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As empresas e os 
talentos grisalhos

Diversidade é o que 

sai fora da curva 

da maioria. No caso 

humano, são LGBT, 

pessoas com defi ciência 

física, anões, negros... 

Em suma, todas as pes-
soas que são diversas 
da maioria. Ao menos é 

isso o que as empresas estão 
tratando como diversidade. 
E como estas empresas vêm 
tratando a diversidade? Pro-
movendo a inclusão, sob a 
égide da Responsabilidade 
Social. Muito bem. Vamos 
agora subir ao topo do edifício. 
Olhar mais de cima. Se fi zermos 
isso iremos observar, no todo 
da sociedade, um aumento de 
Cabeças Grisalhas.

E o que as empresas estão 
fazendo com os Cabeças Gri-
salhas?

Acho que se esqueceram de 
olhar. Até porque a maioria dos 
seus executivos são cada vez 
mais jovens. E não é fácil para 
alguém de 30 se por nas botas 
de alguém de 60. Tratar a diver-
sidade é essencial. Respeitoso. 

Agora, enxergar os Cabeças 
Grisalhas é olhar para todos 
nós mesmos daqui a alguns (ou 
muitos) anos. E aqui a questão 
não é apenas de Inclusão. Vai 
muito além disso. Estamos 
falando do Conjunto Universo. 
Um conjunto onde estará toda 
a sociedade. A não ser que não 
cheguem lá.  

Se criamos há alguns anos 
a gerência de Diversidade e 
Inclusão teremos que, com 
muito mais abrangência, criar 
a gerência do Conjunto Univer-
so. Será que as empresas estão 

olhando isso com a atenção 
merecida? Ou estão corren-
do atrás do bonde, deixando 
apenas na área dos Recursos 
Humanos?

Agora vem o mais importan-
te. Os Cabeças Grisalhas têm 
dois chapéus. No primeiro 
eles são os Talentos Grisalhos. 
As pessoas que trabalham 
na organização. No segundo, 
eles são o Mercado Grisalho. 
As pessoas que compram da 
organização. E aqui vem a 
sacada maior. Cuidando do 
primeiro, naturalmente se 
aprende a entender melhor o 
segundo. E enxergar melhor 
esse magnífi co segundo.

E vejam só o tamanho do 
Mercado Grisalho: 5,6 trilhões 
de dólares, para as pessoas 
acima dos 50 anos, contra 4,9 
trilhões de dólares do Mercado 
Jovem e Adulto, para aqueles 
abaixo dos 50. Dados dos EUA, 
de 2015, coligidos por nada me-
nos do que Joseph Coughlin, 
diretor do AgeLab do MIT, e 
autor do livro The Longevity 
Economy – Unlocking the 
World’s Fastest Growing, Most 
Misunderstood Market.

Tiro certeiro. A vantagem 
competitiva nasce dessa gran-
de sacada. Olhar o Conjunto 
Universo, mirar no Mercado 
Grisalho, usando os Talentos 
Grisalhos como chave mestra 
para abrir esse portão, é muito 
mais do que uma política social, 
é uma  estratégia empresarial 
extremamente inteligente. E 
essencial para a sobrevivên-
cia. E para a longevidade da 
organização.

(*) - É organizador do Fórum de 
Talentos Grisalhos, CEO da Aging 

Free Fair, fundador da Freeway e da 
Immaginare.

Edgar Werblowsky (*)

A - Concurso de Redação 
Estão abertas as inscrições para o 6º Concurso de Redação promovido 
pela SEE e Hospital do Amor, em Barretos. Estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental das escolas estaduais de São Paulo já podem enviar 
seus textos às escolas. O objetivo do concurso é difundir o conhecimento 
e entre os jovens. O tema é “Câncer de Pele: um olhar para a sua pele 
pode mudar a sua vida”. O assunto foi escolhido com base em dados 
do INCA (Instituto Nacional de Câncer) que mostram que dos 600 mil 
casos de câncer diagnosticados por ano no Brasil, 200 mil são de pele. 
O texto deve ser inédito e destacar os principais fatores que desenca-
deiam a doença, seus grupos de risco e as possibilidades de prevenção 
e diagnóstico precoce. Mais informações: (www.hcancerbarretos.com.
br/concurso-de-redacao-nec). 

B - Mercado de Aviação 
A chegada de voos em uma cidade chama a atenção de comerciantes e 
empresários da região, desperta o interesse de quem planeja uma via-
gem de férias ou a trabalho e, por consequência, fomenta e desenvolve 
a economia local. Com essa visão, a Azul planeja expandir suas opera-
ções para até 35 novas cidades nos próximos anos, em diversas regiões 
do Brasil, além de destinos internacionais. No último sábado (24), a 
companhia fez sua estreia em dois novos destinos: Rosário e Córdoba. 
Sua lista inclui também cidades como Santa Cruz de la Sierra, Caruaru, 
Mossoró, Serra Talhada, Guarapuava, Toledo, Umuarama, Pato Branco, 
entre outras. A grande maioria será atendida com as aeronaves modelo 
ATR 72-600, que têm capacidade para até 70 Clientes. 

C - Canadá para Exportadores
A Câmara de Comércio Brasil-Canadá lança, amanhã (28), os guias 
Oportunidades Canadenses para Exportadores Brasileiros e Brazilian 
Opportunities for Canadian Exporters, que reúnem cerca de 250 produtos 
com potencial para abertura ou ampliação de mercado no Canadá e no 
Brasil. Será durante o 1º Encontro Brasil-Canadá de Comex, que acon-
tece em sua sede, na R. do Rocio 220, Vila Olímpia, de 14h30 às 18h30. 
O fl uxo comercial entre os dois países, que fi cou em torno de US$ 4,5 
bilhões em 2017, deverá crescer com a assinatura do acordo comercial 
entre o Canadá e o Mercosul – as negociações foram formalmente ini-
ciadas neste mês. Confi ra a programação em: (https://goo.gl/zjN3Ax).

D - Indústria da Borracha
Realizada a cada dois anos, a Expobor – 13ª Feira Internacional de 
Tecnologia, Máquinas e Artefatos em Borracha acontece de 26 a 28 de 
junho, no Expo Center Norte. Com cerca de 100 expositores nacionais e 
internacionais (Alemanha, China, Estados Unidos, Indonésia, Espanha e 
Polônia), a Expobor contará com rodadas de negócios de diversos segmen-
tos interligados como artefatos de borracha, automação, equipamentos de 
laboratório, ferramentaria, máquinas e equipamentos, matérias-primas, 
moldes e ferramentas, além de produtos químicos, projetos e sistemas de 
energia. O encontro também promoverá centros de pesquisa e tecnologia 
em produção, reciclagem e tratamento de resíduos (www.expobor.com.br).

E - Ideias Inovadoras
O Instituto TIM convoca jovens universitários para inscreverem seus 
projetos na 4ª edição do Academic Working Capital (AWC), programa 
que oferece apoio fi nanceiro, técnico e de negócios para ideias inovado-
ras. Entre 22 e 30 de abril, estudantes em fase fi nal de graduação que 
possuem seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltado para uma 
solução tecnológica ou de inovação poderão inscrever os seus cases no 
site do programa (awc.institutotim.org.br/inscreva-se/). As melhores 
iniciativas receberão acompanhamento, orientação de negócios e recur-
sos fi nanceiros para transformar sua ideia em um produto ou negócio.

Nos dias 3 e 4 de abril, no Transamerica Expo Center, acontece o o Conde-
pe 2018, Congresso de Desenvolvimento Profi ssional em Enfermagem. O 
evento passará a limpo a prática e os conceitos científi cos da enfermagem, 
visando a qualifi car a assistência, melhorar a performance/resultados de 
enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, de forma a melhorar, 
por consequência, a assistência aos cidadãos. Dirigido especialmente a 
enfermeiros, técnicos e auxiliares, deve reunir cerca de 4 mil participan-
tes. Apresentará painéis científi co e também lidará de forma prática com 
áreas diversas. Saiba mais em (www.condepe2018.com.br/programação).

G - Acelerando Negócios 
O Braskem Labs Scale, programa de aceleração à empreendedores da 
Braskem, terá suas inscrições encerradas no proximo sábado (31). 

Além da busca por empresas que utilizem a química ou o plástico em 
soluções sustentáveis e inovadoras, há também uma categoria especial 
para negócios que reduzam a perda/desperdício de alimentos. Entre 
os critérios de seleção estão inovação, potencial de mercado, perfi l do 
empreendedor e da equipe envolvida, modelo de negócio e impacto so-
cioambiental. Após a avaliação, uma banca selecionará até 12 empresas 
para quatro meses de capacitação personalizada de acordo com suas 
maiores difi culdades. Outras informações: (www.braskemlabs.com).  

H - Mulheres do Agronegócio 
Já estão abertas as inscrições para o Congresso Nacional das Mulhe-
res do Agronegócio, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro,  no 
Transamerica Expo Center, que também promove, organiza e realiza o 
evento. Para garantir a participação com preços especiais do primeiro 
lote, válido até o dia 31 de março, basta acessar o site (www.mulheres-
doagro.com.br) e fazer a inscrição. O site já traz novidades e, em breve, 
apresentará todo o conteúdo do evento, inclusive com os palestrantes já 
confi rmados. Com tema central “2030 – O Futuro agora, na Prática”, o 
evento trará 16 arenas com temas distintos. O evento tem chancela da 
Transamerica Expo Center na sua promoção, organização e realização. 
O apoio institucional da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, 
e a coordenação de conteúdo da Biomarketing continuam presentes.

I - Concurso para Delegado
As inscrições para o concurso que vai selecionar 250 delegados para a 
Polícia Civil começam no dia 4 de abril e vão até  2 de maio, realizadas 
exclusivamente pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é 
de R$ 84,81. A remuneração inicial é de R$ 9.507,77, incluindo a soma 
dos valores do salário-base e do adicional. Para concorrer, é preciso ser 
brasileiro nato, naturalizado ou estar amparado pelo estatuto da igual-
dade entre brasileiros e portugueses. O candidato deve ter diploma de 
bacharel em Direito e precisa comprovar que exerceu no mínimo dois 
anos a atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício de cargo de 
natureza policial civil, anteriormente à publicação do edital.

J - Empoderamento Pessoal 
O especialista em desenvolvimento humano, Eduardo Shinyashiki, junta-
mente com a sua equipe, realiza mais uma edição do Treinamento Namastê, 
que acontece há mais de 25 anos no Brasil e na Europa. Desta vez, o curso 
ocorre entre os dias 27 de abril e 1 de maio. O Namastê é um programa que 
desenvolve e potencializa o poder pessoal, proporcionando ao participante 
uma extraordinária consciência e autonomia para liderar e guiar sua pró-
pria vida e, assim, conquistar resultados signifi cativos desfrutando de uma 
excelente performance em seu dia a dia pessoal e profi ssional. Durante 
cinco dias, o participante aprenderá técnicas e passará por vivências para 
impulsionar, expandir e fortalecer a competência emocional e a liderança 
pessoal. Saiba mais em (www.namaste.edushin.com.br) tel. (11) 2807-5550.

E aís. Os brasileiros 
escolherão nos dias 7, em 1º turno, e 28 de outubro, no 2º 
turno, 
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seus clientes sobre a correta arrecadação 
e sobre os gast  

s em conjunto 
tivo de divulgar as  

sabendo como os 

eleitos. 
“A assinatura do profissional da contabilidade nas 

interesse da sociedade”, declarou a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar. 

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE CONTRIBUEM 
PARA A TRANSPARÊNCIA DAS ELEIÇÕES 

Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

Construção 
avançou 0,7 
ponto 

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
avançou 0,7 ponto de fevereiro 
para março e chegou a 82,1 
pontos . O primeiro trimestre 
deste ano fechou com altas de 
2,9 pontos sobre o trimestre 
anterior e de 7,2 pontos sobre 
o primeiro trimestre de 2017. A 
alta do indicador deveu-se tanto à 
melhora da situação corrente das 
empresas quanto às perspectivas 
de curto prazo do empresariado. 
O Índice da Situação Atual cres-
ceu 0,9 ponto entre fevereiro e 
março deste ano, atingindo 71,4 
pontos, o maior nível desde julho 
de 2015 (71,7 pontos).

O principal destaque do Índice 
da Situação Atual foi a melhora da 
percepção corrente sobre a car-
teira de contratos, que avançou 
1,4 ponto, passando a 68,9 pon-
tos. Já o Índice de Expectativas 
subiu 0,5 ponto de fevereiro para 
março e atingiu 93,2 pontos. O 
componente que mais infl uenciou 
a alta do Índice de Expectativas 
foi a demanda para os três meses 
seguintes, que cresceu 1,4 ponto, 
para 92,1 pontos.

De acordo com a FGV, o 
resultado de março mostra 
que “a confi ança empresarial 
retomou a trilha de recuperação 
observada desde junho do ano 
passado, fechando o trimestre 
com alta relevante, o que refor-
ça as projeções de crescimento 
setorial. Por outro lado, os sinais 
positivos ainda estão restritos a 
poucas atividades, destacando-
-se principalmente o segmento 
de edifi cações” (ABr).

Dívida pública 
sobe e chega 
a R$ 3,582 
trilhões em 

A Dívida Pública Federal 
(DPF) – que inclui o endivi-
damento interno e externo do 
Brasil – teve aumento de 1,53% 
e passou de R$ 3,528 trilhões em 
janeiro para R$ 3,582 trilhões 
em fevereiro, segundo informou 
ontem (26), em Brasília, a Se-
cretaria do Tesouro Nacional. 

Esse aumento da dívida, 
ocorreu por conta da emissão 
líquida de títulos, no valor de R$ 
28,51 bilhões, e à apropriação 
positiva de juros, no valor de 
R$ 25,55 bilhões.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi) – que 
é a parte da dívida pública que 
pode ser paga em reais – teve 
o estoque ampliado em 1,50%, 
ao passar de R$ 3,405 trilhões 
para R$ 3,456 trilhões, devido à 
emissão líquida, no valor de R$ 
28,91 bilhões, e pela apropria-
ção positiva de juros, no valor 
de R$ 22,41 bilhões.

O estoque da Dívida Pública 
Federal Externa (DPFe), cap-
tada do mercado internacional, 
teve aumento de 2,23% sobre 
o estoque apurado em janeiro, 
encerrando o mês de fevereiro 
em R$ 125,59 bilhões (US$ 
38,70 bilhões), sendo R$ 112,92 
bilhões (US$ 34,80 bilhões) 
referentes à dívida mobiliária 
e R$ 12,66 bilhões (US$ 3,90 
bilhões), à dívida contratual. De 
acordo com o Plano Anual de 
Financiamento (PAF), a dívida 
pública poderá fechar este ano 
entre R$ 3,78 trilhões e R$ 3,98 
trilhões (ABr).

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) caiu de 3,63% para 3,57%, de acordo com o 
Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central (BC) 

sobre os principais indicadores econômicos. A projeção segue 
abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior 
de 3%. Para 2019, a estimativa para a infl ação caiu de 4,20% 
para 4,10%, fi cando mais distante do centro da meta (4,25%).

Para alcançar a meta, o banco usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,50% ao ano. 
Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda 
aquecida, e isso gera refl exos nos preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o 
Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo 
o controle sobre a infl ação.

O mercado não espera por mais cortes de juros este ano. De 
acordo com a previsão das instituições fi nanceiras, a Selic encer-
rará 2018 em 6,50% ao ano e subirá ao longo de 2019, encerrando 
o período em 8% ao ano. A estimativa do mercado fi nanceiro 

Projeção da infl ação segue abaixo do centro da meta de 4,5%, 

mas acima do limite inferior de 3%.
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para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), neste ano, 
subiu levemente de 2,83% para 2,89%. Para 2019, a projeção 
segue em 3% (ABr).

Dados da Polícia Federal, 
analisados pelo Ministério 
do Turismo, revelam que o 
Brasil registrou recorde de 
entrada de turistas estrangei-
ros em 2017. No último ano, 
6.588.770 visitaram o país. O 
número é maior que o regis-
trado nos anos da Olimpíada 
(6.546.696) e da Copa do Mun-
do (6.429.852). A alta de 0,6% 
em relação ao ano anterior foi 
puxada pelos países vizinhos. 
A América do Sul registrou um 
salto de 11,1%, de 3,7 milhões 

para 4,1 milhões turistas em 
2017, o equivalente a 62,4% 
do total.

Na lista de principais emisso-
res de turistas internacionais, a 
Argentina continua em primeiro 
lugar, com 2.622.327 visitantes, 
14,3% a mais que em 2016. 
Em segundo fi cam os Estados 
Unidos, com 475,2 mil viajantes, 
uma queda de 7% em relação 
ao ano anterior. O Chile fi ca na 
terceira colocação, com 342,1 
mil pessoas, 5,2% a mais que 
2016 (MTur).

Recorde no número de 
turistas internacionais


