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A importância do 
relacionamento no 
empreendedorismo

O relacionamento 
é o que rege o ser 
humano, somos 
seres pensantes e 
que necessitam se 
relacionar para se 
desenvolver 

E no empreendedoris-
mo, não é diferente! 
O convívio e a pro-

ximidade são fatores im-
portantes para um empre-
endedor, mas não estamos 
falando apenas de troca, é 
preciso ter a troca certa. 
O relacionamento muda o 
empreendedor quando ele 
se relaciona com outros 
empresários, convive em 
um meio repleto de empre-
endedores e aproveita as 
oportunidades para crescer 
como profissional.

Toda a troca com pessoas 
do mesmo ramo contribui 
para sua evolução como 
empreendedor. Você pre-
cisa ser bem intencional no 
ambiente, mas veja bem, 
ser intencional é diferente 
de ser interesseiro. Essas 
pessoas com quem você está 
se relacionando vão te apri-
morar como empreendedor.

Eu sou um entusiasta da 
troca de experiência e sou 
suspeito para falar. Convivo 
e já convivi em inúmeros 
ambientes empreendedo-
res, a própria Associação 
Brasileira de Franchising 
(ABF) da qual faço parte é 
um ambiente empreende-
dor fenomenal.

Mas onde criar essa rede 
de trocas? Hoje, existem 

diversos ecossistemas em-
preendedores que fazem 
exatamente este movimen-
to de colocar profissionais 
para conviverem e eu re-
comento a todo empresário 
que experimente e comece 
a se relacionar neles.

Estes espaços se chamam 
Clubes de Negócios. No Bra-
sil, já é possível encontrá-los 
em diversos modelos e em 
várias regiões. Já participei 
de inúmeros em encontros e 
já sou, inclusive, parceiro de 
um. Acredito muito nestes 
ambientes de troca e é sem-
pre importante se atentar 
em priorizar lugares onde as 
relações ocorrem primeiro 
e depois vêm os negócios. 
Só assim, você sabe que a 
troca está sendo construída 
de forma consistente.

Esses eventos sempre 
levam algum tema de re-
levância ou um propósito, 
como o setor de franquias, 
que cresce a cada ano no 
Brasil. Alguns empresários 
referências compartilham 
de suas experiências com 
os que estão presentes para 
que se crie uma troca de 
conhecimento e enrique-
cimento.

Criar este hábito de tro-
ca é essencial para que 
o empresário desenvolva 
ainda mais o seu negócio e 
alcance o sucesso desejado. 
O conhecimento nunca é de-
mais e dividir a sabedoria é 
o segredo para construir um 
mercado nacional próspero.
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D - Assessoria de Investimentos
Quando o foco é o mercado financeiro, muitas pessoas esbarram no alto cus-
to dos programas de formação e acabam adiando ou até mesmo desistindo 
da carreira. Agora, a escola ‘Eu me banco’ resolveu, literalmente, “bancar” 
a capacitação de alunos a partir do recém-lançado PROAI (Programa 
Profissionalizante do Assessor de Investimentos), uma espécie de “Fies” 
voltado para a formação de especialistas e assessores de investimentos. 
Cerca de 8 mil vagas para assessores e especialistas em investimento foram 
abertas para contratação de profissionais nos próximos 12 meses. Para 
ingressar no programa, os candidatos deverão realizar um exame online 
no dia 3 de setembro. As inscrições para participar do processo seletivo 
estão abertas no site (https://eumebanco.com.br/proai/).

E - Recomeço na Maturidade
Entre os próximos dias 17 e 20, das 14h às 20h30, na FECAP, Av. da 
Liberdade, 532, São Paulo, acontece o MaturiFest 2022, o maior maior 
festival de trabalho e empreendedorismo 50+ do Brasil, no qual o público 
poderá participar de um amplo debate sobre o futuro do trabalho e em-
preendedorismo 50+ com o objetivo de gerar debate, reflexão, inspiração, 
dicas práticas e conexões. Um dos destaques é o painel “Recomeço na 
maturidade: o empreendedorismo como impulso para profissionais 45+”, 
conduzido pelo Sebrae em parceria com O Boticário. A agenda inclui ainda 
painéis e palestras que colocam a temática do mercado de trabalho para 
profissionais com mais de 50 anos no centro das discussões. Inscrições 
e mais informações: (https://www.maturifest.com/).

F - Gestão de Negócios 
Associada da Fundação Dom Cabral (FDC), a Sisen promove o programa 
de Pós-Graduação em Gestão de Negócios de forma blended, com aulas 
presenciais e online, datado para começar em outubro. Considerada a 9ª 
escola de negócios mais importante do mundo pelo jornal britânico Financial 
Time, a FDC objetiva oferecer cursos focados no conhecimento técnico 
aplicado à gestão. Ter essa formação é um atrativo a mais para empresas 
que precisam de mão de obra especializada ou para gestores que buscam 
crescer em sua área de atuação. Podem participar profissionais graduados 
em busca de autodesenvolvimento e pessoas que desejam alavancar a 
carreira, aprofundar conhecimentos em gestão para liderar, empreender e/
ou transformar a realidade das organizações.Para se inscrever é necessário 
preencher o formulário: (https://bit.ly/gestaodenegociosfdc22).

A - Profissionais Públicos
As inscrições para o maior prêmio dedicado aos profissionais pú-
blicos do Brasil estão abertas até o próximo dia 17. Em sua quinta 
edição, o Prêmio Espírito Público 2022 oferece prêmios de R$10 
mil (categoria Pessoas que Transformam) e R$15 mil (Projetos que 
Transformam). Além do valor em dinheiro, os vencedores partici-
parão de uma cerimônia de premiação e ainda terão a oportunidade 
de vivenciar uma imersão de aprendizagem com especialistas em 
gestão pública. A premiação é uma iniciativa da Parceria Vamos, 
formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e a República.
org – que atuam no fortalecimento das lideranças do setor público e 
do terceiro setor. As inscrições e mais informações pelo site (www.
premioespiritopublico.org.br).

B - Cultura Coreana 
A 15ª edição do Festival de Cultura Coreana acontece nos próximos 
dias 27 e 28, na Praça Cel. Fernando Prestes, no Bom Retiro, em São 
Paulo. Organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, o festival 
oferece um pouco mais sobre a cultura coreana por meio da arte, da 
gastronomia, do esporte e da moda. Entre as atrações, a apresentação 
“Happy Performance – Olá”, grupo formado por artistas coreanos 
que mistura dança tradicional e contemporânea. O público ainda vai 
conferir apresentações de dança com leques e trajes tradicionais do 
país (Hanbok), barracas de comidas típicas, show da cantora de K-Pop 
Francinne, entre outras muitas atrações. A entrada no evento é gra-
tuita e a programação, tanto no sábado quanto no domingo, começa 
a partir das 14h. 

C - E-commerce Internacional  
Tradicional evento realizado pela ApexBrasil, o E-Xport Meeting 2022 – 
Semana do E-commerce Internacional chega à sua 3ª edição conectando 
empresas do Brasil aos maiores especialistas em e-commerce internacio-
nal. De 13 a 16 de setembro, em São Paulo, painéis e palestras apresentarão 
novas tecnologias do comércio online, tendências e melhores práticas 
para apoiar a internacionalização das empresas brasileiras por meio da 
transformação digital. Também serão apresentados casos de sucesso e 
realizadas rodadas de negócios com fornecedores de soluções para e-
commerce e oficinas sobre os temas mais relevantes do setor. Inscrições 
e mais informações: (https://apexbrasil.com.br/e-xportmeeting-2022).

G - Jornalismo de Dados 
O Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados chega à sua 
quarta edição e oferece R$ 10 mil em prêmios e reconhecimento para os 
melhores trabalhos na área, em quatro diferentes categorias: visualização, 
investigação, inovação e dados abertos. Qualquer profissional ou organização 
que tenha desenvolvido um trabalho de caráter jornalístico a partir de 1º de 
outubro de 2021 poderá se inscrever para concorrer. A premiação home-
nageia Cláudio Weber Abramo, jornalista pioneiro no debate sobre dados 
e transparência pública no Brasil, falecido em agosto de 2018. A galeria 
com os trabalhos das edições passadas e o regulamento para participação 
em 2022 estão disponíveis no site: (https://premio.jornalismodedados.org) 

H - Mercado de Cabeleireiros 
Wella Professionals vai reunir os melhores cabeleireiros do país na 16ª 
edição do ‘Encontro Win 2002’, que acontece de 19 a 22 de setembro, 
em um cenário paradisíaco, o Malai Manso Resort Yacht Convention & 
Spa, na região da Chapada dos Guimarães (MT). O evento terá show e 
workshop com embaixador Global da marca, o espanhol Alexis Ferrer, 
um dos dez melhores cabeleireiros do mundo, e também apresentação 
de lançamentos, desfiles de tendências e talks com Andrea Pecora, Bel 
Ximenes, Bruno Lotufo, Celso Kamura, Dougllas Dias, Jackson Nunes, 
Miguel Estelrich, Ricardo Rodrigues, Ricky Moica e Romeu Felipe. Mais 
informações: (https://page.wellaedu.com.br/win22/).

I - Bibliotecas Acadêmicas
A ‘Minha Biblioteca’ se consolida como líder de bibliotecas acadêmicas 
digitais, com atendimento de 70% dos estudantes da Educação Superior 
no Brasil. Tem o catálogo com a maior cobertura de cursos do país, está 
presente também em empresas e órgãos públicos e aposta na ampliação 
dos negócios, junto às instituições de Educação Técnica. Com 11 anos 
de mercado, é formada por 16 grandes editoras e 42 selos editoriais. 
Conta com mais de 1.100 instituições parceiras e mais de 5 milhões de 
usuários. Só em 2021 somaram 322 milhões de páginas lidas, acessadas 
por mais de 5 milhões de leitores da plataforma. Saiba mais em: (https://
minhabiblioteca.com.br/).

J - Diversidade e Inclusão
Estão abertas as inscrições para o maior festival de Diversidade e In-
clusão no mercado de seguros e resseguros do mundo, o ‘Dive In’. O 
evento reunirá cerca de 40 palestrantes, entre executivos de empresas 
internacionais, professores, escritores e representantes de instituições 
sociais, entre os dias 27 a 29 de setembro e tem inscrição gratuita, 
permitindo que pessoas assistam a palestras internacionais em salas 
simultâneas online, além de poderem participar presencial, virtualmente 
ou em modelo híbrido nas palestras nacionais. Organizado pelo Lloyd´s 
Bank, o Dive In objetiva incentivar empresas a adotarem metodologias 
mais diversas e inclusivas, discutindo temas da atualidade. Inscrições 
e mais informações: (https://diveinfestival.com/).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

O índice do Consumo nos 
Lares Brasileiros, medido 
pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
encerrou o primeiro semestre 
com alta de 2,20%. Na com-
paração de junho ante maio, o 
indicador apresentou alta de 
0,10%. Em relação a junho de 
2021, a alta é de 6,03%. No pri-
meiro semestre o consumidor 
optou por produtos de marca 
própria do supermercado, 
com preço de 20% a 30% mais 
baixo, trocou embalagens por 
aquelas que apresentavam 
maior economia ou melhor 
valor agregado e encontrou 
variedade de marcas nas gôn-
dolas para compor sua cesta 
de consumo.

“A intensificação de ofer-
tas nos supermercados e 
ampla variedades de marcas 
somadas aos recursos extras 
injetados na economia e a 
queda na taxa de desemprego 
impulsionaram o Consumo 
nos Lares Brasileiro no pri-
meiro semestre”, avalia a 
Abras. Para enfrentar a alta 
da inflação dos alimentos, o 
consumidor fez compras mais 
planejadas, trocou marcas e 
buscou mais promoções, e o 
varejo intensificou as negocia-

“O processo de aces-
são à OCDE é 
muito importante 

e um objetivo de Estado prio-
ritário para o nosso gover-
no”, declarou Nogueira ao 
participar da abertura do 6º 
Fórum Nacional de Controle. 
Realizado pelo TCU, evento 
que tem como tema Novas 
Perspectivas da Governança 
Aplicadas ao Controle. “Vi-
vemos um momento-chave 
para a história do nosso país 
e o tema [do fórum] deste 
ano ganha um espaço e um 
valor ainda mais significativo 
em razão deste momento”, 
acrescentou Nogueira.

O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos França, 
destacou que compete ao 
Itamaraty coordenar os 
esforços brasileiros para 

Criada em 1961, e com sede em Paris, a OCDE é uma 
organização internacional formada atualmente por 37 países.

Petrobras 
reduz preços 
do diesel às 
distribuidoras

A partir de hoje (12), o 
preço médio de venda do 
diesel A da Petrobras para 
as distribuidoras passará 
de R$ 5,41 para R$ 5,19 
por litro, redução de R$ 
0,22 por litro. Segundo a 
companhia, considerando 
a mistura obrigatória de 
90% de diesel A e 10% de 
biodiesel para a composi-
ção do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor passará de R$ 
4,87, em média, para R$ 
4,67 a cada litro vendido 
na bomba.

“Essa redução acompanha 
a evolução dos preços de 
referência, que se estabili-
zaram em patamar inferior 
para o diesel, e é coerente 
com a prática de preços 
da Petrobras, que busca o 
equilíbrio dos seus preços 
com o mercado global, mas 
sem o repasse para os pre-
ços internos da volatilidade 
conjuntural das cotações 
internacionais e da taxa de 
câmbio”, diz o comunicado 
da empresa (ABr).
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Ministros apontam ingresso na OCDE 
como prioridade no plano externo

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse ontem (11) que as ações que o Brasil vem implementando 
para ser formalmente admitido na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
já mobilizam centenas de servidores públicos federais, resultando em uma “nova dinâmica de trabalho 
em várias esferas”

organização internacional 
formada atualmente por 37 
países, incluindo algumas 
das principais economias 
desenvolvidas do mundo. 
O Brasil, que desde 2007 é 
considerado um parceiro-
chave ativo da organização, 
formalizou o interesse em 
tornar-se membro pleno em 
2017, durante o governo de 
Michel Temer.

Em janeiro, o conselho da 
OCDE formalizou ao gover-
no brasileiro o convite para 
que o país passe a integrar o 
grupo. Desde então, servido-
res brasileiros, especialistas 
dos países-membros da 
OCDE e representantes do 
secretariado da entidade 
tem se reunido regularmente 
a fim de discutir temas mu-
tuamente acordados (ABr).

ingressar na OCDE. “Para 
que tal objetivo tenha êxi-
to, o Brasil tem realizado 
importantes reformas e 
participado de comitês 
da OCDE que orientam 
quanto à adoção das me-
lhores práticas de gestão”, 

disse o chanceler, men-
cionando um “movimento 
internacional” em busca 
de aprimorar a gestão e a 
governança na administra-
ção pública.

Criada em 1961, e com 
sede em Paris, a OCDE é uma 

Consumo nos Lares Brasileiros 
encerra o semestre com alta

ções comerciais com os forne-
cedores, ampliou o número de 
marcas e fez mais promoções 
nas lojas, disse a Abras.

“Com renda mais restrita, o 
consumidor não pode errar e, 
por isso, ele tem mais resistên-
cia a trocar de marca. Porém, o 
produto de marca própria tem 
alta qualidade, preço competi-
tivo e ajuda a compor a cesta 
de abastecimento”, explica 
o vice-presidente da Abras, 
Marcio Milan. O pagamento do 
pacote de benefícios aprovados 
pelo Congresso Nacional deve 
aumentar o consumo nos lares 
nos próximos meses, com cerca 
de 50% a 60% dos valores libe-
rados pelo governo sendo des-

tinados à cesta de consumo.
De acordo com os dados da 

Abras, o valor da cesta de 35 
produtos de largo consumo 
(alimentos, bebidas, carnes, 
produtos de limpeza, itens de 
higiene e beleza) sofreu com o 
impacto da invasão da Ucrânia, 
clima adverso e altos custos 
de produção e transporte, 
e acumulou alta de 10,41%. 
Com isso, o preço médio da 
cesta nacional chegou a R$ 
773,44 em junho. As altas mais 
expressivas no semestre foram 
puxadas por batata (55,81%), 
cebola (48,13%), leite longa 
vida (41,77%), feijão (40,97%) 
e queijo muçarela (36,10%) 
(ABr).
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Para enfrentar a inflação, 
o consumidor fez compras mais planejadas.


