia 
do tamanho deste mercado, 
segundo Alshop (Associação 
Brasileira de Lojistas de Sho-
pping), as vendas de fi nal de 
ano em 2018 movimentaram 
R$ 156,3 bilhões, registrando 
crescimento de 5,5% sobre 
2017. 

Mas não se pode deixar levar 
pela euforia -- principalmente 
porque sabemos que todos os 
anos a história se repete. Da 
mesma forma em que enxerga-
mos excelentes oportunidades 
frente aos números, sabemos 
que os varejistas sofrem há 
anos pelo mesmo dilema: quan-
to estoque devo enviar a mais 
para as lojas e, especialmente, 
de quais itens? 

Muitos acreditam que o es-
toque necessita de um grande 
reforço. Porém, se o envio 
extra de estoque pelo medo 
de perder vendas for superes-
timado pode ocasionar o efeito 
contrário, além de não ajudar 
muito nas vendas, gera uma 
enorme cauda longa para ser 
administrada em janeiro -- mês 
no qual tradicionalmente as 
pessoas compram menos. Essa 
tendência refl etida no medo de 
perder vendas no período mais 
importante do ano, pode levar 
a dois erros. 

O primeiro deles é aumentar 
demasiadamente o sortimento, 
enviando uma quantidade 
excessiva de produtos novos. 
Vale ressaltar que algum 
acréscimo de variedade nessa 
época do ano faz todo sentido 
porque, com um maior fl uxo de 
clientes, a oferta de mais op-
ções pode elevar as chances de 
atender o desejo de mais pes-

soas. Entretanto, estatísticas 
mostram que um volume muito 
grande de itens novos não gera 
vendas adicionais, e acabam 
encalhando nas lojas e muitas 
vezes inclusive bloqueando o 
OTB (aberto de compras) na 
empresa como um todo. 

Outro erro comum cometi-
do pelos varejistas é elevar a 
quantidade de itens de baixo 
giro, acreditando que a sazo-
nalidade é uma oportunidade 
para desovar o que não vende 
bem. Esta ideia está equivoca-
da. O ideal, caso seja mesmo 
necessário aumentar o volume 
total de estoque, é fazê-lo 
com a quantidade dos itens 
de alto giro, oferecendo mais 
dos produtos de qualidade aos 
clientes. Importante reforçar 
que os itens de baixo giro pre-
cisam ser envolvidos em ações 
de vendas especiais, para que 
não atrapalhem as vendas da 
melhor época do ano. 

A experiência da Goldratt 
Consulting, em diversos imple-
mentações ao redor do mundo, 
mostra que a melhor maneira 
de lidar com estoques ideal é 
através de reposições rápidas 
baseadas na demanda real e 
diária das lojas, principalmente 
para os varejos que possuem 
muitas lojas e um centro de 
distribuição. É muito mais 
vantajoso ter uma cadeia que 
responda rápido à realidade 
em vez de prever o que vai 
acontecer. 

Mesmo assim em dezembro 
mesmo uma cadeia puxada 
muito rápida precisa empurrar 
estoques. É o tipo de situação 
onde o conselho é “use com 
moderação”! Através de um 
processo científi co é possível 
elevar o índice de acerto do 
processo de sazonalidade, mas 
na dúvida o conselho é contra 
intuitivo: reduza um pouco o 
ímpeto em enviar, normalmen-
te sobra muito mais do que o 
necessário! 

(*) - É CEO da Goldratt Consulting 
Brasil, a maior consultoria 

especializada em Teoria das 
Restrições do mundo.

Aureo Villagra (*) 

Os Estados-membros da 
União Europeia aceitaram 
ontem (28) adiar a saída do 
Reino Unido do bloco de 31 
de outubro de 2019 para 31 
de janeiro de 2020. A decisão 
foi tomada a apenas três dias 
do prazo fatal do Brexit e dá 
tempo para o primeiro-minis-
tro britânico, Boris Johnson, 
conseguir aprovar o acordo 
de “divórcio” no Parlamento.

“Os 27 países da UE concor-
daram em aceitar o pedido do 
Reino Unido para uma exten-
são no Brexit até 31 de janeiro 
de 2020. A decisão deve ser 
formalizada por meio de um 
procedimento por escrito”, 
anunciou no Twitter o presi-
dente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk. A Câmara dos 
Comuns do Reino Unido havia 
obrigado Johnson a pedir o 
adiamento do Brexit, embora 

Manifestante europeísta protesta contra o Brexit em Londres.

Mercado fi nanceiro 
eleva estimativa de 
infl ação para 3,29%

Após onze semanas em queda, 
as instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) 
aumentaram a estimativa para 
a infl ação este ano. A projeção 
para o IPCA (a infl ação ofi cial do 
país) subiu de 3,26% para 3,29%. 
A informação consta do boletim 
Focus, do Banco Central (BC), 
com projeções de instituições 
para os principais indicadores 
econômicos. 

Para 2020, a estimativa de in-
fl ação caiu de 3,66% para 3,60%, 
na quinta redução seguida. A pre-
visão para os anos seguintes não 
teve alterações: 3,75% em 2021, 
e 3,50% em 2022. O principal 
instrumento usado pelo BC para 
controlar a infl ação é a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente em 
5,5% ao ano. 

De acordo com as instituições 
fi nanceiras, a Selic deve cair para 
4,5% ao ano até o fi m de 2019. 
Para 2020, a expectativa é que 
a taxa básica permaneça nesse 
mesmo patamar. Para 2010 e 
2022, as instituições fi nanceiras 
estimam que a Selic termine o 
período em 6,38% ao ano e 6,5% 
ao ano, respectivamente.

A projeção para a expansão do 
PIB subiu de 0,88% para 0,91%. 
As estimativas para os anos se-
guintes não foram alteradas: 2% 
em 2020; e 2,50% em 2021 e 2022. 
A previsão do mercado fi nanceiro 
para a cotação do dólar também 
permanece em R$ 4 para o fi m 
deste ano e para 2020 (ABr).

Dados apurados em todas 
as regiões do país pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) mostram 
que 21% dos empresários bra-
sileiros devem aderir ao dia 
de promoções da Black Friday 
2019, que neste ano será come-
morada no dia 29 de novembro. 

Se as estimativas se confi r-
marem, haverá um crescimento 
de adesões, uma vez que em 
2018, 16% dos empresários 
participaram do evento. 

De modo geral, os empre-
sários que vão aderir a Black 
Friday estão esperançosos 
com a data e veem poten-
cial na edição deste ano. A 
pesquisa aponta que 43% 
dos empresários consultados 
acreditam que, durante o 
evento, as vendas em 2019 
serão melhores do que as do 
ano passado, enquanto 32% 
falam em estabilidade. Apenas 
11% projetam vendas piores.

A Black Friday é uma data ainda recente no comércio brasileiro, mas que vem ganhando

espaço conforme os anos.

Com a chegada do fi m do ano, a busca por 
vagas temporárias pode ser uma ótima oportu-
nidade para quem busca uma renda extra, reco-
locação no mercado de trabalho ou a chance de 
arrumar o primeiro emprego. Para os lojistas, o 
número de vagas temporárias deve crescer 7%, 
principalmente para as duas principais datas 
deste período: Black Friday e o Natal. 

Os dados são da pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojis-

tas do Estado. Os setores que mais devem 
contratar são vestuário, como loja de roupas, 
sapatos e acessórios, além de eletrônicos, 
restaurantes e cosméticos. “Até o fi nal do 
ano está prevista a abertura de 40 mil vagas 
temporárias a mais em relação a 2018 em 
todo o Brasil,  visto que o intuito do lojista é 
fazer a contratação de 4 a cada 10 colabora-
dores temporários”, explica o presidente da 
Federação, Maurício Stainoff  (AI/FCDLESP).

Um balanço divulgado pela Caixa aponta 
que foram pagos mais de R$ 16,9 bilhões a 
mais de 40 milhões de trabalhadores por 
meio do Saque Imediato do FGTS. Já rece-
beram o dinheiro correntistas da Caixa e os 
nascidos entre janeiro e março que foram 
pessoalmente às agências do banco. Ainda 
segundo a Caixa, que já liberou 42% dos 
R$ 40 bilhões previstos, o atendimento nas 
agências tem sido tranquilo “sem intercor-

rências e sem tumulto”. 
A Caixa antecipou o calendário do Saque 

Imediato do FGTS para mais de 52 milhões de 
trabalhadores. De acordo com o novo crono-
grama, todos os pagamentos deverão ser feitos 
pelo banco ainda em 2019. A data limite para 
recebimento dos valores continua sendo 31 de 
março de 2020. Caso o saque não seja feito até 
lá, os valores retornam para a conta de FGTS do 
trabalhador, sem qualquer ônus (ABr).
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Cresce o número de empresários 
que planejam aderir à Black Friday
Cada vez mais incorporada ao calendário de datas comemorativas do varejo nacional, a Black Friday 
deve mobilizar mais empresários neste ano, acompanhando a tendência de recuperação da economia

A experiência em anos an-
teriores explica a razão do 
otimismo desses empresários. 
Dentre os que aderiram a Bla-
ck Friday em 2018, a maioria 
(63%) obteve bons resultados 
de vendas, seja por terem ven-
dido acima das expectativas 
(20%) ou obtido um resultado 
conforme o esperado (43%). 

Em contrapartida, pouco mais 
de um terço (34%) dos empre-
sários registrou vendas abaixo 
do projetado.

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, a 
Black Friday é uma data ainda 
recente no comércio brasileiro, 
mas que vem ganhando espaço 
conforme os anos. “Hoje, já 

é possível ver o varejo físico 
aderindo às promoções. É uma 
oportunidade para vender mais, 
comercializar estoques parados 
e também para o empresário 
avaliar tendências de compra, 
tornando a sua marca mais 
conhecida e fidelizar novos 
clientes”, afi rmou (AI/CNDL/
SPCBrasil).

UE aceita adiar Brexit para 
31 de janeiro de 2020

o primeiro-ministro fosse con-
trário a uma nova mudança na 
data - inicialmente, a separação 
era para ter sido efetivada em 
31 de março de 2019.

O líder conservador disse que 
aceitaria prorrogar o Brexit, 
desde que a oposição concor-

dasse em convocar eleições 
antecipadas para o próximo 
dia 12 de dezembro. Até o mo-
mento, o Parlamento aprovou 
apenas um pacote de leis que 
regulamenta a saída do Reino 
Unido da UE, mas não o acordo 
em si  (ANSA).

Vagas temporárias podem crescer 7% Caixa já pagou 42% do valor para saque do FGTS


