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A - Recolocação Profi ssional
O Yiesia fi rmou parceria com o curso de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa para atendimento dos refugiados de diversos 
países que fazem parte do Projeto Caleidoscópio, que objetiva aproximar em-
presas brasileiras de pequeno e médio porte dos executivos estrangeiros, no 
intuito de promover transformações na cultura organizacional das empresas 
e, ao mesmo tempo, capacitar esses profi ssionais a adaptar-se ao mercado 
nacional. O Yiesia é uma consultoria estratégica em Governança e gestão 
pautada na abordagem multifocada e humanizada da gestão empresarial 
para geração de valor para o negócio. Saiba mais em (http://yiesia.com.br/).

B - Moda Sustentável
O segmento da moda promove tendências e a sustentabilidade é uma delas. 
Esse é um dos temas que estão entre os pilares da Unibes Cultural, que abre 
seu espaço para um debate sobre a moda sustentável: a primeira semana de 
moda sustentável do País, a ‘Brasil Eco Fashion Week’, que acontece entre 
os próximos dias 21 e 24 (terça a sexta-feiras). Uma resposta à crescente de-
manda por um mercado de moda engajado a valores humanos, consciência de 
consumo e preservação ambiental. Serão quatros dias de desfi les, showrooms, 
espaço lab de inovação, palestras, mostra de looks, espaço moda ativismo, 
debates e workshops, com objetivo de sensibilizar, inspirar e fomentar a moda 
ética e consciente. Daiba mais: (www.unibescultural.org.br). 

C - Administração Industrial 
O Curso de Especialização em Administração Industrial (CEAI) foi criado 
no Departamento de Engenharia de Produção da Poli/USP e coordenado 
por professores da instituição, seguindo a tradição de pioneirismo. O CEAI 
é realizado pela Fundação Vanzolini mediante um convênio entre as institui-
ções. Os alunos têm uma experiência customizada e podem escolher uma 
grade de disciplinas adequadas à sua condição ou trajetória profi ssional 
através de disciplinas que se dividem em fundamentais e complementares. 
Quando aprovados em determinados conjuntos de disciplinas, os alunos 
recebem um certifi cado de aperfeiçoamento. O curso  está com inscrições 
abertas para a turma de janeiro. Mais informações em: (https://vanzolini.
org.br/cursos/curso-de-especializacao-em-administracao-industrial-ceai/). 

D - Programa de Estágio
A Thomson Reuters, provedora líder mundial de informação e tecnolo-
gia, anuncia o seu Programa de Estágio 2018. As inscrições devem ser 

realizadas até segunda-feira (20). São 27 vagas disponíveis para atuação 
em São Paulo, Campinas ou Juiz de Fora. Conta com vagas direciona-
das para as áreas: Comercial, Editorial, Finanças, Gerenciamento de 
Produtos, Jornalismo, Jurídico, Marketing, RH, TI e áreas correlatas. O 
processo seletivo é uma oportunidade para os jovens alavancarem suas 
carreiras profi ssionais. O programa objetiva reforçar a importância de 
incentivar jovens a inovarem no início de suas carreiras em um ambiente 
de negócios mais dinâmico e desafi ador. Saiba mais em: (https://www.
atsglobe.com/oportunidades/thomsonreuters2018/).

E - Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química realiza no dia 8 de dezembro, 
no no WTC Events Center, o 22º Encontro Anual da Indústria Química, 
que reunirá representantes do governo e profi ssionais da indústria 
química para debater a inserção da química nacional no cenário global, 
as mudanças no cenário energético e de matérias-primas mundial e os 
impactos no setor químico. O evento já tem confi rmado a participação 
do convidado internacional Wolfgang Falter, líder global do Setor de 
Químicos e Materiais Especiais da Deloitte, que fará a apresentação 
“Química 4.0 – crescimento por meio da inovação em um mundo em 
transformação”. Mais informaçõs no site: (www.enaiq.com.br) e (www.
abiquim.org.br).

F - Recuperação de Computadores
A Instituição Social Ramacrisna realiza desde 2013 o Projeto Solidariedade 
Inclusiva, que objetiva receber doações de computadores usados, para 
serem recuperados pelos alunos do Curso Profi ssionalizante de ‘Operador 
de Computador e Redes Locais’ e, posteriormente, doados às crianças 
em situação de vulnerabilidade que integram o Centro de Apoio Educa-
cional Ramacrisna. Para participar, os alunos devem frequentar todas as 
ofi cinas, estarem frequentes, terem bom desempenho na escola e não ter 
computador em casa. Mais de 111 famílias já foram benefi ciadas com um 
computador completo, fi nalizado pelos alunos integrantes do curso, que 
adquiriram conhecimento, experiência e se qualifi caram para inserção no 
mercado de trabalho. Saiba mais em: (www.ramacrisna.org.br).

G - Leilões de Imóveis
Uma oportunidade para quem deseja adquirir imóveis tanto residenciais 
quanto comerciais, seja para uso ou renda, será dada pela Zukerman 
Leilões, especializada no ramo com mais de 32 anos de atuação e refe-

rência no setor. A empresa, que tem parcerias com instituições privadas, 
como Bradesco, Itaú, Banco Pan, Banco Inter, Santander e Ambev, está 
realizando cerca de 915 leilões de imóveis de propriedades pelo Brasil. 
Dentre as oportunidades, existem imóveis comerciais, residenciais e 
rurais. Os bens podem ter até 60% de desconto em relação ao preço de 
mercado. As propriedade têm origem em processo cível, trabalhista, de 
falência, execuções fi scais ou dívida de condomínio. Os imóveis podem 
ser vistos no site (www.zukerman.com.br).

H - Cúpula Empresarial
São quase 2 mil empresários do mundo todo inscritos no evento, sendo 
quase 10% brasileiros. A 11ª edição do principal encontro de negócios 
entre China, América Latina e Caribe acontece no novo Centro de Con-
venções de Punta Del Este, entre 30 de novembro e 2 de dezembro. A 
cúpula China-LAC, organizada pelo Conselho Chinês para a Promoção 
do Comércio Internacional, Uruguai XXI e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, surgiu para estreitar o relacionamento e aumentar as 
afi nidades de parcerias bilaterais. O encontro promove a convergência 
de negócios em áreas estratégicas reunindo importantes autoridades 
nacionais, especialistas chineses e latino-americanos, representantes de 
agências de fi nanciamento multilaterais e internacionais. Mais informa-
ções: (http://www.chinalac2017.com/participar/).

I - Gestão Municipal
No dia 7 de dezembro será realizado o II Congresso de Gestão Municipal 
pelo Instituto Paulista de Gestão Municipal, na Assembleia Legislativa 
do Estado. O evento é gratuito e indicado para prefeitos, vice-prefeitos, 
secretários municipais, procuradores, servidores municipais, vereado-
res e fornecedores. O evento reúne especialistas de diferentes áreas, 
como economia, fi nanças, administração, direito, entre outras, para 
tratar de maneira prática e didática  assuntos relacionados à rotina das 
administrações municipais. Aborda temas como: precatórios, contratos 
administrativos, PPP’s municipais, fi nanças públicas, responsabilidade 
de prefeitos, questões eleitorais, terceirização de mão de obra, Tribunais 
de Contas, e soluções para as gestões municipais em período de crise. 
Inscrições: (www.congresso.ipgm.com.br).

J - Gerenciamento de Informações
Essencial para empresas que buscam competitividade, por oferecer uma 
série de estratégias, métodos e ferramentas voltados à inteligência dos 
processos organizacionais, o mercado de Enterprise Content Management, 
ou gestão da informação corporativa, acaba de ganhar forte represen-
tatividade com o lançamento, em São Paulo, da Associação Brasileira 
de Empresas Usuárias e Fornecedoras de Tecnologias para Gestão de 
Informações. Nasce como um Núcleo Associativo do Instituto Information 
Management e visa reunir   empresas usuárias e fornecedoras de tecno-
logia para promover ações que visem uma melhor compreensão sobre a 
importância da GI nos negócios das organizações. Maiores informações: 
tel. (11) 3392-4111 (contato@iima.com.br) ou (https://is.gd/x5TqhK).
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Fator humano:
risco para empresas

Corporações dão pouco 
valor ao fator humano 
em suas matrizes de 
risco

Ao recrutar executivos 
sem avaliar seu perfi l 
comportamental po-

dem colocar em xeque sua 
existência. Essa, porém, é a 
tônica do mercado. Executi-
vos sempre são contratados 
com base em seus currículos, 
enquanto que suas demissões 
devem-se, em 90% dos casos, a 
comportamento e não à falta de 
conhecimento. Isso perdura, 
mesmo quando o noticiário 
revela grandes corporações 
ameaçadas por atos escusos e 
ilegais de seus líderes.

A última pesquisa Perfil 
Comportamental dos Executi-
vos, elaborada pela HSD Con-
sultoria em RH e pela Orches-
tra Soluções Empresariais, 
demonstra um crescimento 
do número de executivos que 
exibem desvio de caráter. De 
3.500 profi ssionais que ocu-
pavam cargos de comando em 
médias e grandes corporações 
no país entre os anos de 2014 
e 2017, 27% demonstram 
considerável potencial para 
desvio de conduta. A pesquisa 
anterior, de 2013, apontava 
que 20% de 5 mil avaliações 
identifi cavam esse perfi l.

A grande maioria dos pro-
cessos de seleção e entrevistas 
estruturadas não possui me-
todologias que identifi quem 
desvios de caráter/conduta, 
particularmente no caso de 
executivos. Esses normal-
mente apresentam alto nível 
de inteligência cognitiva, o 
que favorece a elaboração 
de meios para obterem o que 
almejam. A manipulação vem 

como decorrência desse pro-
cesso, por exemplo, com o uso 
de demasiada simpatia para a 
conquista de objetivos pessoais 
no ambiente profi ssional.

No estudo, são considera-
dos desvios comportamentais 
características como ambição 
desmedida, confl itos de in-
teresse em busca de ganhos 
pessoais, e condutas moral e 
ética. Dentre os atos praticados 
por executivos com desvio de 
caráter fi guram maquiagem de 
resultados, apropriação indé-
bita de valores, manipulação 
de dados e pessoas e outros 
que colocam a corporação em 
xeque.

Algumas empresas relutam 
ao decidirem pelo desligamen-
to, mesmo quando tais práticas 
já foram percebidas, com a 
justifi cativa que alguns CEO´s 
utilizam que esses profi ssio-
nais trazem resultados para 
o negócio. Ora, se há desvio 
de conduta comprovado pela 
auditoria, uma ação imediata e 
contundente deveria ser a or-
dem e não uma discussão. Até 
porque, com certeza, outras 
pessoas da organização sabem 
deste desvio de conduta. 

Desta forma, a mensagem 
que se transmite é que tudo é 
permitido, desde que se traga 
resultados. Há um estímulo 
à impunidade. Por ocupar 
um cargo importante, alguns 
executivos acreditam que 
podem tudo e que não serão 
denunciados. É um refl exo de 
problemas que a nossa socie-
dade tem. 

Muita gente acredita que 
o poder é um salvo-conduto 
para se fazer o que quiser. 
A sociedade, de certa forma, 
endossa isso.

 
(*) - É vice-presidente da Orchestra 

Soluções Empresariais.

Susana Falchi (*)

 72% consideram a data um momento oportuno para adquirir 
algo que estejam precisando com preços baixos.

A Black Friday é relativa-
mente nova no país, mas não 
passa despercebida pelos 
consumidores brasileiros e 
ganha cada vez mais força 
no calendário do varejo. Uma 
pesquisa do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que 39% dos consu-
midores têm a intenção de 
fazer compras na Black Friday 
de 2017, que será na sexta-
-feira (24), e 43% também 
pretendem comprar, depen-
dendo dos preços e descontos 
ofertados.

Entre os que pretendem 
comprar este ano, 72% con-
sideram a data um momento 
oportuno para adquirir algo 
que estejam precisando com 
preços baixos. Já entre os que 
não pretendem comprar, os 
principais motivos são falta 
de dinheiro (23%), considerar 
que o momento econômico 
não é favorável para compras 
(18%), e a crença de que a pro-
moção anunciada não seja real 
(16%). Entre os que preten-
dem gastar mais, os principais 
motivos são ter mais produtos 

ANS já 
arrecadou R$ 
303,6 milhões 
em multas em 
2017 

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) tem regis-
trado aumento na arrecadação 
de multas aplicadas às opera-
doras de planos de saúde. So-
mente este ano, até setembro, a 
Agência arrecadou cerca de R$ 
303,6 milhões. No ano passado, 
foi obtido um recorde: R$ 371,6 
milhões, valor 126% superior ao 
que foi arrecadado em 2015 (R$ 
164,3 milhões).

Esse resultado foi possível em 
razão da alteração de normativo 
interno da ANS, que tornou o 
processo sancionador mais cé-
lere e buscou eliminar o passivo 
processual existente. Essas me-
lhorias internas também foram 
responsáveis pelo aumento da 
aplicação de penalidades, ob-
servado principalmente a partir 
do 2016 (confi ra no quadro ao 
fi nal do texto). 

As infrações mais comuns 
registradas em 2016 e ao longo 
de 2017 se referem a multas 
por negativas indevidas de 
cobertura, suspensão ou res-
cisão de contrato, deixar de 
prever cláusulas obrigatórias 
no instrumento contratual 
fi rmado com o benefi ciário ou 
pessoa jurídica contratante ou 
estabelecer disposições ou al-
terações contratuais que violem 
a legislação em vigor (ANS).

O Ministério das Relações Exte-
riores da China reiterou acreditar 
que a Venezuela será capaz de lidar 
com sua dívida, à medida que o 
país começou a fazer pagamentos 
de juros de títulos na sequência de 
um atraso que ameaçava levar a 
um calote. A Venezuela pegou em-
préstimos de bilhões de dólares da 
Rússia e da China, principalmente 
por meio de acordos de troca de 
petróleo, que prejudicaram a en-
trada de moeda estrangeira no país 
por exigirem que carregamentos de 
petróleo sejam usados para pagar 
tais empréstimos.

Na quarta-feira (15), a Vene-
zuela obteve termos melhores 

para sua dívida com a Rússia, 
além de um voto de confi ança da 
China -- dois países que podem 
dar fôlego ao governo de Caracas 
enquanto esta tenta manter a 
solvência de sua economia pro-
fundamente deprimida. Indagado 
se a China teme que a dívida 
não será quitada, o porta-voz da 
chancelaria chinesa Geng Shuang 
disse em um boletim regular à 
imprensa que a cooperação fi nan-
ceira China-Venezuela prossegue 
normalmente. “Acreditamos que 
o governo e o povo da Venezuela 
têm capacidade de lidar devida-
mente com a questão de sua dí-
vida”, disse Geng (ABr/Reuters).

O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida, 
atingindo 74,4% das famílias endividadas.

No comparativo com o 
mesmo período do ano 
passado, quando a pro-

porção era de 51,9%, houve um 
aumento de 2,6 pp, represen-
tando um aumento de 116 mil 
no número de famílias nessa 
situação, ao passar de 1,997 
milhão para 2,113 milhões. Os 
dados são da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor,  realizada mensal-
mente pela FecomercioSP.

O endividamento continua 
sendo maior entre as famílias 
que ganham até dez salários 
mínimos, sendo que o porcen-
tual de endividados em outubro 
foi de 57,6%, queda de 0,7 p.p. 
em relação ao mês anterior. A 
proporção de famílias que não 
terão condições de pagar as 
contas em atraso no próximo 
mês atingiu 7,6% em outubro, 
queda de 1,9 pp em relação a 
setembro e -0,2 pp na compa-
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Cresceu o porcentual de 
famílias paulistanas endividadas
Em outubro, 54,5% das famílias declararam ter algum tipo de dívida, leve alta de 0,1 ponto porcentual 
(pp) na comparação com o mês anterior, e o maior patamar desde setembro de 2015

inadimplência. O cartão de cré-
dito continua sendo o principal 
tipo de dívida, atingindo 74,4% 
das famílias endividadas. Em 
seguida estão carnês (13,9%); 
fi nanciamento de casa e fi nan-
ciamento de carro, ambos com 
11,2%; crédito pessoal (9,2%); 
cheque especial (5,8%); e cré-
dito consignado (3,9%). 

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o resultado da pesquisa 
em outubro mostra que cada vez 
mais o consumidor paulistano 
se mostra menos cauteloso em 
relação ao comprometimento de 
sua renda futura. Mais seguran-
ça no emprego, baixa infl ação e 
juros em queda são os principais 
motivadores desse comporta-
mento. O momento é bem-visto 
pelo empresário do comércio, 
pois se observa um conjunto de 
variáveis positivas na véspera do 
melhor momento para o varejo, 
o Natal (AI/FecomercioSP).

ração com outubro de 2016.
O aumento do endividamento 

indica um quadro de retomada 
de consumo via crédito. O 
endividamento médio sobe de 
51,1% para 53,2%, enquanto a 

inadimplência cresce de 19% 
para 19,4%. Ou seja, há clara-
mente uma alta mais acentuada 
de famílias contraindo dívidas e, 
ao mesmo tempo, conseguindo 
manter equilibrado o nível de 

43% dos consumidores pretendem 
comprar na Black Friday

para comprar (37%), acreditar 
que os produtos estarão com um 
preço bom e que vale a pena 
aproveitar a promoção (32%) 
e ter economizado ao longo do 
ano para poder gastar (27%). 

Entre os que pretendem 
gastar menos, os principais mo-
tivos são o orçamento apertado 
(23%), ter outras prioridades 
(16%) e a vontade de econo-
mizar (16%).

Em média, os consumido-
res pretendem comprar três 
produtos e gastar cerca de 
R$ 1.047,80 – uma queda de 
R$ 378,32 em relação a 2016, 
mas 56% ainda não defi niram 

quantos produtos. Seis em 
cada dez consumidores (63%) 
esperam descontos acima de 
40%, sendo a média geral de 
47% de desconto.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
se a compra é necessária e o 
consumidor tem perspectiva 
de conseguir um bom des-
conto, vale a pena esperar. “O 
tamanho do desconto, no en-
tanto, depende de que se faça 
pesquisa desde já, anotando 
e comparando os resultados 
da busca. É um exercício que 
exige paciência e certa disci-
plina”, afi rma (SPC/CNDL).

China diz que Venezuela pode 
lidar com questão da dívida


