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A liberação de recursos das
contas do PIS/Pasep e do FGTS
deve estimular o consumo e
elevar o nível de atividade da
economia nos últimos quatro
meses do ano.

Se confirmada a estimati-
va do Ministério da Economia
de saques de cerca de R$30
bilhões entre agosto e dezem-
bro de 2019, a Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) estima que R$13,1
bilhões serão gastos no co-
mércio (R$9,6 bilhões) e nos
serviços (R$3,5 bilhões),
além de R$12,2 bilhões
(40% do total) que serão uti-
lizados pelos consumidores
para a quitação ou abatimen-
to de dívidas e R$4,7 bilhões
(16% do total) que deverão
ser poupados ou consumidos
somente em 2020.

Para o economista da
CNC Fabio Bentes, apesar
da quitação ou abatimento
de dívidas representar uma
parcela significativa dos re-
cursos disponibilizados, o
percentual deve ser menor
que na liberação do FGTS
em 2017 (46% do total),
mas o impacto sobre o va-
rejo tende a ser maior em
2019, 32% do total contra
25% em 2017.

Liberação do FGTS e PIS/Pasep vai
impulsionar o consumo até o fim do ano
DE ACORDO COM CNC, COMÉRCIO E SERVIÇOS DEVERÃO SER POSITIVAMENTE IMPACTADOS.

“O consumo no comércio
e no setor de serviços pode-
ria representar uma parcela
maior dos gastos dos consu-
midores, não fosse o ainda
elevado grau de comprometi-
mento da renda das famílias

com os juros decorrentes do
endividamento. Contudo,
mesmo indiretamente, esses
setores tendem a se benefici-
ar da queda do grau de endi-
vidamento no médio prazo”,
acredita Bentes.

Mesmo diante do com-
prometimento da renda, a
liberação de recursos tem
potencial para acelerar o
consumo. A previsão da
CNC é que o consumo das
famílias avance 0,9% no

último trimestre de 2019,
em comparação ao terceiro
trimestre, o que significa
um impulso adicional de
0,3% com a liberação de re-
cursos, diante da expectati-
va anterior de 0,6%.

Governo do Egito quer expandir
comércio com o Brasil

A ministra Tereza Cristina (Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento) partici-
pou na manhã deste sábado (14/09) de
um café da manhã com autoridades do
Egito para tratar de parcerias comerci-
ais entre os dois países. No encontro, fi-
cou acertado que Brasil e Egito farão uma
cooperação técnica para melhoramento
genético de gado bovino.

“Ótimas notícias, abertura de mercado,
reconhecimento dos produtos brasileiros.
Muito boa a reunião, agora vamos aguar-
dar as próximas que espero que sejam tão
exitosas quanto esta”, disse a ministra, ao
fim da reunião com o general Fayez Abaza,
diretor de produção animal da Organização
Nacional de projetos de Serviços, órgão res-
ponsável pelas compras das Forças Arma-
das e pela segurança alimentar no Egito.

A intenção do Egito é criar uma fazenda
modelo no país. Uma missão egípcia deverá
vir ao Brasil para conhecer experiências da
Embrapa e do setor privado. Eles também

PAÍS AFRICANO QUER AMPLIAR PARCERIA NO

MELHORAMENTO GENÉTICO DE GADO BOVINO.

foram convidados a visitar a ExpoZebu, em
Uberaba (MG). Além disso, o general disse
que quer expandir o comércio com o Brasil
comprando mais milho, farelo de soja, al-
fafa, e gado em pé, além de caprinos. “Es-
peramos uma relação mais profunda e ver-
dadeira com o Brasil no que se trata dos
produtos agropecuários. Espero que a re-
lação seja expandida para outras áreas”,
destacou o egípcio.

O Brasil também pediu apoio para re-
dução de tarifas consulares cobradas pe-
las repartições egípcias, que encarecem as
exportações brasileiras em cerca de US$
6 milhões anuais, taxas que acabam sen-
do repassadas para o consumidor egípcio,
segundo o embaixador do Brasil no Cairo,
Ruy Amaral.

O Egito é o primeiro dos quatro países
que serão visitados pela ministra Tereza Cris-
tina na missão ao Oriente Médio. Até o dia
23 de setembro, a comitiva ainda passará
pela Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Ára-
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omos provocados di-
ariamente a reconsi-
derar uma certa for-

ma linear de pensamento para
uma abordagem sistêmica e
complexa de lidar com as situ-
ações mais rotineiras.

Nas organizações, os tem-
pos parecem ainda mais desa-
fiadores. Um ambiente de in-
certezas, ambiguidade e com-
plexidade, no qual temos que
lidar com um alto nível de
estresse cotidiano, numa bus-
ca frenética pelo atingimento
de mais resultados no menor
tempo possível.

Esse cenário contribui
imensamente para uma inca-
pacidade de relacionamentos
conectados e autênticos. Nes-
ta emergência, na qual pare-
ce não haver mais o tempo da
Presença, da Reflexão, do Di-
álogo ou da Empatia, nos per-
demos em nossos sentimen-
tos, nas expectativas, nos jul-
gamentos, nas necessidades,
percepções e ações.

Vivemos ainda hipnotiza-
dos pela tecnologia, que nos
permite estar em vários luga-
res ao mesmo tempo. Tudo é
muito rápido, com distancia-
mento, individualismo, super-
ficialidade nas relações e ilu-
são de que somos separados
uns dos outros. Enfim, são
muitos os fatores que provo-
cam relações conflituosas.

PERSONIFICAMOS OS
CONFLITOS E
“COISIFICAMOS” AS

PESSOAS

O conflito está presente
nas relações humanas, é
natural e pode ser compre-
endido como positivo ou
negativo, de acordo com
cada experiência.

Os aspectos negativos do
conflito são bastante conheci-
dos para todos nós e tomam
corpo efetivamente quando o
espírito da competição supera
o da cooperação, transforman-
do os personagens do conflito
em adversários e inimigos.

Personificamos os conflitos
e “coisificamos as pessoas”
quando mergulhamos nas po-
laridades, aumentando o grau
de agressividade e violência.

Saiba transformar conflitos
empresariais em oportunidades

ESTE TEMPO DE TRANSIÇÃO NOS TÊM OBRIGADO A REVER NOSSO
MODELO DE RELAÇÃO COM O MUNDO, COM AS PESSOAS E CONOSCO.

Seja por vaidade, interes-
ses pessoais, agendas ocultas,
ignorância, percepções equi-
vocadas, cristalização dos
pontos de vista, falta de con-
tato com nossas próprias ne-
cessidades e sentimentos ou,
ainda, ausência de empatia,
gerando uma grande descone-
xão entre as pessoas.

Entretanto, também é pos-
sível experimentar o conflito
como uma experiência positi-
va e transformadora, na qual
liberamos poderosas energias
criadoras que podem ser con-
vertidas em diferentes resul-
tados e gerar oportunidades
nas organizações.

O CONFLITO GERANDO
OPORTUNIDADES NAS

ORGANIZAÇÕES

Em uma organização que
necessita do trabalho coleti-
vo para o atingimento de ob-
jetivos comuns, a abordagem
positiva de conflitos oportu-
niza diálogos mais abertos e

autênticos. Considera a am-
biguidade, a complexidade a
volatilidade, as incertezas e as
múltiplas inteligências.

O conflito é vivenciado
como uma janela de oportu-
nidade para um pensar mais
avançado. Convida a decisões
mais compartilhadas e inclu-
sivas. Com isto, promove a
busca criativa por soluções
mais abrangentes. Uma cul-
tura que acolhe o conflito
como uma possibilidade de
aprender promove relações de
confiança e maturidade.

Em uma de suas obras, o
economista Friedrich Glasl
afirmou que somente quando
as pessoas forem hábeis em
conflitos, conseguirão traba-
lhar construtivamente com
diferenças, atritos e tensões.

Ele aponta as seguintes
habilidades como imprescin-
díveis para uma convivência
positiva com conflitos:

1 - Perceber claramente,
o quanto antes, fenômenos de
conflito em si mesmo e nos

arredores (observar-se e ob-
servar o outro com curiosida-
de, suspendendo julgamentos)

2 - Entender os mecanis-
mos que ajudam a intensifi-
car os conflitos e conduzem
ao envolvimento (arrebata-
mento)

3 - Saber utilizar métodos
para expressar os próprios
objetivos (cuidando para não
piorar a situação)

4 - Conhecer caminhos e
saber utilizar métodos que
ajudem a esclarecer pontos de
vista e situações (compreen-
dendo as várias facetas, inclu-
sive as emocionais)

5 - Reconhecer bem os li-
mites do próprio conhecimen-
to e da aptidão, percebendo
quando será necessário bus-
car ajuda externa.

O potencial transformador
e positivo do conflito passa
por sua desmistificação. Por
refletirmos amplamente sobre
suas causas e efeitos, exerci-

tarmos a suspensão de julga-
mentos, compreendendo pon-
tos de vista diferentes.

Passa por mudar a visão do
outro como um adversário para
um parceiro de conflitos. Por
aprender a dialogar. Por ouvir
mais e falar menos. Por inves-
tigar mais e responder menos.
Pelo autoconhecimento.

Passa, enfim, por “abrirmos
mão, pelo menos temporaria-
mente, das nossas flechas en-
venenadas”, e conversarmos,
conversarmos, conversar-
mos… Curiosos por buscar um
ponto de solução e reconcilia-
ção para as relações que se-
guem na organização.

* Vivian Wolff é Coach de Vida e
Carreira pelo Integrated Coaching

Institute (ICI), formada em
Mindfulness pela Georgetown

University Institute for
Transformational Leadership,
Washington DC e com MBA em

Marketing Estratégico pela
University de Catalunya, Barcelona
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Ao contrário de boatos
que circularam na Europa, de
que a CNH Industrial pode-
ria desfazer das suas unida-
des de veículos comerciais
(Iveco, Astra, Iveco Bus e ou-
tras) para focar em máqui-
nas agrícolas e de construção
(Case e New Holland), ela
deu uma cartada que deixou
os concorrentes bastante
preocupados. Ela investirá
US$ 250 milhões em uma
parceria com a Niloka Cor-
poration, líder norte-ameri-
cana no desenvolvimento de
caminhões elétricos.

A associação visa o desen-
volvimento e industrialização
de caminhões movidos a cé-
lulas de combustível a hidro-
gênio e baterias. No acordo
está previsto o investimento
de US$ 100 milhões em di-
nheiro e US$ 150 milhões em
serviços, como desenvolvi-
mento de produtos, engenha-
ria de fabricação e assistên-
cia técnica, além do forneci-
mento de certos componentes-
chave para acelerar o crono-

CNH Industrial prepara Iveco para o
futuro do caminhão elétrico

ELA INVESTIRÁ US$ 250 MILHÕES EM UMA

PARCERIA COM A NILOKA CORPORATION.

grama de produção dos cami-
nhões Nikola ONE, TWO e
TRE, os dois primeiros para a
América do Norte e, o tercei-
ro, para a Europa.

Os caminhões pesados da
Nikola movidos a células de
combustível e bateria serão
os primeiros a serem produ-
zidos a partir do acordo, no
qual Iveco e FPT contribui-
rão com engenharia e proces-
so de manufatura.

Também o modelo de ne-
gócio será diferente em re-
lação ao que o transporta-
dor está acostumado. A em-
presa prevê uma taxa de alu-
guel, o que inclui custos de
veículo, serviço, manuten-
ção e combustível, “fornecen-
do segurança total a longo
prazo do custo total de pro-
priedade, igual ou abaixo dos
custos do diesel”, de acordo
com comunicado.

* Marcos Villela - Editor da revista
e site Transporte Mundial desde

fevereiro de 2002.

Não perca dinheiro com o ar condicionado

Foi lançada em Belo Horizonte uma
nova plataforma educacional denomina-
da WattOff, voltada aos interessados em
economizar energia elétrica.

Nos cursos ofertados pela WattOff
são avaliados aspectos relativos à aqui-
sição e operação de equipamentos e sis-
temas existentes nas instalações con-
sumidoras, bem como os procedimen-
tos de manutenção e ajustes que im-
pactam no consumo de energia. Além
disso, os cursos contemplam aborda-
gens que possibilitam uma melhor vi-
são da gestão dos custos envolvidos
com a energia elétrica.

Em todas as capacitações serão
disponibilizadas planilhas de le-
vantamento de dados, simulado-
res e orientações para a elabo-
ração de especificações técni-
cas e de manutenção. Isso irá
auxiliar na elaboração de es-
pecificações para aquisição de
equipamentos eficientes e de seus componentes,
bem como na contratação de serviços técnicos que
proporcionarão economia de energia elétrica.

Outro grande diferencial dos cursos ofertados
pela WattOff são as Informações inéditas que não
são encontradas em bibliografias, a apresentação
de casos reais, as oportunidades de interação via
redes sociais para a troca de experiências e apren-
dizado continuado.

VOCÊ SABIA QUE NOS SETORES COMERCIAL E DE SERVIÇOS O CONSUMO DO AR CONDICIONADO PODE ATINGIR
ATÉ 50% DO CONSUMO TOTAL DE UMA EDIFICAÇÃO? QUER APRENDER COMO REDUZIR ESTE DESPERDÍCIO?

O primeiro curso ofertado  “Economia de Ener-
gia no Ar Condicionado” visa avaliar aspectos
relativos à aquisição e operação de equipamen-
tos e sistemas existentes nas instalações consu-
midoras, bem como os procedimentos de manu-

tenção e ajustes que impactam no
consumo de energia.

Neste curso também são
apresentados:

* A teoria de sistemas de ar
condicionado de expansão dire-
ta e indireta

* Metodologia de cálculo de des-
perdício de energia

*  Simulações para a quanti-
ficação dos potencias de econo-
mia de energia

*  Identificação dos desperdí-
cios de energia elétrica em siste-
mas de ar condicionado para
conforto térmico humano, de
qualquer tipo ou porte, bem
como apresentar soluções

*  Ferramentas para o dimen-
sionamento de sistemas de ex-

pansão direta

*  Conceitos básicos para a realização de análi-
ses de viabilidade econômico-financeira
*  Orientações para contratações de serviços

técnicos tais como diagnósticos energéticos, testes,
manutenção preventiva e/ou corretiva e na aquisi-
ção de equipamentos e sistemas

Para mais informações, conheça o site
www.wattoff.com.br
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Amazon Prime: a nova

investida da Amazon no Brasil
A AMAZON LANÇOU UM NOVO SERVIÇO NO BRASIL: O AMAZON PRIME. A NOTÍCIA FEZ AS AÇÕES DAS

MAIORES VAREJISTAS DO PAÍS – MAGAZINE LUIZA, B2W E VIA VAREJO – DESPENCAREM.

Por 9,90 reais ao mês, a
empresa irá oferecer frete grá-
tis em compras e acesso aos
seus streamings de vídeo (con-
corrente do Netflix) e música
(o equivalente ao Spotify). É
com esse combo que a Ama-
zon deseja pavimentar seu
caminho no Brasil.

As empresas brasileiras
sentiram o peso da notícia
na pele porque essa é uma
estratégia que está funcio-
nando para a Amazon há
algum tempo.

De acordo com o Statis-
ta, em junho deste ano, a em-
presa acumulou 105 milhões
de assinantes do serviço ape-
nas nos Estados Unidos. No
país, o valor da assinatura
é de 12,99 dólares e há ain-
da mais benefícios.

Nos EUA, a assinatura
Prime possibilita receber
compras até no mesmo dia,
a depender do produto. No
Brasil, a entrega será reali-
zada em dois dias.

Essa é uma estratégia im-
portantíssima para fidelizar o
consumidor, pois o preço do
frete ou o tempo para receber
o produto podem ser impedi-
tivos para a realização de
compras online. Agora, com

esses benefícios, eles desejam
conquistar novos clientes.

Apesar da queda das
ações, o varejo brasileiro já
estava esperando a chegada
da iniciativa premium do
grande competidor.

O Submarino – da B2W –
lançou, em 2015, o Submari-
no Prime, em que os assinan-
tes possuem frete grátis. O
serviço é vendido em forma de
anuidade, por 79,90 reais (to-
talizando 6,65 reais por mês).

A assinatura é válida ape-
nas para endereços seleciona-
dos, e a entrega grátis para
produtos específicos. Com a
Amazon Prime, a expectati-
va é que outras varejistas
também desenvolvam inicia-
tivas semelhantes.

E não é apenas a Amazon
que está de olho no varejo
brasileiro – a Alibaba está tes-
tando sua recepção em terras
tupiniquins. A gigante chine-
sa de e-commerce abriu uma
loja temporária do AliExpress
em Curitiba.

Esse pode ser apenas o
primeiro passo para uma
atuação mais intensa no
país – há quem diga que es-
sas empresas estudam ad-
quirir até o Correios!

E você, acha essa uma
ideia possível? Como as vare-
jistas brasileiras podem com-
petir com esses gigantes?

* Tainá Freitas

Empresa de energia solar anuncia
investimento de R$ 21 bi em Minas Gerais

MAIOR DESENVOLVEDORA DE PROJETOS
SOLARES DA AMÉRICA LATINA VAI
AMPLIAR ATUAÇÃO NO ESTADO.

Em reunião com o governador Romeu Zema, o presidente da
Solatio, Pedro Vaquer, anunciou nesta semana, o investimento
de R$ 21 bilhões até 2023 em usinas fotovoltaicas no estado. Ao
todo, dez cidades mineiras serão contempladas com a instalação
de usinas, dentre elas, Araxá, Coromandel, Várzea da Palma,
Janaúba, Arinos, Francisco Sá e Buritizeiro.

Do valor anunciado, a empresa espanhola garante que R$
2,5 bilhões já são investimentos consolidados em Minas Gerais,
referentes a 782 megawatt (MW). O restante do investimento
será destinado à produção de 6.430 MW nas usinas anunciadas
para os próximos quatro anos. Este valor equivale, ainda segun-
do dados da empresa, à potência da usina de Itaipu.

O alto índice de radiação solar, especialmente no Norte mi-
neiro, tem sido fator decisivo para o impulsionamento da produ-
ção de energia renovável em Minas Gerais. No momento em que
o Estado busca alternativas para a diversificação econômica, a
produção fotovoltaica é vista como atividade estratégica para o
desenvolvimento econômico, social e sustentável, especialmente
pelas possibilidades de inovação tecnológica, geração de emprego
e redução de impactos ambientais.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia
Solar Fotovoltaica (Absolar), o ranking nacional de geração
distribuída é liderado por Minas Gerais, seguido por Rio
Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Minas tem potenci-
al instalado de 173,9 MW, o que representa 18,9% de parti-
cipação na produção nacional.


