
CAPA 62 Edu~o Escolas particulares para SUSTENTABILlDADE
24 Propósito Acrise que afeta as a classe C, com mensalidades a 80 Energia Empresas brasileiras apostam

empresas e os trabalhadores é partir de 500 reais, são o filão mais em gestão na busca de eficiência
também uma crise de significado atraente do mercado de ensino energética. Mas o país é um dos

34 Propósito Cada vez mais empresas 66 PME Uma nova franquia da rede de últimos do mundo nesse ranking
em todo o mundo tentam definir clínicas Odonto Excellence é aberta
um propósito que não se resuma a cada 72 horas. Dá para correr tanto NEGÓCIOS GLOBAIS
a ganhar dinheiro sem perder o controle? 84 Entrevista o português Miguel

Patricio, veterano da ABInBev
BRASIL GESTÃO que acaba de assumir a presidência

40 Economia Já ficou para 2020 a 68 Treinamento Em um ambiente cada mundial da Kraft Heinz, fala da
expectativa de uma reação mais vez mais dominado pela inteligência importância de apostar no futuro,
robusta da economia brasileira artificial, as habilidades humanas e não no que deu certo até aqui

50 Entrevista Oministro-general farão a diferença - e o desafio 88 índia Em meio às maiores eleições
Carlos Alberto dos Santos Cruz das empresas é treinar as pessoas do mundo, a Índia enfrenta o desafio
é considerado uma das vozes mais de gerar empregos e barrar os radicais
ouvidas por Jair Bolsonaro MARKETING

76 Incentivos Na disputa pelo mercado TECNOLOGlA
NEGÓCIOS de cosméticos, as principais 92 Unicórnios Startups como aUber

56 Construção A construtora MRV, empresas do setor, como a Hinode, cresceram consumindo o dinheiro
a maior do país, investe em novos capricham nos prêmios e em de investidores privados. Agora,
negócios e, além de vender imóveis, outros meios de atrair e reter essas empresas precisam provar
constrói para alugar os revendedores que podem ser rentáveis
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Ele!ções
nalndia:
desemprego
no centro
da campanha
eleitoral

98 ESTILO A alfaiataria hoje permite a
construção tradicional e também novas
combinações de peças, cores e tecidos

102 BOA VIDA Aumenta a procura por grãos
especiais de café e preparos manuais.
Parece ser o declínio do reinado das cápsulas

104 DESIGN Para os expoentes da nova geração
de designers de móveis, a história vale tanto
ou mais do que o conforto e a estética

105 CULTURA A música ganha destaque
nas dicas da edição graças a quatro
lançamentos de artistas com obras sólidas
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eeBRITISH
eeCOUNCIL
British Coundl is a proud co-owner of IELTS.

o IELTS é O exame de proficiência
em língua inglesa mais popular
do mundo. Seja para estudar,
trabalhar ou viver no exterior,
o IELTS ajuda você a chegar lá.

Ao fazer o IELTS com o British
Council, você conta com um
processo de inscrição rápido e fácil,
local de teste moderno e equipado
e recursos preparatórios exclusivos .

• Road to IELTS
~ Acesse 30 horas de materiais de estudo online .

•
- IELTS PrepApp
. Prepare-se para a prova com dicas e exercícios .

•
Simulados gratuitos
Pratique para conseguir a pontuação que você precisa.

Inscreva-se para o IELTS com o British Council e chegue lá.
www.britishcouncil.org.br/exame/ielts


