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escritórios de São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
A companhia, que ultrapassou faturamento global de US$ 11 bilhões 
no último ano fi scal, prevê crescer 30% no Brasil nos próximos anos. 
Para suportar essa estratégia, a empresa pretende reforçar seu time 
interno com a contratação de profi ssionais que unam conhecimen-
tos técnicos a capacidade de análises críticas com base em dados e 
expertise no desenvolvimento de tecnologias de ponta.  Mais infor-
mações pelo link: (http://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=1283&f_
L=br%3A0&locationId=OTHERS.worldwide). 

E - Imersão em Empreendedorismo
Desta sexta-feira (8) até o domingo (10), acontece no São Paulo Expo 
o Summit de Empreendedorismo Instituto Êxito – Facing the Giants, 
maior evento sobre empreendedorismo, criatividade e inovação do Brasil. 
Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar talks de 
35 palestrantes, com grandes nomes do empreendedorismo nacional. 
O Summit acontece dentro do Welcome Tomorrow – evento que reúne 
startups e grandes empresas de inovação e tecnologia e que é referência 
em mobilidade na América Latina, que discute mobilidade, tecnologia e o 
futuro da humanidade. Outras informações: (www.summitexito.com.br).

F - Live Marketing
O Ampro Live Experience – 4º Congresso Brasileiro de Live Marketing, 
marcado para o próximo dia 11 (segunda-feira), no Palácio Tangará, reúne 
importantes nomes ligados ao empreendedorismo no painel “Menos30 
Fest_Festival”. O conteúdo, organizado pela Globo, vai tratar sobre o 
festival de empreendedorismo e inovação que fomenta o protagonismo 
do jovem. O foco do painel será promover uma discussão sobre o pú-
blico jovem e sua relação com o consumo. Qual o papel de uma marca 
no contexto social onde está inserida?  Essa e outras perguntas estarão 
em debate na mesa. O evento é considerado um dos mais relevantes 
encontros dos players do mercado do Live Marketing brasileiro. Mais 
informações: (www.ampro.com.br).

G - Fashion Week 
Entre os próximos dias 16 e 18, no espaço da Unibes Cultural, acontece 
a 3º edição do Brasil Eco Fashion Week (BEFW), tido como o maior 

A - Cultura Jazzística
No próximo dia 20, quarta-feira, feriado do Dia da Consciência Negra, 
das 14h até às 21h, acontece a 3ª edição do Jazz FR/BR, com atrações 
no palco do Teatro Aliança Francesa, na Rua General Jardim. Além dos 
shows, comidas, feira de livros e vinis contribuem para difundir a cultura 
jazzística, seja de modo direto ou por meio das várias vertentes do gênero. 
A entrada é gratuita e os ingressos para os shows devem ser retirados 
uma hora antes do início de cada apresentação.  Na programação estão 
DJ - Odara Kadieji, Quartabê, Trio Panossian, Fabio Peron Quarteto, 
além de bandas de rua que foram escolhidas por meio de um edital.

B - Serviços Financeiros
No próximo dia 28, das 8h30 às 18h30, no Teatro CIEE, a Associação 
Brasileira de Bancos realiza o Congresso de Inovação em Serviços 
Financeiros - open banking e pagamentos instantâneos. O objetivo é 
compartilhar diversas visões e experiências sobre o tema para que o 
sistema fi nanceiro evolua em um ambiente ainda mais inclusivo. Entre 
os palestrantes: Guga Stocco, da GR1D; Mariana Cunha e Melo, do 
Nubank; In Hsieh, da Chinnovation; Thiago Guimaraes, head de Digital 
Finance na Stefanini; Rodrigo Furiato,  do Mercado Pago, entre outros 
Mais informações em: (http://www.abbc.org.br/cisf/). 

C - Desafi os e Expectativas
Na próxima terça-feira (12), das 8h às 13h, no Renaissance São Paulo 
Hotel (Al. Santos, 2233), no 14º Seminário Internacional (Siac),  a As-
sociação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investi-
mento (Acrefi ) debate o tema ‘‘Brasil: Avanços, Desafi os e Expectativas’. 
Participação: Banco Central (BC), Michel Bush (CEO Global do Great 
Place to Work), José Roberto Mendonça de Barros (MB Associados), 
Emy Shayo Cherman (J.P Morgan), Fernando Schuler (Cientista Político 
- Columbia University), Viviane Varandas (Kantar Insights) e convidados. 
Mais informações: (www.siac.org.br).

D - Serviços Digitais
A Infosys, líder global em serviços digitais com presença em mais de 45 
países, acaba de anunciar a abertura de 80 vagas de emprego para os 

encontro de moda e sustentabilidade da América Latina. Contará com 
70 palestras, talks e ofi cinas práticas. Debates sobre como a indústria da 
moda pode implementar melhores soluções em toda a cadeia produtiva, 
abordando temas transversais como “Moda, identidade e fl oresta em pé”, 
a ser tratado em painel com a presença da ex-senadora Marina Silva, 
e “Cálculo de Emissões de Carbono para a Moda”, a ser oferecido pela 
agência Way Carbon. Mais informações: (www.befw.com.br). 

H - Festival da Criatividade
A economia criativa, que despontou em épocas de crise, se fortaleceu 
com novos profi ssionais e tecnologias que viram no mercado tradicio-
nal poucas oportunidades de crescimento. De olho nesse público, o 
Festival Internacional de Criatividade Pixel Show 2019 – 15ª Edição, 
que acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, no Pro 
Magno, preparou novas atrações: criativos que buscam oportunidade 
de trabalho formal podem conhecer e conversar com recrutadores de 
empresas; artistas  vão expor seus trabalhos em busca de novos negó-
cios, vendas e exposição; projetos de realidade virtual e experiências 
imersivas para novas possibilidade de negócios e atrações. Saiba mais 
em: (https://pixelshow.co/).

I - Dispositivos Móveis  
Um estudo publicado em maio pela Orbis Research aponta que o mercado 
de gerenciamento de dispositivos móveis (em inglês, MDM: mobile device 
management), deve crescer a uma taxa anual de 23% até 2023, atingin-
do uma receita global de quase US$ 8 bilhões. Este mercado aquecido 
também tem sido percebido no Brasil, onde a Pulsus (https://pulsus.
mobi/) é referência no segmento. Criada em 2016 em Porto Alegre, a 
empresa já emitiu 90 mil licenças de sua solução, e prevê chegar a 100 
mil nos próximos meses. Entre os mais de 500 clientes estão grandes 
companhias, como Marilan, Braspress, G4S e Ambev, além de entidades 
como o Greenpeace.

J - Parceria Estratégica
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes e o Grupo Air France KLM prorroga-
ram a parceria estratégica entre as empresas por mais cinco anos. Esta 
aliança reforça a colaboração e a sinergia de negócios, com o propósito 
de oferecer a melhor experiência aos seus Clientes. Atualmente a 
parceria cobre mais de 99% da demanda entre Brasil e Europa – sendo 
que um em cada quatro passageiros que viajam pela Air France KLM 
utilizam a conexão pela GOL. No total, mais de um milhão de Clientes 
já foram transportados em conjunto nos últimos cinco anos. O acordo 
de codeshare abrange 18 países, incluindo 66 cidades na Europa e mais 
de 30 no Brasil.
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Empreendedorismo 
é para todos

Todo mundo tem que 

ser empreendedor, o que 

não signifi ca ser o dono 

do negócio

Quando eu tinha 19 anos, 
fui fazer uma entrevista 
num banco de investi-

mento, época longínqua em 
que nem TV a cabo existia 
ainda. Num determinado 
momento o entrevistador me 
perguntou se eu era empre-
endedor. 

Lógico que saindo da ado-
lescência, em um período 
onde informação era um bem 
escasso e o termo empreende-
dor era quase desconhecido ou 
confundido com “empresário”, 
minha humilde e quase estú-
pida resposta foi: “ainda não, 
mas no futuro acho que vou 
querer ser”. 

E olha que aos 16 anos já 
tinha aberto uma marca de 
camisetas e de calças de mo-
letom “silkada” com um amigo, 
que até tiveram algumas boas 
vendas entre os coleguinhas 
da escola. Hoje, todo jovem diz 
que quer ser empreendedor. 
Na assepsia da palavra, em-
preendedor seria o sujeito que 
abre um negócio. Pelo menos 
é assim que 99% das pessoas 
pensam atualmente.

Mas quem estava certo 
mesmo era o sujeito que me 
entrevistou algumas décadas 
atrás. Todo mundo tem que ser 
empreendedor, o que não signi-
fi ca ser o dono do negócio (ter 
ações), nem ser o presidente 
da empresa, muito menos ser 
o mandachuva que sabe tudo.

Ser empreendedor é ter pen-
samento de dono, e não precisa 
ser dono da empresa, pode ser 
dono só do seu pedaço. 

A pessoa que serve o café 
pode ser empreendedora, ela 
pode pensar a melhor forma de 
servir o café para uma visita, 
estar sempre com um sorriso, 
saber a hora de repor, ou mes-
mo a hora de não aparecer.

Costumo dizer que uma 

empresa não começa no pre-
sidente, mas na recepcionista 
(que está rareando cada vez 
mais). É ela o primeiro contato 
com quem visita a sua empresa, 
ela que vai receber e colocar 
a pessoa na sala de reunião. 

Tem duas formas de fazer 
isso: uma protocolar e outra 
fazendo a pessoa se sentir re-
almente bem recebida. Quem 
tem espírito empreendedor, 
sempre vai querer fazer da me-
lhor maneira. Da mesma forma, 
a turma de atendimento, pro-
duto, marketing, tecnologia, 
fi nanças e todas as outras áreas 
de uma companhia.

Dois bons exemplos são as 
áreas de tecnologia e fi nanças, 
que muitas vezes não são o core 
das empresas, mas que dei-
xam um legado que faz muita 
diferença no longo prazo. Em 
ambas é possível fazer algo que 
funcione para amanhã, mas 
que  pode quebrar em dois ou 
três anos. E isso gera uma série 
de problemas, retrabalho, tira 
o foco e atrapalha muito o an-
damento de qualquer empresa. 

Se o time que está tocando 
essas áreas tiver a pegada em-
preendedora, pensará sempre 
no futuro da empresa e em 
como pode ajudar os seus 
companheiros. Por outro lado, 
tem as pessoas que não estão 
nem aí e só querem se livrar do 
trabalho e passar para frente. 
Empreendedorismo não é 
necessariamente nato, mas 
pode ser ensinado. Não tenho 
a menor dúvida disso.

Ser empreendedor não é 
necessariamente ser empre-
sário, mas definitivamente 
ser e se sentir dono do que 
está fazendo. Construa uma 
empresa de donos, não de 
funcionários. Isso vale para o 
presidente da empresa e para 
a pessoa que serve café. Aliás, 
eu mesmo sirvo muitos cafés 
para as visitas, e sempre com 
o maior prazer.

(*) - É CEO da Auti Books
(www.autibooks.com).

Claudio Gandelman (*) 

Entre os que disseram 
que vão investir, 54% 
mencionaram que a 

fi nalidade será o aumento das 
vendas. Outros 35% buscam 
atender ao crescimento da 
demanda e 23% adaptar o ne-
gócio a uma nova tecnologia. 
Para isso, os recursos devem 
ser direcionados a compra 
de máquinas e equipamentos 
(30%), ampliação dos estoques 
(25%), divulgação em mídia e 
propaganda (21%) e reforma 
da empresa (19%). Quanto 
à origem dos investimentos, 
a maioria vai usar capital 
próprio, recursos guardados 
(56%), e 9% deve optar pela 
venda de algum bem e 20% 
mencionam recorrer a emprés-
timos em banco ou fi nanceiras.

A fi nalidade do investimento será o aumento das vendas.

Pedidos 
de falência 

caíram 30,3% 
em outubro
Os pedidos de falência 

caíram 30,3% em relação a 
setembro, segundo dados 
com abrangência nacional 
da Boa Vista. Já as falên-
cias decretadas recuaram 
18,6% na variação mensal, 
enquanto os pedidos de 
recuperação judicial e recu-
perações judiciais deferidas 
aumentaram 75% e 69,3%, 
respectivamente. 

No acumulado em 12 me-
ses (novembro de 2018 até 
outubro de 2019 em relação 
aos 12 meses anteriores), 
os pedidos de recuperação 
ainda recuam (-5,4%). Man-
tida a base de comparação, 
também diminuíram os 
pedidos de falência (-3%) 
e as falências decretadas 
(-8,1%). Por outro lado, 
as recuperações judiciais 
deferidas aumentaram 3,6% 
após sete meses no campo 
negativo.

De acordo com os re-
sultados acumulados em 
12 meses, portanto, ainda 
se observa a continuidade 
da tendência de queda 
nos pedidos de falência e 
recuperação judicial. Esse 
movimento está atrelado 
à melhora nas condições 
econômicas desde 2017, que 
permitiu às empresas apre-
sentarem sinais mais sólidos 
nos indicadores de solvência 
(AI/BoaVistaSCPC).

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP) fi cou em 0,45%, 
em setembro. Calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), o IPP, 
divulgado hoje (5), registrou 
queda de 0,99% nos últimos 
12 meses. No acumulado do 
ano, está em 2,94%. A maior 
variação fi cou por conta da 
indústria extrativa, com  queda 

de 10,48%. 
O refi no de petróleo e produ-

tos de álcool registrou variação 
de 3,64%. Outros destaques são 
os equipamentos de transporte 
(1,85%) e fumo (1,69%). Em 
setembro, os preços dos ali-
mentos na indústria, segundo o 
IBGE, variaram 1,06%. Carnes, 
óleo de soja e açúcar tiveram a 
maior infl uência no IPP (ABr).  

As inscrições para agências de viagens bra-
sileiras receberem turistas chineses começou 
ontem (5), segundo informações do Ministério 
do Turismo (MTur). A seleção, que vai até o dia 
13 de dezembro, é uma exigência do governo do 
país asiático e pode ser feita no site do ministé-
rio. Para concorrer, as agências deverão estar 
regularizadas no CadasTur.

O Ministério do Turismo é o único órgão res-
ponsável pela seleção. Em 2018, 59 agências 
de turismo e receptivos foram habilitadas para 

atender a turistas chineses. Segundo o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o turista 
chinês é o que mais viaja pelo mundo, e o Brasil 
precisa receber mais visitantes do país. 

“Precisamos aprimorar os nossos serviços para 
despertar cada vez mais o interesse deles pelo 
destino Brasil. Essa chamada pública vem para 
isso, para tornar a experiência desses visitantes 
inesquecível”, afi rmou. O resultado será publi-
cado no dia 20 de dezembro, no Diário Ofi cial 
da União (DOU) e no site do ministério (ABr).

O Copom do Banco Central 
(BC) estima que a economia 
deve ter apresentado cresci-
mento no terceiro trimestre 
e pode acelerar nos períodos 
seguintes. É o que diz a ata 
da última reunião, divulgada 
ontem (5), em Brasília. Para 
o Copom, o ritmo de cresci-
mento da economia, excluídos 
efeitos de estímulos temporá-
rios, será gradual. 

“O comitê estima que o PIB 
deve ter apresentado cresci-
mento no terceiro trimestre. 
Os trimestres seguintes de-
vem apresentar alguma acele-
ração, que deve ser reforçada 
pelos estímulos decorrentes 
da liberação de recursos do 
FGTS e PIS-Pasep com im-
pacto mais concentrado no 
último trimestre de 2019”, 
explicou a ata.

Na ata, o Copom destacou 
a “relevância da aprovação 
da reforma da Previdência”, 
mas reforçou a “importância 

O Copom deve voltar a cortar a taxa Selic em 0,5 ponto 

percentual em dezembro.
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Quatro em cada dez pequenos 
empresários pretendem investir

Em cada dez micro e pequenos empresários (MPEs) que atuam no varejo e setor de serviços, quatro 
(40%) pretendem investir em seus negócios nos próximos três meses

recentemente e aguardam 
retorno. Já 11% afi rmaram não 
dispor de recursos ou mesmo 
de crédito.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro Junior, a perspectiva de 
aceleração da atividade eco-
nômica deve criar um cenário 
ainda mais propício para os 
investimentos. “Apesar de ser 
um dos motores da lenta reto-
mada, o investimento ainda se 
encontra em patamares baixos, 
representando algo em torno 
de 15% do PIB. Existe espaço 
para o investimento crescer, 
tão logo a capacidade ociosa 
seja eliminada. Quando isso 
começar a ocorrer, os juros 
baixos deverão contribuir” (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Considerando os empresá-
rios que não pretendem inves-
tir, a maioria justifi ca dizendo 
que não vê necessidade (44%) 

ou relata a percepção de que 
o país ainda não saiu da crise 
(28%). Há ainda 26% de en-
trevistados que já investiram 

Copom espera crescimento da 
economia no terceiro trimestre

da continuidade do processo de 
reformas e ajustes que gerem 
sustentabilidade da trajetória 
fi scal”. Para o Copom, as pro-
jeções de infl ação estão em 
“níveis confortáveis”. 

Na ata, o comitê sinalizou 
que deve voltar a cortar a taxa 
Selic em 0,5 ponto percentual 
em dezembro. 

Sobre novos ajustes, a partir 
de 2020, “os membros do Co-

pom decidiram reforçar que o 
atual estágio do ciclo econô-
mico, recomenda cautela em 
eventuais novos ajustes no 
grau de estímulo”. Também, 
enfatiza que os próximos 
passos da política monetária 
continuarão dependendo da 
evolução da atividade econô-
mica, do balanço de riscos e 
das projeções e expectativas 
de infl ação”, fi nalizou (ABr).

Índice de Preços ao 
Produtor fi cou em 0,45%

Credenciamento para agências 
receberem turistas chineses


