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a Casa Coach acaba de inaugurar um centro de treinamento onde as 
alunas dos cursos, empregadas domésticas (diaristas e mensalistas), 
babás, cozinheiras e governantas vivenciam na prática todo o conteúdo 
teórico. Em uma área de 150m, dividida em cômodos decorados e equi-
pados com a mais alta tecnologia em eletrodomésticos, uma casa real foi 
reproduzida. No treinamento, são realizadas simulações cotidianas de 
uma família, com intuito de garantir que a profi ssional esteja preparada 
para ocupar o cargo e assumir todas as suas responsabilidades com se-
gurança, impulsionando-a no desempenho em suas tarefas. Saiba mais 
em: (www.casacoach.com.br).

E - Direito Médico 
É comum o médico vivenciar situações controversas e potencialmen-
te arriscadas, em que acaba agindo sem ter a certeza necessária, ou 
praticando atos incorretos (por desconhecimento), arriscando-se a 
ser submetido a uma ação judicial por “erro médico”. O curso Direito 
Médico e Bioética, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
objetiva fornecer conhecimentos jurídicos sobre situações que os médi-
cos vivenciam em seu dia a dia, possibilitando uma maior segurança em 
sua atuação. Público-alvo é de médicos, bacharéis em Direito e outros 
profi ssionais de nível superior da área de saúde e de outras áreas com 
atividades de gestão relacionadas a saúde. Mais informações: (http://
fcmsantacasasp.edu.br/direito-medico-e-bioetica/).

F - Semana do Café
Entre os próximos dias 20 e 22, no Expominas, em Belo Horizonte, 
acontece a Semana Internacional do Café 2019. O maior evento nacional 
da cadeia cafeeira será palco da segunda edição da maratona Hacka-
thon AgroUp. O foco será a cadeia produtiva do café. Em 48 horas, os 
50 competidores - profi ssionais, estudantes e demais interessados em 
‘hackear’ esse setor - deverão apresentar soluções e protótipos (software 
ou hardware) para três desafi os apresentados, sendo um do produtor 
do rural, um da cooperativa e um da indústria.As equipes deverão ser 
compostas por no mínimo quatro e no máximo cinco pessoas, e serão 
apoiadas na competição por mentores. O edital e link para inscrições 
estão disponíveis no site (www.novoagro.org.br).

A - Combate à Criminalidade
Nos próximos dias 26 e 27, no Centro de Convenções Frei Caneca, acontece 
o Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. 
O evento reune especialistas, delegados, representantes de entidades e auto-
ridades para debater sobre a segurança pública, tema que precisa ser tratado 
como prioridade na agenda estratégica do Brasil e considerado fundamental 
e urgente para a sociedade. Conta, também, com a participação de empresas  
referências na investigação criminal e no desenvolvimento de tecnologias 
para o combate ao crime. Mais Informações: (http://www.forumiacc.com.br). 

B - Consumidores pelo Mundo
De acordo com um estudo do Ebit, as vendas de e-commerce cross border 
do Brasil para outros países cresceu 3% em 2017, com 23,1 milhões de 
usuários. Varejistas interessados em aproveitar ao máximo as compras 
para as festas podem acessar o (eBayMag.com), uma ferramenta em 
português para vendedores brasileiros, com o objetivo de ajudá-los a 
crescer e escalar seus negócios internacionalmente. O eBayMag foi 
criado pelo eBay para permitir aos vendedores locais listar ativamente 
seus produtos em nove sites chave internacionais da plataforma: Estados 
Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Espanha, Austrália e Ca-
nadá, fornecendo a eles acesso a milhões de consumidores pelo mundo. 

C - Treinamento e Desenvolvimento
Entre os próximos dias 20 e 22, no Pro Magno, acontece a 34ª edição do 
Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, maior e mais 
conceituado evento do mercado de T&D e Educação Corporativa da 
América Latina. Com o tema central “Cultura de Aprendizagem: Aprender 
a se Desenvolver Sempre”, reúne alguns dos maiores especialistas em 
desenvolvimento humano e processos de aprendizagem corporativa. 
Estruturado sobre quatro pilares de conhecimento, conta com uma 
programação com mais de 110 atividades técnicas, entre palestras e 
workshops, e a presença dos jornalistas e apresentadores Glória Maria 
e Marcelo Tas. Mais informaçõs: (https://abtd.com.br/cbtd).

D - Capacitação de Domésticos 
Com o objetivo de profi ssionalizar a relação de trabalho doméstico, 

G - Gestores do Agronegócio
Nos próximos dias 18 e 19, em Curitiba, o ISAE Escola de Negócios  re-
cebe o International Executive Programme On Sustainable Sourcing and 
Trade. A experiência, promovida pelo Internacional Trade Center (ITC) 
em parceria com a ONU, que acontece na instituição curitibana e em mais 
10 instituições de diversas partes do mundo. A proposta é a de reunir 
profi ssionais especialistas em sustentabilidade, gestores de cooperativas 
e produtores envolvidos com o agronegócio para trocar ideias e interagir 
com participantes da Cranfi eld University, da Inglaterra, sobre como as or-
ganizações podem fazer a diferença sem impactar negativamente o planeta 
e seus recursos naturais. Outras informações: (https://bit.ly/2kwX5TU).

H - Profi ssionais de TI
O Olist, startup que oferece soluções para a venda em marketplaces, acaba 
de anunciar um aporte de R$ 190 milhões liderado pelo SoftBank. A empresa 
vai fortalecer sua operação no Brasil. Para isso, pretende expandir seu time, 
visando a fechar o próximo ano com 900 pessoas na equipe. Para alcançar o 
objetivo, o Olist está oferecendo 150 vagas de emprego - em diversas áreas 
e níveis hierárquicos - para São Paulo, Curitiba e para o trabalho remoto 
de qualquer lugar do Brasil. A marca acabou de recebeu o prêmio que 
reconhece as melhores empresas para se trabalhar em tecnologia, o Great 
Places To Work TI. Mais informações: (https://olist.gupy.io/).

I - Lúpulo e Cevada
A ministra Tereza Cristina (Agricultura) instalou a Câmara da Cerveja, 
setor que vem crescendo no Brasil e é o terceiro maior do mundo. O 
colegiado irá debater medidas para atender as demandas do setor e 
fomentar a produção nacional. Assim como pesquisa novas variedades 
de trigo, a Embrapa poderá desenvolver novas cultivares de lúpulo e 
cevada para diversifi car a produção nacional de cerveja. A câmara vai 
organizar a cadeia produtiva permitindo conciliar a demanda com a 
oferta de produtos. A expectativa é que as reuniões técnicas tragam 
propostas para a alavancagem do setor. 

J - Eventos Empresariais
Poucos sabem que o Complexo Santuário do Caraça, que mistura natureza 
com história e encanta os visitantes, tem vantagens ainda mais interes-
santes para empresas que desejam realizar eventos corporativos. Prova 
disso é que o ponto turístico, situado na Estrada do Caraça, km 9 - entre 
os municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara - tem 
sido um dos mais lembrados por produtores para a realização de eventos 
empresariais, encontros de equipes, e até mesmo lançamentos inusitados, 
como eventos de automóveis. Possui estruturas que podem atender a 
diversos tipos de enconttros, como reuniões, videoconferências, cursos, 
congressos, treinamentos empresariais, palestras, workshops, retiros, 
encontros religiosos, entre outros (www.santuariodocaraca.com.br). 
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O que os jovens 
querem é

qualidade de vida
Diariamente leio 

notícias e vejo pesquisas 

sobre o que os jovens, 

da geração Y e até os 

millennials, procuram 

no mercado de trabalho 

Algumas até já decorei: 
autonomia, alinhamen-
to com o propósito da 

empresa, incentivos, entre 
outras ações. Realmente, 
concordo com tudo isso, mas 
acredito que duas palavrinhas 
defi nem bem o que nós real-
mente procuramos: qualidade 
de vida. Não queremos fi car 
mais da metade do dia presos 
no escritório ou horas no trân-
sito, muito menos usar aquela 
roupa social desconfortável e 
quente. 

Desejamos acordar e ter 
vontade de ir trabalhar, não 
chegar ao domingo e já estar 
sofrendo pela segunda-feira, 
por causa da pressão daquele 
chefe que, muitas vezes, não 
sabe estimular, ou chegar em 
um ambiente em que todos 
reclamam e falam mal dos 
coordenadores pelas costas.

Essa semana ouvi uma con-
versa entre dois empresários, 
com mais de 45 anos, falando 
que todos os jovens de 25 anos 
passam por momentos deses-
timulantes em que querem 
mudar de emprego ou estão 
insatisfeitos, só que, quando 
se tornam mais velhos, se 
acostumam e entendem que o 
trabalho é assim mesmo.

Será que tem que ser assim? 
Acordar e sair apressado, che-
gar em casa esgotado, muitas 
vezes se sentir desestimulado 
ou sobrecarregado? Com cer-
teza, não. Muitos de nós não 
queremos mais passar 20 anos 
na mesma empresa ou se tornar 
escravos do trabalho. 

Queremos viver a vida em to-

dos seus âmbitos: profi ssional, 
familiar, amoroso. Queremos 
viajar, ter novas experiências, 
fazer intercâmbio, conhecer 
pessoas novas e não nos tor-
narmos reféns do mercado 
de trabalho. As companhias 
começaram a perceber isso, 
sentiram na pele seus talentos 
indo embora. 

As startups, então, surgem 
com medidas que agradam a 
nova geração, por apresenta-
rem uma política de horário 
fl exível, programas de gami-
ficação, home-office, salas 
descoladas, além da permissão 
do uso de bermudas e até chi-
nelos. Mesmo me dando bem 
os chefes que tive, recente-
mente decidi optar pela minha 
qualidade de vida, trabalhar 
próximo de onde moro, com 
a roupa que eu estiver com 
vontade naquele dia. 

Posso dizer que foi a melhor 
escolha que fi z, poder acordar, 
ouvir os passarinhos, meditar, 
ir para academia fora do horá-
rio de pico, além de eliminar 
de vez o trânsito da minha 
rotina. Sem dúvidas, é isso o 
que quero, estar presente em 
cada momento do meu dia, 
trabalhando muito também, 
mas com propósito claro e feliz 
por saber que faço o que gosto, 
sem ter que estar enquadrada 
em um modelo de gestão que 
não faz mais sentido para a 
minha geração.

Caso os recrutadores ainda 
estiverem com dúvidas sobre 
o que desejamos, eu digo: que-
remos qualidade de vida e en-
xergar signifi cado no trabalho 
e na empresa em que atuamos. 
Não somos a geração mimimi, 
mas aqueles que acreditam na 
humanização das empresas.

(*) - Formada em jornalismo 
pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e sócia-fundadora
do Comunica PR.

Maria Carolina Rossi (*)

Esta é a segunda taxa po-
sitiva do indicador, que 
acumula alta de 1,5% no 

período de dois meses. Os dados 
foram divulgados na sexta-feira 
(1º) pelo IBGE. Na compa-
ração com setembro do ano 
passado, houve alta de 1,1%. 
Já na média móvel trimestral, 
teve crescimento de 0,4%. Por 
outro lado, a indústria acumula 
quedas de 1,4% no acumulado 
de 12 meses.

Três das quatro grandes ca-
tegorias econômicas tiveram 
crescimento: bens de consumo 
duráveis (2,3%), bens de consu-
mo semi e não duráveis (0,5%) 
e bens intermediários, isto é, os 
insumos industrializados usa-
dos no setor produtivo (0,2%). 
Já os bens de capital, isto é, 
as máquinas e equipamentos, 

A indústria de veículos automotores cresceu 4,3%, revertendo 

um recuo de agosto (-2,4%).

A companhia aérea alemã 
Lufthansa enviou uma carta à 
estatal italiana Ferrovie dello 
Stato (FS) afi rmando que está 
disposta a fazer um “importan-
te investimento” na Alitalia. 
A FS lidera o consórcio que 
comprará a maior empresa 
de aviação civil da Itália, mas 
ainda não conseguiu chegar 
a um acordo com seus sócios 
na empreitada: a americana 
Delta Air Lines, a holding 
italiana Atlantia e o Ministério 
da Economia e das Finanças 
do país europeu.

Segundo fontes que tiveram 
acesso à carta da Lufthansa, 
a empresa alemã condiciona 
sua participação no resgate 
a uma “redução signifi cativa 
no gasto com aviões, a um 
redimensionamento da frota 
e da malha, a um aumento da 
produtividade e a um acordo 
preventivo com sindicatos 
para diminuição de custos”. O 
documento é assinado pelo di-
retor comercial da Lufthansa, 
Harry Hohmeister, e também 
exige que a empresa alemã 
e a Atlantia sejam “sócias 
majoritárias” na nova Alitalia. 

O grupo alemão já havia 

Alitalia está há dois anos e meio sob intervenção do governo.

O Índice de Confi ança Em-
presarial (ICE) da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) caiu 0,1 
ponto de setembro para outu-
bro, passando para 94 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos. O indicador consolida 
os índices de confi ança de qua-
tro setores: indústria, comércio, 
serviços e construção.

O índice da Situação Atual, 
que mede a percepção dos 
empresários sobre o momento 

presente, subiu 1,2 ponto e 
passou para 92,7 pontos. O 
Índice de Expectativas, que 
mede a confi ança no futuro, 
caiu 1,2 ponto e chegou a
99,7 pontos.

Na análise dos quatro setores, 
houve quedas na indústria (-1 
ponto) e nos serviços (-0,4 
ponto). Por outro lado, foram 
registradas altas no comércio 
(1,2 ponto) e na construção 
(0,4 ponto) (ABr).

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) 
registrou defl ação (queda de preços) de 0,09% em 
outubro. Em setembro, o índice, medido pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) em sete capitais, não havia 
registrado variação de preços. O IPC-S acumula taxas 
de 2,81% no ano e de 2,93% nos últimos 12 meses.

Quatro das oito classes de despesas tiveram queda 

na taxa em outubro, entre elas alimentação (-0,28%) 
e habitação (-0,40%). Também registraram defl ação 
de educação, leitura e recreação (-0,03%) e comu-
nicação (-0,09%). Por outro lado, tiveram infl ação, 
despesas com vestuário (0,13%), saúde e cuidados 
pessoais (0,29%), transportes (0,20%) e despesas 
diversas (0,38%) (ABr).

Lançado programa 
para recuperação
de estradas vicinais

O governador João Doria 
anunciou na nesta sexta-feira 
(1) o programa Novas Vicinais, 
que prevê a recuperação de 
11,4 mil km de vias no estado de 
São Paulo. Ao todo, serão 1.103 
estradas vicinais que receberão 
obras para recuperação da pista, 
pavimentação das estradas em 
terra e melhorias em sinalização 
e sistema de drenagem.

“As estradas vicinais têm 
importância signifi cativa no in-
terior e litoral. Elas são usadas 
para o escoamento da produção 
agrícola – nosso estado tem 22% 
da produção agrícola nacional –, 
acesso aos portos e aeroportos, 
deslocamento da população aos 
centros urbanos e de consumo e 
fomento ao turismo”, disse Doria.

O programa foi criado após 
amplo levantamento realizado 
pelo DER e serviu de base para a 
formação de uma nova matriz lo-
gística de São Paulo. A prioridade 
será para vicinais que ligam polos 
geradores de serviços e rodovias 
estaduais, além de estradas que 
dão acesso a municípios. Na pri-
meira fase, serão investidos R$ 2,8 
bilhões entre recursos do Estado e 
de fi nanciamentos internacionais 
em obras de 224 estradas vicinais, 
totalizando 2.600 quilômetros de 
vias recuperadas. 

O programa Novas Vicinais foi 
desenvolvido com o objetivo es-
tratégico de compor uma matriz 
logística rodoviária integrada 
no estado. “Não basta termos 
as melhores rodovias do país. A 
proposta do Governo do Estado 
nesta gestão é melhorar toda a 
malha estadual paulista, incluin-
do as estradas vicinais”, explicou 
o Secretário de Logística e Trans-
portes, João Octaviano Machado 
Neto (AI/Gov.SP).
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Produção industrial cresce
0,3% de agosto para setembro
A produção da indústria brasileira teve um crescimento de 0,3% na passagem de agosto para setembro

Outros impactos positivos 
relevantes vieram de confecção 
de artigos do vestuário e aces-
sórios (6,6%), bebidas (3,5%), 
produtos de metal (3,7%), 
móveis (9,4%), equipamen-
tos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos (3,0%) 
e produtos de borracha e de 
material plástico (1,4%). 

Entre os 14 ramos que ti-
veram queda na produção, 
os desempenhos de maior 
impacto foram observados em 
impressão e reprodução de 
gravações (-28,6%), indústrias 
extrativas (-1,2%), máquinas e 
equipamentos (-2,8%), produ-
tos farmoquímicos e farmacêu-
ticos (-4,6%), coque, produtos 
derivados do petróleo e biocom-
bustíveis (-0,8%) e produtos do 
fumo (-7,7%) (ABr).

tiveram queda de 0,5%. 
Onze das 26 atividades pes-

quisadas mostraram expansão 
na produção. Entre elas, a 

indústria de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias, 
que cresceu 4,3%, revertendo 
um recuo de agosto (-2,4%).

Lufthansa volta a negociar 
compra da Alitalia

mostrado interesse pela com-
panhia italiana nos últimos 
anos, mas sempre exigiu uma 
reestruturação para entrar no 
negócio. A ideia seria repetir 
o processo feito com a Swiss, 
salva da falência pela Lufthansa 
em 2005 e que hoje tem uma 
operação saudável. A empresa 
alemã também era resistente 
à ideia de ter uma sociedade 
com o governo italiano. o plano 
atual, FS e Atlantia teriam 35% 
das ações cada uma, enquanto 
o Ministério da Economia e a 
Delta dividiriam igualmente os 
30% restantes. 

Com isso, o Estado italiano te-

ria pelo menos 50% de partici-
pação na companhia aérea. Há 
dois anos, quando a Lufthansa 
negociava a compra da Alitalia, 
o grupo previa demitir 6 mil 
funcionários, mas o plano do 
consórcio liderado pela FS fala 
em um corte de 2,5 mil postos 
de trabalho. Sob intervenção 
desde maio de 2017, a Alitalia 
sobreviveu graças a emprés-
timos do governo, que serão 
restituídos no momento de 
sua venda. Seus acionistas são 
a holding Compagnia Aerea 
Italiana (CAI), com 51%, e o 
grupo árabe Etihad Airways, 
com 49% (ANSA).

Confi ança empresarial recuou 
0,1 ponto

IPC-S tem queda de preços de 0,09% 


