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A - Meias do Bem
A combinação de inovação, responsabilidade social, solidariedade e 
sustentabilidade deram forma ao Projeto ‘Meias do Bem’. Em um país 
com diversas ações solidárias, sempre existiram campanhas de doações 
de roupas usadas, mas nenhuma encontrava uma nova utilidade para as 
meias. A entidade recolhe estas peças e as transforma em cobertores 
destinados à pessoas em situações de rua. As mais de 160 lojas da Puket, 
e outros parceiros, são os pontos de coleta. As peças podem chegar em 
qualquer estado, pois são higienizadas e trituradas antes de se transfor-
marem em cobertor. Já foram mais de 1 milhão pares de meias usadas 
coletadas, que foram reciclados e transformados em 25 mil cobertores 
entregues em conjunto com outros 25 mil pares de meias novos, ofere-
cidos pela própria Puket (www.meiasdobem.com.br).

B - Inovações na Saúde
A próxima atividade do Ciclo de Palestras ILP-Fapesp acontece na próxi-
ma segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa do Estado, e terá como 
tema “Inovações na Saúde: Tecnologias que salvam vidas”. As palestras 
previstas são com pesquisadores e empresários que desenvolveram novas 
tecnologias: “Ventilador pulmonar”; “Plataforma de gestão e comunicação 
hospitalar para melhoria da atenção ao paciente”; “Teste de alta espe-
cifi cidade para detecção de anticorpos do vírus Zika”; e “Aparelho de 
monitoramento de pressão intracraniana”. O evento é aberto ao público, 
com inscrições gratuitas pelo site (https://www.al.sp.gov.br/ilp/detalhe-
Atividade.jsp?id=4245). Mais informações: (https://goo.gl/8RcX2M).

C - Trainee do SAS 
As inscrições para o programa de trainee do SAS plataforma de educa-
ção estão entrando na reta fi nal. Os profi ssionais interessados têm só 
até domingo (20), para se cadastrar no site (www.traineesas.com.br). 
A empresa busca talentos de todo o Brasil que apostem na construção 
de uma carreira profi ssional em uma companhia de soluções para Edu-
cação. É preciso estar no último ano de qualquer curso universitário 
ou ser graduado há no máximo dois anos.  O programa tem a duração 
de um ano e a expectativa é de que sejam contratados doze trainees 
para trabalharem em São Paulo ou Fortaleza. O trainee passará por 
uma imersão em diferentes áreas da companhia até alocar-se em um 
setor específi co. Ao fi nal, os dois trainees responsáveis pelos melhores 
projetos ganharão bolsas de MBA.

D - Festival da Sardinha 
Nos próximos fi nais de semana, começando neste sábado (19) e indo 
até o dia 10 de junho, acontece o 1º Festival da Sardinha na Ceagesp, 
em que a atração principal é o prato com três sardinhas na brasa acom-
panhadas de batata sauté, arroz branco e vinagrete a um preço único de 
R$ 21,90. Haverá ainda barracas de venda de casquinha de siri, pastel 
de camarão, espeto de camarão, tempurá, isca de peixes e diversos 
churrascos de carne, como chuleta, picanha, contrafi lé à brasileira, todos 
acompanhados de arroz, fritas e vinagrete. Horário: das 12 às 21h, com 
entrada pelo portão 15, Marginal Pinheiros. 

E - Investimento Coletivo 
Após conquistar 30 mil usuários e 65 restaurantes com o app que permite 
adiantar o pedido em praças de alimentação e evitar fi las com caixas, a Onyo 
abriu um processo de investimento coletivo com o objetivo de alcançar 
R$ 1,5 milhão. Feito por meio da plataforma Kria, o crowdfunding é uma 
captação pública que torna acessível a todos os interessados fazer aportes 
fi nanceiros na startup, a partir de R$ 500. Semelhante aos fi nanciamentos 
coletivos para desenvolvimento de produtos e produção de livros e fi lmes, 
entre outros, o investimento coletivo permite aos interessados se tornarem 
parte ativa das empresas. Saiba mais em: (www.onyo.com). 

F - Genética em Executivos
A PWN São Paulo (Professional Women’s Network), movimento global que 
trabalha para equilibrar a presença de homens e mulheres em posição de 
liderança, promove no próximo dia 22 (terça-feira) a palestra “O Executivo 
na Essência” com o consultor Jorge Fornari. Baseado no livro de mesmo 
nome, trata do lado humano, obscuro, primitivo e pouco conhecido, mas 
que tanto atrapalha carreiras. O Executivo na Essência sintetiza descobertas 
e hipóteses sobre como a evolução da espécie humana nos aparelhou para 
formar a sociedade em que vivemos, e como somos induzidos a respostas que 
damos em nosso dia a dia. O evento, das 19 às 21h, será no Instituto Via de 
Acesso (Al.Santos, 745  8º andar), com entrada franca. Inscrições: (https://
pwnsaopaulo.net/events/1469-pwn-sao-paulo-a-essencia-do-executivo.html).

G - Missão China
A Anprotec realiza a Missão China 2018, que acontece entre os dias 13 e 24 
de agosto. Os participantes poderão conhecer o ecossistema de inovação 

da China, no que se refere às políticas de apoio ao empreendedorismo ino-
vador, que têm como foco o incentivo à inovação empresarial e o estímulo 
ao investimento direto. Visitas aos centros de inovação e negócios, parques 
científi cos e tecnológicos, aceleradoras e incubadoras de empresas, corpo-
rações de tecnologia e empresas de investimento. Propicia experiências 
e encontros através de networking; benchmarking; prospecção de novos 
parceiros; e seminários sobre o ecossistema de inovação chinês, com foco 
em parques científi cos e tecnológicos. Informações: Aksara Somchinda 
(aksara@anprotec.org.br) ou tel. (61) 3202-1555.

H - Fadas do Leite 
A partir do próximo dia 19 (sábado), o projeto Fadas do Leite inaugu-
ra seu primeiro ponto de coleta de leite materno em parceria com o 
Shopping Vila Olímpia (Rua Olimpíadas, 360). Para receber o leite das 
doadoras o Espaço Família do Shopping Vila Olímpia estará devidamen-
te equipado e preparado com bombas de leite e kits de coletores com 
luvas e máscaras caso a voluntária prefi ra realizar a coleta em casa.  As 
doações serão retiradas e transportadas pela equipe da Fadas do Leite 
para o Banco de Leite do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de 
Barros. A doação ajuda a salvar diariamente milhares de vidas de bebes 
que nascem prematuros e que, por alguma razão, não podem receber 
o leite das mães de sangue. Informações (fadasdoleite.org/como-doar).

I - Universidade Aberta 
A UFSCar realiza, nos próximos dias 23 e 24, o evento Universidade 
Aberta 2018, no Campus São Carlos. A proposta é divulgar, aos estudantes 
de Ensino Médio, de cursinhos pré-vestibulares e aos alunos dos 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental, as atividades realizadas na Instituição, 
buscando aumentar o interesse desses jovens pelo conhecimento, pela 
ciência, as profi ssões e a continuidade de seus estudos. Já estão inscritas 
75 escolas paulistas e mineiras. Cerca de 6 mil estudantes participarão 
das atividades. As atividades são gratuitas, monitoradas por estudantes 
da UFSCar e acontecem das 8 às 18 horas durante os dois dias do evento. 
Inscrições pelo site (www.visite.ufscar.br). 

J - Pequeno Lojista 
A Via Varejo, uma das maiores varejistas de eletroeletrônicos do Brasil e 
responsável pelas marcas Casas Bahia e Pontofrio, reformula seu braço 
de atacado e apresenta a VVAtacado, nova marca da companhia para 
pequenas e médias empresas. Por meio dela, a empresa oferece uma 
plataforma completa de soluções de produtos e serviços customizados, 
criada para atender lojistas de todos os segmentos, seja e-commerce ou 
lojas físicas, e em qualquer lugar do Brasil. A empresa está dobrando sua 
capacidade de atendimento pelo televendas e lança um novo site (www.
vvatacado.com.br), aprimorando a experiência de compras do cliente e 
tornando tudo mais simples e fácil de ser acessado e comprado. Além 
disso, por meio da VVAtacado, empresas de todo o Brasil passarão a 
contar com o acesso à maior malha logística do varejo brasileiro.
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O assunto terceirização 

entrou na agenda 

corporativa no início da 

década de 1990

O outsourcing, palavra em 
inglês que designa essa 
prática, já vinha sendo 

implementada em meados dos 
anos 1980 com sucesso nos paí-
ses desenvolvidos. São 25 anos 
de ativação no ambiente das 
organizações que procuram 
alternativas estratégicas de 
ferramentas de gestão para o 
aprimoramento das atividades 
e mais competitividade.

Na 7ª Pesquisa Nacional 
sobre Terceirização, realizada 
em maio pelo Cenam (Centro 
Nacional de Modernização 
Empresarial), com 2.810 em-
presas em todo o país, 70% 
dos participantes avaliaram 
os serviços terceirizados como 
satisfatórios, 85% consideram 
que as bases do contrato são 
cumpridas e 39%, que houve 
redução de custos. No entanto, 
quando abordamos o tema sob 
o foco do registro da mão de 
obra, 34% já tiveram algum 
problema trabalhista com a 
contratação de serviços ter-
ceirizados. 

Percebemos, então, que 
ao longo destes anos muitas 
distorções ocorreram, gerando 
ações na Justiça do Trabalho 
e denúncias de irregulari-
dades diversas. O sinal de 
alerta contratual tem ocorrido 
nas relações das empresas 
prestadoras de serviços com 
a iniciativa privada e com o 
setor público. Este último, 
por decorrência da utilização 
da Lei 8.666, que determina a 
contratação dos serviços pelo 
menor preço, acabou sofrendo 
uma sequência enorme de 
denúncias.

Surge, então, um fato re-
levante: a aprovação da Lei 
13.429/2017 que dispõe sobre 
o trabalho temporário e defi ne 
padrões legais para a prestação 
de serviços a terceiros. Com 
isso, estabelece-se uma nova 
premissa para a contratação 
dos serviços, possibilitando 
fazê-la tanto para as ativi-

dades-meio quanto para as 
atividades-fi m.

Também reforça-se as sal-
vaguardas trabalhistas para o 
trabalhador da empresa pres-
tadora de serviços, oferecendo 
mais segurança e resguardo no 
processo de contratação entre 
as partes, de acordo, também, 
com a nova Lei da reforma 
trabalhista (Lei 13.467/2017).

A premissa principal da lei é 
a subordinação das empresas 
às condições predeterminadas 
pelos sindicatos de traba-
lhadores e complementadas 
pela aplicação dos serviços 
terceirizados nas atividades-
-meio e atividades-fi m. Nesse 
particular, setores estratégi-
cos de atividades no Brasil 
vêm utilizando os serviços 
terceirizados desde o início 
da construção desse conceito 
moderno de abordagem.

Identifi cou-se, através daí, o 
enquadramento dessas práti-
cas nos âmbitos administrativo 
e operacional, irradiando essas 
ações de uma forma horizontal 
na maior parte das áreas das 
empresas. Com o processo 
de privatização e a concessão 
de vários setores estratégicos 
nos últimos anos, as empre-
sas defi niram um modelo de 
contratação de serviços mais 
rígido, incluindo indicadores 
de qualidade alinhados aos 
índices acordados pela agência 
reguladora e às práticas reco-
nhecidas pelo mercado.

O que se depreende é que 
os impactos da terceirização 
e o gerenciamento dos riscos 
da aplicação desse processo 
são fundamentais para o bom 
desempenho das empresas 
num ambiente de efi ciência 
e de busca de resultados. 
Como ferramenta de gestão, a 
terceirização tem se mostrado 
elemento decisivo no conjunto 
das atividades das organiza-
ções para que sejam atingidos 
indicadores de competitivida-
de à altura das exigências do 
mercado.

(*) - É Presidente Executivo da 
ADVB; Coordenador Geral do IRES – 
Instituto ADVB de Responsabilidade 

Socioambiental e Presidente do 
CENAM – Centro Nacional de 

Modernização Empresarial.

Lívio Giosa (*)

Agora, o segurado deverá 
acessar o ‘Meu INSS’ ou 
ligar para o 135 e, em 

vez de agendar uma data para 
ser atendido, receberá direto o 
número do protocolo de reque-
rimento, eliminando a etapa do 
agendamento.

Atualmente, o segurado 
precisa agendar uma ida ao 
INSS para levar documentos e 
formalizar o pedido. Com o novo 
modelo, ao fazer o pedido, o ci-
dadão acompanha o andamento 
pelo’ Meu INSS’ ou pelo telefone 
135 e, somente se necessário, 
será chamado à agência. Nos 
casos em que as informações 
previdenciárias necessárias 
para o reconhecimento do di-
reito já constarem nos sistemas 
do INSS, será possível então a 
concessão automática do bene-

O indicador de recuperação de crédito – ob-
tido a partir da quantidade de exclusões dos 
registros de inadimplentes da base da Boa Vista 
SCPC – apontou crescimento de 5,1% em abril, 
na comparação mensal com ajuste sazonal. Já na 
análise acumulada em 12 meses, houve queda 
de 1,6% (maio de 2017 até abril de 2018 frente 
aos 12 meses antecedentes). Na comparação 
com o mesmo mês de 2017 a queda foi de 9,6%.

Em termos regionais, na comparação acumulada 
em 12 meses, observou-se alta na região Sul (4,6%). 

Em sentido oposto, a região Nordeste foi o desta-
que negativo (-7,7%), seguido do Norte (-5,3) e 
Centro-Oeste (-4,0%). O movimento negativo em 
12 meses resulta ainda das difi culdades enfrenta-
das pelos consumidores, com lenta retomada da 
atividade e mercado de trabalho ainda fragilizado. 

Espera-se que com a diminuição da desocupa-
ção e melhora na renda, as famílias encontrem 
situação fi nanceira mais favorável, que permitirá 
uma evolução mais consistente na recuperação 
de crédito (SCPC).

O sistema conta com um canal que permite ao cidadão 

acompanhar o andamento do seu pedido sem sair de casa.

Indústria paulista 
gerou 9,5 mil postos 
de trabalho em abril

A indústria paulista encerrou 
abril com geração de 9,5 mil 
novos postos de trabalho, uma 
alta moderada de 0,44% em 
relação a março na série sem 
ajuste sazonal. No acumulado 
do ano, o resultado também 
sofreu variação positiva, com 32 
mil novas vagas (+1,50%). Com 
ajuste sazonal, o índice apresen-
tou recuo de -0,18% no mês. Os 
dados de Nível de Emprego do 
Estado foram divulgados ontem 
(16) pela Federação e Centro 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo.

De acordo com o segundo 
vice-presidente da Fiesp, José 
Ricardo Roriz Coelho, o resultado 
mostra um viés de baixa para o 
emprego na indústria paulista. 
“Apesar de este ser o segundo ano 
consecutivo em que o emprego 
em abril apresenta um resultado 
positivo, os dados estão aquém do 
esperado, com o nível de emprego 
industrial exibindo uma recupe-
ração bastante lenta. Por isso, 
percebemos que há uma perda de 
fôlego no processo de retomada 
da atividade econômica”

Entre os 22 setores acompa-
nhados pela pesquisa para o mês 
de abril, 13 fi caram positivos, 3, 
estáveis e 6, negativos. Entre os 
positivos, os destaques fi caram 
por conta de produtos alimen-
tícios, com geração de 5.817 
postos de trabalho, seguido por 
coque, derivados de petróleo 
e biocombustíveis (+1.435), 
produtos de metal (+1.397) e 
veículos automotores, reboques e 
carroceria (+810). No campo ne-
gativo fi caram, principalmente, 
confecção de artigos do vestuário 
e acessórios e produtos têxteis 
(AI/Fiesp-Ciesp).

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-
10) registrou infl ação de 1,11% em 
maio, taxa superior ao 0,56% de 
abril. Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o indicador acumula 
taxas de infl ação de 3,18% no ano e 
de 3,58% em 12 meses. A taxa foi 
puxada pelos preços no atacado. O 
Índice de Preços ao Produtor Amplo, 

que mede esse segmento, subiu de 
0,70% em abril para 1,55% em maio.

Outro subíndice que teve alta na 
taxa de infl ação foi o Índice Nacional 
de Custo da Construção, que passou 
de 0,30% para 0,34%. O Índice de Pre-
ços ao Consumidor, que acompanha 
a variação do varejo, caiu de 0,28% 
em abril para 0,26% em maio.

A atividade econômica re-
gistrou queda no primeiro tri-
mestre. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br), dessazonalizado 
(ajustado para o período), teve 
retração 0,13% de janeiro a 
março, comparado ao último tri-
mestre de 2017, de acordo com 
dados divulgados ontem (16).

Na comparação com o 
primeiro trimestre do ano 
passado, houve crescimento 
de 0,86% (sem ajuste para o 
período). Em 12 meses encer-
rados em março, o indicador 
apresentou crescimento de 
1,05%. Em março, comparado 
ao mesmo mês de 2017, houve 
queda de 0,66%. Na compa-
ração com fevereiro, o índice 
registrou retração de 0,74%.

O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de juros, 

Índice de Atividade Econômica do BC teve retração

de janeiro a março.
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INSS reduzirá agendamento 
presencial a partir de segunda-feira
A partir desta segunda-feira (21), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixará de agendar o 
atendimento presencial para salário-maternidade e aposentadoria por idade urbanos

que a mudança representa o 
fi m do tempo de espera para 
ser atendido.

Atualmente, o ‘Meu INSS’ tem 
mais de 7 milhões de usuários 
cadastrados e é acessível pelo 
computador ou celular. 

O sistema, que está sendo 
aprimorado, conta com um 
canal que permite ao cidadão 
acompanhar o andamento do 
seu pedido sem sair de casa, 
consultar extratos e ter acesso a 
outros serviços do INSS. O ins-
tituto vai ampliar cada vez mais 
a lista de serviços agendáveis. 
A partir do dia 24, serviços que 
antes eram prestados somente 
no atendimento espontâneo se-
rão realizados com dia e horário 
marcados, bastando fazer seu 
agendamento pelo ‘Meu INSS’ 
ou o telefone 135 (ABr). 

fício, isto é, a distância.
Segundo o INSS, com a mu-

dança, não haverá mais falta de 
vaga e, caso precise ir a uma 

agência para apresentar algum 
documento, o cidadão terá a ga-
rantia de ser atendido perto da 
residência. O instituto diz ainda 

Atividade econômica tem 
queda no primeiro trimestre

a Selic. O índice incorpora 
informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, 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 econômica. Mas o 
indicador ofi cial é o Produto 
Interno Bruto (PIB – a soma de 
todas as riquezas produzidas 
no país), calculado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) (ABr).

Recuperação de crédito cresceu 5,1% em abril

IGP-10 registra infl ação em maio


