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Os desafi os do
primeiro emprego

É bastante comum o 

debate sobre primeiro 

emprego sob o ponto de 

vista de quem o procura

Certamente, trata-se de 
um momento difícil 
para o jovem que busca 

entrar no mercado de traba-
lho. No entanto, há também 
desafi os para quem contrata 
uma pessoa sem experiência 
profi ssional. Se o jovem encon-
tra difi culdades, as empresas 
também precisam se preparar 
para receber esses ‘calouros’. 

Sabemos que uma integração 
bem feita nos primeiros meses 
é fundamental para o sucesso 
de um profi ssional em um novo 
emprego. Imagine-se então 
quando esse profi ssional está 
dando os primeiros passos 
em seu primeiro emprego. 
É preciso criar um ambiente 
favorável para receber jovens 
sem experiência prévia. 

Se esse ‘recém-nascido pro-
fi ssional’ não encontra apoio 
em seu ambiente de trabalho, 
seu desempenho e desenvol-
vimento estarão seriamente 
comprometidos. 

Por isso, para ser uma porta 
de entrada para o primeiro 
emprego formal é preciso, 
também, ser uma empresa 
acolhedora.

Quem frequenta a rede 
McDonald’s já deve ter perce-
bido a versatilidade de nossos 
gerentes, que sabem fazer de 
tudo dentro de um restaurante. 
Quase todos começaram na 
função de atendente e cres-
ceram exercendo as diversas 
posições da nossa estrutura. 
Essa possibilidade de carrei-
ra vem do treinamento e do 
aprendizado permanentes que 
acompanham nossos profi ssio-
nais em todos os seus momen-
tos dentro da companhia. 

Os novos atendentes são 
treinados por seus superiores 
e, também, pelos seus próprios 
colegas. E logo ele também 
treinará seus colegas. Esse 

interesse pelo crescimento 
mútuo é fundamental para o 
sucesso deles. Assim, voltan-
do ao ponto que abriu esse 
bate-papo: não fosse por esse 
DNA de primeiro emprego e 
desenvolvimento contínuo, 
de nada adiantaria termos as 
mais modernas ferramentas de 
atração de talentos.

E a fórmula tem dado cer-
to. Somente no ano passado, 
contratamos 14 mil jovens, 
ou cerca de 20 pessoas por 
dia. Desse total, grande par-
te é indicada pelos nossos 
atuais e ex-funcionários, que 
veem na companhia uma boa 
oportunidade profi ssional para 
os seus parentes e amigos. O 
resultado disso é a formação 
de uma grande família em 
cada restaurante, cujo bom 
funcionamento é testemunha-
do diariamente por mais de 2 
milhões de clientes.

Uma companhia que tem 
como bandeira ser a porta de 
entrada para jovens também 
deve ter um plano de carreira 
apoiado por programas per-
manentemente atualizados 
que façam sentido para esse 
público. Recentemente, por 
exemplo, percebemos no 
McDonald’s que era impor-
tante oferecer conteúdo de 
empreendedorismo, um dos 
principais temas de interesse 
dos jovens, na plataforma 
educacional da Universidade 
do Hambúrguer. 

Dessa forma, nasceu o Aper-
te o Play!, que incentiva os pro-
fi ssionais a terem autonomia 
para escolher qual caminho 
trilhar – dentro ou fora da em-
presa. Sim, porque junto com 
os jovens, recebemos também 
os seus projetos, sonhos e 
aspirações, que podem ser de 
longo ou curto prazo. 

E ao recebê-los para a sua 
primeira experiência profi s-
sional, também devemos estar 
preparados para a sua partida. 

(*) - É diretor de Recursos Humanos 
do McDonald’s Brasil.

Marcelo Nóbrega (*)

A - Apaixonados por Fuscas 
O São Bernardo Plaza Shopping, com a curadoria do Fusca Clube Brasil, 
organiza pelo 5º ano consecutivo um encontro especial de colecionadores 
e curiosos por um dos modelos automotivos mais queridos do país: o 
Fusca. Por isso, o Dia Nacional do Fusca será celebrado no próximo dia 
21, domingo, em toda a área do estacionamento do centro de compras a 
partir das 10h. Preparado para reunir mais de 1.500 veículos, e aberto a 
toda a família – incluindo os pets – tanto na parte externa, quanto nos 
corredores do empreendimento. A celebração contará também com 
apresentação de banda, foodtrucks de alimentos e barracas vendendo 
artigos especiais do universo automotivo, como autopeças, miniaturas 
e souvenirs. 

B - Parceria Inédita
A TAP, companhia aérea que mais voa entre Brasil-Europa, e o Jornal 
Nacional, telejornal diário mais visto da televisão brasileira, acabam de 
anunciar uma parceria singular que reforça a programação do sistema 
de entretenimento a bordo nos voos entre o Brasil e a Europa. Agora, 
mesmo nas nuvens será possível acompanhar as notícias do Brasil nas 
aeronaves da TAP. A edição do Jornal Nacional, da Globo, do dia anterior 
ao voo estará à disposição dos passageiros na íntegra. No ar desde 1969, 
o Jornal Nacional apresenta-se como uma referência na informação 
televisiva, atingindo cada programa, em média, mais de 43 milhões de 
pessoas. Por sua vez, a TAP dispõe de 77 voos semanais para Lisboa 
com excelentes conexões para mais de 50 cidades em toda a Europa.

C - Programa de Estágio 
A Ipsos – referência mundial em pesquisa e análise de mercado – lança 
o Programa Geração Ipsos Estágio 2018, com o objetivo de recrutar 
estudantes do Ensino Superior sem experiência profi ssional e com 
potencial para o mercado. O programa oferece vagas nas áreas espe-
cializadas da Ipsos: Connect, Loyalty, Marketing e Public Affairs. Entre 
os pré-requisitos estão a graduação entre dezembro/19 e julho/20 nos 
cursos de Administração, Economia, Ciência Sociais, Publicidade/Pro-
paganda, Marketing, Engenharia, Comunicação, Jornalismo, Estatística 
e Matemática, Psicologia. Paixão, curiosidade, empreendedorismo, 
comprometimento e responsabilidade são qualidades essenciais para 
os que forem ocupar as vagas. Os interessados podem se inscrever até 
o dia 21/02 pelo site (www.veredarh.com.br). 

D - Preço e Impostos
A defi nição de um preço envolve muito mais do que simplesmente acu-
mular os custos e acrescentar as margens de lucro. Também inclui a inci-

dência de tributos  que acabam sendo repassados aos consumidores. Por 
isso, além de saber gerir os impostos, é de grande importância conhecer 
como eles infl uenciam na precifi cação. E este será o conteúdo do curso 
“Formação de Preços e Gestão de Impostos”, realizado pela Academia de 
Varejo (Al.Santos, 1293, 10º andar). Serão três aulas nos dias 24 e 31/1 
e 7/2, com o seguinte conteúdo: conceitos gerais de preços e impostos; 
confi guração de margem e mark up; sistema tributário brasileiro e prin-
cipais normas tributárias; o impacto dos impostos em preço; modelos de 
precifi cação e engenharia de preços reversa. Mais informações (http://
ubs.edu.br/formacao-de-precos-e-gestao-de-impostos/). 

E - Chocolates Exclusivos
Que tal receber em casa chocolates Premium, preparados pela marca 
que representa toda a excelência da produção artesanal brasileira? A 
chocolateria curitibana Cuore di Cacao acaba de disponibilizar o seu 
“Clube do Chocolate”. A proposta é uma oportunidade incrível para quem 
ama chocolate e quer experimentar mensalmente produções inéditas. 
As entregas são feitas sempre na terceira semana de cada mês no local 
escolhido pelo assinante. As caixas, que têm entre 200g e 250g, trazem 
criações exclusivas que não estão disponíveis para venda na loja ofi cial 
da marca ou em lojas multimarcas. As assinaturas custam de R$ 45 a 
R$ 60 por mês de acordo com o plano escolhido. Para fazer parte basta 
enviar um e-mail para (contato@cuoredicacao.com.br) ou tel. (41) 
3014-4010. Mais informações: (www.cuoredicacao.com.br).

F - Corretores de Seguros
A Rede Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros independentes do 
Brasil, segue em expansão por todo o país e fechou o ano de 2017 com 
600 corretoras pessoas jurídicas e 342 corretores pessoas físicas, totali-
zando 942 profi ssionais corretores de seguros integrantes. Este exército 
de especialistas da distribuição de seguros respondeu pela produção, 
somente em 2017, de R$ 424.517.349,40 em prêmio líquido emitido nos 
diversos ramos de seguros – 33,04% acima de 2016, sendo crescimento 
de 28,51% em Auto/RE, 56,65% em benefícios e 135,09% em demais 
ramos. Dezembro teve a maior produção da história da Rede Lojacorr 
num único mês, somando R$ 42.266.198,63. No total, a Rede reúne 280 
mil apólices ativas. Outras informações: (http://lojacorr.com.br).

G - Mapeamento de Personalidades
Nos próximos dias 19, 20 e 21, a Unipaz-SP recebe Domingos Cunha, para 
ministrar palestra e vivência sobre o Eneagrama, técnica que funciona 
como um instrumento de mapeamento de personalidades e é utilizada 
por profi ssionais que trabalham com desenvolvimento de pessoas. Os 

participantes terão vivências que possibilitam a compreensão sobre o 
modo como cada pessoa estrutura o seu comportamento (o como vê, 
o que sente, como reage). O Eneagrama pode proporcionar além de 
autoconhecimento e crescimento pessoal; melhoria dos relacionamentos 
interpessoais, maturidade emocional para uma vida plena e equilibrada; 
e, cultivar o sentido da vida. Mais informações em: (http://www.unipazsp.
org.br/portal/index.php/cursos-programas-2/16-cursos/34-eneagrama).

H - Livres de Gaiolas
A J.Macêdo, fabricante dos produtos Dona Benta, Petybon, Sol e Bran-
dini, anuncia o compromisso de utilizar em suas linhas de produção 
apenas ovos produzidos por galinhas criadas em granjas que não usam 
gaiolas de confi namento. A empresa é a primeira fabricante brasileira de 
massas alimentícias a adotar o compromisso, que promove a melhoria 
do bem-estar animal e é uma crescente demanda de consciência dos 
consumidores. Com 78 anos de existência, é a terceira maior empresa 
nacional no segmento de massas e é líder nacional nos segmentos de 
farinha de trigo doméstica e mistura para bolos. A maior parte dos ovos 
produzidos no Brasil é de galinhas criadas em gaiolas de confi namento. 
Fora das gaiolas, as galinhas conseguem desenvolver e manter compor-
tamentos naturais importantes para o bem-estar da espécie. Saina mais 
em: (www.jmacedo.com.br).

I - Campeonato de Baristas 
A Associação Brasileira de Cafés Especiais realiza, entre os próximos 
dias 26 e 28, na Casa Camolese, no Rio de Janeiro, o Campeonato Brasi-
leiro de Baristas 2018. Os interessados devem se inscrever diretamente 
no site da entidade, através do link (http://brazilcoffeenation.com.br/
campeonatobaristas), e, se as vagas já estiverem preenchidas, fazer a 
solicitação para inclusão na lista de espera através do e-mail (compe-
ticoes@bsca.com.br). A 17ª edição da competição é ação do projeto 
setorial “Brazil. The Coffee Nation”, desenvolvido em parceria com a 
Apex-Brasil. Os participantes deverão preparar, na fase eliminatória, 12 
bebidas: quatro espressos, quatro bebidas com leite vaporizado e quatro 
bebidas originais de assinatura, sendo avaliados por juízes sensoriais e 
técnicos. O campeão garante vaga no World Barista Championship 2018, 
que ocorre em Amsterdã

J - Navegar é Preciso 
Já é possível garantir um lugar na 8ª edição do Projeto ‘Navegar é Preciso’, 
uma parceria da Livraria da Vila com a Auroraeco Viagens, que acontece 
entre os dias 30 de abril e 4 de maio de 2018. Reúne nomes importantes 
da literatura e outros convidados especiais a bordo do Iberostar Grand 
Amazon. Ao longo de cinco dias, a proposta é desbravar a Amazônia, 
seguindo o curso do rio Negro, e fomentar muitas boas conversas. A 
viagem conta com a presença dos escritores Bernardo Carvalho e Beatriz 
Brachel, do professor e historiador Leandro Karnal, da cantora Zélia 
Duncan e das atrizes Clarice Niskier e Maitê Proença, também escritora. 
Haverá bate-papos sobre literatura e música e os convidados dividirão 
histórias de vida, refl exões sobre criação, suas experiências como artistas 
e se entrevistarão mutuamente, no auditório do barco. Informações e 
programação no site: (www.livrariadavila.com.br/navegar).

A - Apaixonados por Fuscas 
O São Bernardo Plaza Shopping, com a curadoria do Fusca Clube Brasil,

dência de tributos  que acabam sendo repassados aos consumidores. Por 
isso, além de saber gerir os impostos, é de grande importância conhecer 
como eles influenciam na precificação E este será o conteúdo do curso

Na comparação com novembro de 2016,

houve crescimento de 2,82%.

O nível de atividade eco-
nômica no país continuou a 
registrar crescimento no mês 
de novembro, segundo dados 
divulgados ontem (15) pelo 
Banco Central (BC). Os nú-
meros mostram que o Índice 
de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) des-
sazonalizado (ajustado para 
o período) apresentou alta 
de 0,49%.

Na comparação com novem-
bro de 2016, houve crescimen-
to de 2,82% nos dados sem 
ajustes, pois a comparação 
é feita entre períodos iguais. 
Em 12 meses, encerrados 
em novembro, o indicador 
teve expansão de 0,68% sem 
o ajuste sazonal. No ano, até 
novembro, houve crescimento 
de 0,97% também sem ajustes.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 

Dados apurados pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostram que o ICC (Indicador 
de Confi ança do Consumidor) 
concluiu o último mês de 
dezembro com 40,9 pontos, 
mantendo-se estável na com-
paração com o início do ano 
passado. A escala do indicador 
varia de zero a 100, sendo que 
abaixo de 50,0 pontos signifi ca 
um predomínio da percepção 
negativa tanto com relação à 
economia como das fi nanças 
pessoais.

“Para os próximos meses, 
espera-se que o processo de 
recuperação da economia, já 
em curso, produza efeitos mais 
perceptíveis para o consumi-
dor, melhorando a avaliação 
tanto do momento atual como 
as perspectivas para o futuro. 
O reestabelecimento da con-
fi ança, a geração de empregos 

Para os próximos meses, espera-se que o processo de recuperação 

da economia produza efeitos mais perceptíveis para o consumidor.

E-commerce brasileiro 
espera faturar R$ 69 
bi em 2018

Em 2018, o e-commerce 
nacional deve crescer 15% em 
relação a 2017 e faturar R$ 69 
bi de acordo com previsão da 
Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (ABComm). 
O ano deve registrar mais de 
220 milhões de pedidos nas 
lojas virtuais, com um tíquete 
médio de R$ 310. Neste ano, a 
expectativa é que os lojistas do 
comércio eletrônico invistam 
no aprofundamento da expe-
riência do cliente, apostando 
em aplicativos e vendas em 
dispositivos móveis, fazendo 
com que esse meio atinja a 
marca de 33% do total de pe-
didos (contra 28% em 2017), 
consolidando a tecnologia nos 
principais varejistas brasileiros. 

“O principal impulsionador 
das compras online continua 
sendo a comodidade. Com a 
retomada econômica, haverá 
mais investimento e a chega-
da de players pesados como 
Amazon e Alibaba, fazendo o 
setor ganhar ainda mais fôlego 
em 2018”, comenta Mauricio 
Salvador, presidente da AB-
Comm. Em 2017, o e-commerce 
cresceu 12% em relação ao 
ano anterior e obteve um fatu-
ramento de R$ 59,9 bi. O ano 
fechou com 203 milhões de 
pedidos e um tíquete médio de 
R$ 294 (ABComm).

Venda de ônibus e 
caminhões tem alta de 5%

O setor de ônibus e caminhões do país comercializou 
67.168 unidades novas durante o ano passado, com alta 
de 5,05% em relação a 2016, segundo dados da Federa-
ção Nacional da Distribuição dos Veículos Automotores 
(Fenabrave). Apenas os ônibus apresentaram alta de 

10,66% e os caminhões, de 3,53%.
Ônibus e caminhões tiveram alta de 12,03% no mês 

de dezembro, na comparação com novembro. Houve 
alta de 44,74% quando comparado a dezembro de 2016. 

Considerando somente o segmento de ônibus, o cres-
cimento foi de 10,86% em dezembro, na comparação 
com novembro. Em relação a dezembro de 2016, houve 
aumento expressivo de 72,92%. O mercado de caminhões 

registrou alta de 12,34% em dezembro, na comparação 
com novembro. Se comparado a dezembro de 2016, a 
elevação foi de 38,87%.

A expectativa da Fenabrave é de manutenção do clima 
favorável às vendas, com a chegada de um novo ciclo de 
crescimento em 2018. A projeção para caminhões e ônibus é 
de crescimento de 8,6%, sendo 9,5% para caminhões, 5,4% 
para ônibus e 7,8% para implementos rodoviários (ABr).
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Confi ança do consumidor fecha 
2017 apontando estabilidade

Com a economia dando sinais mais claros de retomada, a confi ança do consumidor encerrou o ano de 
2017 de maneira estável

45% dos que possuem uma 
visão neutra.

O desemprego ainda é o 
principal vilão daqueles que 
consideram suas fi nanças em 
momento crítico: 33% atribuem 
à desocupação a principal causa 
do pessimismo. A difi culdade 
em pagar as contas também 
pesa, igualmente citada por 
33% da amostra. A queda da 
renda familiar fi cou com 14%, 
ao passo que 13% tiveram 
algum imprevisto que acabou 
afetando as fi nanças de casa. 
“As taxas de juros recuaram, 
mas ainda permanecem eleva-
das, sobretudo as direcionadas 
as pessoas físicas. Já a infl ação 
acumulou sucessivas altas em 
um período recente, o que faz 
com que o consumidor ainda 
tenha a percepção de que está 
pagando mais caro pelos pro-
dutos que consomem”, explica 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti (SPC/
CNDL).

e crescimento da renda são 
fatores fundamentais para esse 
processo de saída da recessão, 
pois favorecem a retomada do 
consumo, alimentando o ciclo 
virtuoso da economia”, explica 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior.

Em termos percentuais, 84% 
dos consumidores avaliam de 

forma negativa o atual momento 
da economia contra apenas 2% 
que a consideram boa. Outros 
13% têm uma visão neutra a 
respeito. Quando o assunto se 
detém ao estado atual de sua 
própria vida fi nanceira, a avalia-
ção positiva é um pouco melhor 
e atinge 12% dos entrevistados, 
contra 43% de pessimistas e 

Atividade econômica cresceu 
0,49% em novembro

econômica brasileira e ajuda o 
Banco Central a tomar decisões 
sobre a taxa básica de juros, a 
Selic. 

O índice inclui informações 
sobre o nível de atividade dos 
três setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 

de impostos. O indicador foi 
criado pelo BC para tentar 
antecipar, por aproximação, a 
evolução da atividade econô-
mica. Mas o indicador ofi cial 
é o Produto Interno Bruto 
(PIB), calculado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (ABr).


