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A - Feira de Trocas 
No próximo domingo (26), o Programa Ruas Abertas realiza o evento 
#SumaréAberta que tem o objetivo de conectar moradores, organizações 
e artistas da região, transformando a Av. Sumaré em mais um espaço 
público para lazer e cultura. Na programação, o Trocaí, uma feira de 
trocas de roupas, acessórios, objetos pequenos, livros e brinquedos. 
Para participar, basta levar até 7 itens que tenha em casa e não te re-
presentam mais e que podem ter um novo signifi cado na vida de outra 
pessoa. A única regra para que a troca seja feita é que o item esteja em 
bom estado, novo ou semi-novo. Para cada item aprovado, o participante 
recebe um vale-troca, que dá direito a escolher qualquer item exposto 
na feira. Saiba mais em: (https://www.facebook.com/trocaibr/).

B - Expo Cannabis 
A plataforma de informação e articulação sobre cannabis medicinal, re-
torna a capital uruguaia, com diversas propostas de Fóruns, Workshops e 
Conferências. O evento acontece no Laboratório Tecnológico do Uruguai, 
entre os dias 8 e 10 de dezembro. Organizado pelo Coletivo Uruguai 
Siembra, o Coletivo busca consolidar uma política que garanta direitos, 
saúde e segurança pública, sem a promoção do consumo de cannabis 
psicoativo. A venda de cannabis recreacional nas farmácias uruguaias 
começou em julho. O processo posiciona o Uruguai mais uma vez na 
vanguarda do mundo, com uma lei que regula o mercado de maconha e 
seu consumo. Mais informações: (http://www.expocannabis.uy/).

C - Investimentos em Portugal 
Qual a melhor e mais segura maneira para se investir em Portugal? Para 
esclarecer dúvidas e apontar caminhos, o Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento de Relações Empresariais Internacionais e o Emerenciano, 
Baggio & Associados Advogados realizam, em Campinas, amanhã (22), o 
evento “Oportunidade de Investimento em Portugal – a porta de entrada 
para a Europa”. O objetivo é apresentar e debater os principais fatores 
de atratividade do país para empreendedores brasileiros, bem como as 
questões fi scais e tributárias relevantes para se investir no país. Acontece 
no Monreale Hotel Classic - Av. Aquidaban, 280, Centro, entre 8,45h e 
13h. Inscrições: (eventos@ibrei.com.br). Mais informações: (https://
www.ibrei.org/single-post/2017/11/09/Oportunidades-de-Investimento-
-em-Portugal).

D - Comunicação Corporativa 
Nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, no hotel Tulip Inn, na rua Apeninos, 
1.070, Paraíso, acontece um novo evento de comunicação corporativa, 
criado pela Mega Brasil com a proposta de permitir uma grande imer-
são dos profi ssionais nas práticas e políticas de comunicação das mais 
importantes organizações brasileiras. É o Mega Brasil Benchmarking, 
com a participação de 32 organizações de diferentes setores da atividade 
econômica e que serão representadas pelos titulares da comunicação 
corporativa. Elas aceitaram o desafi o de apresentar o seu jeito de fazer 
comunicação, a estrutura de que dispõem, como é o dia a dia, quais os 
principais investimentos e desafi os, principais stakeholders etc. Inscrições 
e informações pelo tel. 11-5576-5600 ou (eventos@megabrasil.com.br).

E - Saladas e Desconto  
A cada troca de estação, o restaurante Fogo de Chão inova na mesa de 
saladas. Receitas desenvolvidas pela nutricionista do restaurante com-
binam itens como rúcula com blueberry, lentilha com quinoa e grão de 
bico. Outra novidade para aqueles que querem degustar o rodízio é o 
desconto R$ 75, no consumo de dois rodízios completos. Os três novos 
tipos de saladas permanecerão no cardápio até o outono e foram pensa-
das para combinar com os cortes de carnes nobres servidos no Fogo de 
Chão, ou ainda para serem consumidas individualmente. Quatro vezes 
ao ano, são elaboradas novas receitas na mesa de saladas com grãos e 
folhas que possuem muitos benefícios nutricionais e agradam veganos, 
vegetarianos ou àqueles que estão em busca de uma refeição mais leve. 
Informações: tel. 5056-1795/5505-0791.

F - Personalidade de Vendas
O Prêmio Personalidade de Vendas do Ano de 2016, oferecido pela 
ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – 
homenageará Sandro Rodrigues, presidente do Grupo Hinode. O prêmio, 
que visa reconhecer e valorizar a atuação do empresário na liderança 
da empresa que conquistou sucesso utilizando modelos de gestão 
inovadores, será entregue amanhã (22), a partir do 12h30, no Villaggio 
JK Eventos. A premiação é oferecida a grandes líderes setoriais desde 
1962 com o objetivo de reconhecer e homenagear os empresários que se 
destacam no comando de organizações que tiveram resultados positivos 
no mercado nacional e internacional. 

G - Recrutamento e Seleção
Com o propósito de tornar o RH mais estratégico, escalável e efi ciente, o Ke-
noby, software para a gestão de recrutamento e seleção de pessoas, residente 
do Cubo Itaú - tecnologia, inovação e empreendedorismo -, realiza amanhã 
(23), às 9h, a segunda edição do maior evento da categoria. A estimativa é 
receber mais de 400 participantes, entre tomadores de decisão como gerentes, 
diretores, supervisores e coordenadores de RH, na Amcham Business Center. 
O objetivo é apresentar as principais tendências da área de Recrutamento e 
Seleção, reunindo experientes líderes do mercado para compartilhar casos 
de sucesso e as principais novidades que prometem revolucionar a área em 
pouco tempo. Mais informações, acesse: (http://talks.kenoby.com).  

H - Finaciamento Medicina
O Santander lança um novo produto para auxiliar o público universitário 
na conclusão do curso de Medicina. O Financiamento Graduação Medicina 
chega para auxiliar os estudantes, a partir do 2º período, a arcar com os 
custos das mensalidades, em média R$ 6,5 mil. Hoje, são cerca de 154 
universidades privadas com curso de Medicina no País, reconhecidas pelo 
MEC. O processo de contratação é simples e pode ser solicitado em qualquer 
agência. Após a apresentação da documentação necessária, a análise de 
crédito acontece dentro de uma semana. O principal ponto para aprovação 
do fi nanciamento é ter um avalista que seja responsável legal pelo aluno, 
normalmente o pai ou a mãe. E ainda é possível compor renda de ambos.

I - Personalidades da Energia 
Engenheiros, gestores, pesquisadores, autoridades públicas etc. Em 
várias áreas de atuação, inúmeras personalidades se destacaram ao 
longo do último ano no setor energético, um dos segmentos mais fortes 
da economia brasileira. Em homenagem a estes profi ssionais, a Revista 
Full Energy e o Grupo Mídia homenagearão em 2017, pelo segundo ano 
consecutivo, os 100 Mais Infl uentes da Energia. Dentre os homenagea-
dos que já confi rmaram presença estão Márcio Félix, do Ministério de 
Minas e Energia; Décio Oddone, diretor-geral da ANP; Plínio Nastari 
(presidente da Datagro e membro do CNPE), além de representantes 
de entidades representativas e executivos de empresas que atuam em 
diferentes elos do setor. O encontro acontece no dia 11 de dezembro, 
no Maksoud Plaza Hotel. Informações tel. (16) 3629-3010.

J -Natal das Madalenas
Entre os dias 7 e 10 de dezembro será realizada a 18ª edição do Merca-
do das Madalenas, que reúne comércio, gastronomia e entretenimento 
em um ambiente agradável e familiar para pessoas de todas as idades. 
Denominado “Natal das Madalenas”, por se tratar de um especial com 
foco em presentes para as Festas de fi m de ano, o evento estará instalado 
pela segunda vez no espaço A Estufa, na Rua Wizard, 53, Vila Madalena. 
Contará com exposições de produtos autorais, como vestuário (mascu-
lino, feminino e infantil), peças exclusivas feitas artesanalmente, além 
de acessórios e itens de decoração para a casa, entre outros presentes. 
Outras informações em: (www.mercadodasmadalenas.com.br).
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Carreiras estruturadas 
estão desaparecendo

Com a chegada de 

novas tecnologias e as 

constantes mudanças 

no mercado de trabalho, 

o conceito de carreira 

está se transformando 

radicalmente dentro das 

empresas

No mundo digital, os em-
pregadores precisam 
repensar a forma como 

lidam com o desenvolvimento 
de seus funcionários, que agora 
exigem mais fl exibilidade e 
liberdade em suas escolhas 
profi ssionais. De acordo com 
a pesquisa Tendências Globais 
de Capital Humano 2017, reali-
zada pela consultoria Deloitte 
com 10 mil líderes empresariais 
e de RH de 140 países, as carrei-
ras estruturadas estão prestes 
a desaparecer. 

O relatório apontou que 65% 
das empresas têm modelos de 
carreira abertos e fl exíveis, 
19% mantêm um modelo de 
carreira estruturado e 16% 
não têm modelo de carreira 
algum. Neste ano, a necessida-
de de melhorar a carreira dos 
colaboradores e transformar 
a aprendizagem corporativa 
também apareceu como a 
segunda tendência mais im-
portante da pesquisa, citada 
como urgente por metade dos 
entrevistados. 

Muitas empresas ao redor do 
mundo estão prestando aten-
ção nessa nova realidade para 
atender aos anseios de seus 
funcionários. De acordo com 
a consultoria, 70% das compa-
nhias estão redesenhando ou 
redesenharam recentemente 
toda a sua estratégia de carrei-
ra. Segundo a Deloitte, aquelas 
que possuem modelos de car-
reira mais dinâmicos tendem a 
se diferenciar da concorrência 
ao oferecer diversas oportu-
nidades de aprendizagem e 
implantar uma cultura interna 
de desenvolvimento. 

Mais de 80% dos empresários 
consultados afirmaram que 
sua organização está disposta 
a trocar uma progressão de 
carreira estática por modelos 

abertos, com tarefas, projetos 
e experiências mais enrique-
cedoras. No entanto, ainda 
são poucas as empresas que 
conseguem atender às ne-
cessidades da nova geração: 
apenas um terço dos chamados 
millenials acreditam que sua 
organização sabe aproveitar 
bem suas habilidades. 

E essa realidade também 
pode ser vista pela voz dos 
empregadores: 70% deles 
afirmam que sua empresa 
ainda não tem as capacidades 
necessárias para se adaptar às 
mudanças do mundo digital. 
Nos próximos anos, o papel 
das organizações será criar 
um ambiente que permita aos 
funcionários um crescimento 
constante. Ao contrário dos 
sistemas tradicionais, em que 
o profi ssional deveria seguir 
uma trajetória linear, novas 
trilhas de carreira têm surgido 
ao longo dos últimos anos. 

Um exemplo é a carreira em 
Y, em que é possível escolher 
entre um cargo gerencial ou 
te´cnico, ou a carreira em W, 
que prevê a possibilidade de 
carreiras paralelas como ges-
tão de projetos. Para esse novo 
contexto em rede, os profi ssio-
nais poderão seguir para dife-
rentes lados. Os funcionários, 
e não mais os líderes, decidirão 
o que precisam aprender com 
base nas necessidades de sua 
equipe e nas suas metas indi-
viduais de carreira. As novas 
tecnologias trarão diferentes 
experiências de aprendizagem, 
em um ambiente mais dinâmi-
co e colaborativo.

Para atingir melhores resul-
tados, as empresas precisam 
buscar inovações e estratégias 
para se adaptar ao novo cená-
rio. Em um mercado cada vez 
mais competitivo, terão desta-
que aquelas que compreende-
rem as necessidades de seus 
colaboradores e conseguirem 
atender esse novo perfi l de 
funcionário do século 21.

(*) - É especialista em gestão 
estratégica de pessoas,

 palestrante, coach executiva e
diretora da Emovere You

(www.emovereyou.com.br).

Claudia Santos (*)

Os consumidores estão retornando ao mercado de crédito, 

infl uenciados pela redução da infl ação.

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que 
buscou crédito em outubro 
cresceu 5,4% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. 
No acumulado do ano até ou-
tubro a busca do consumidor 
por crédito avançou 4,6%. Na 
comparação com setembro, 
houve alta de 5,3% na deman-
da do consumidor por crédito.

Para os economistas da 
Serasa Experian, a sexta alta 
interanual consecutiva deste 
indicador revela que os con-
sumidores estão retornando 
ao mercado de crédito, in-
fl uenciados pela redução da 
infl ação, pela queda dos juros, 
pelo início de um processo 
de recuperação gradual do 
emprego formal e pelo maior 
grau de confi ança dos consu-
midores na economia.

A alta ocorreu em todas as 

Ministério da Saúde 
vai integrar o 
armazenamento e a 
distribuição 

O Ministério da Saúde vai con-
tratar uma única empresa para 
logística, armazenamento e distri-
buição de medicamentos e outros 
produtos do SUS. A medida é 
inédita e acabará com 15 contratos 
que atualmente prestam o serviço 
de forma descentralizada, como de 
locação de imóveis, manutenção 
dos equipamentos e mão de obra, 
limpeza. Com a mudança, deve 
aumentar em 20% o espaço para 
conservar os insumos, aprimorar 
o controle de prazos de validade 
e entregas, além de reduzir custo, 
segundo o Ipea.

A licitação no novo modelo foi 
publicada na segunda-feira (20) 
e garante a responsabilização da 
empresa desde a retirada do pro-
duto, nos portos ou aeroportos, o 
transporte, a armazenagem até a 
entrega. Assim, responde pelos 
desvios ou pelo mal acondiciona-
mento do medicamento. A expec-
tativa é que o novo fornecedor, a 
partir de ferramentas modernas, 
acompanhe inclusive informação 
sobre data de vencimento. Assim, 
será possível tornar esses serviços 
mais efi cazes e coordenar melhor os 
gastos, pois evita valores adicionais 
além do previsto em contrato.

“Com o excesso de contratos e 
todos descentralizados é uma ta-
refa complexa coordenar de forma 
efetiva a qualidade dos serviços. A 
centralização diminuirá os riscos de 
perdas de medicamentos e insumos 
na armazenagem, garantirá mais 
agilidade na distribuição, reduzirá 
o tempo para o transporte e vai 
melhorar a infraestrutura. Com 
certeza, daremos maior agilidade 
na entrega”, enfatiza o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros (Ag.Saúde).

No acumulado até setembro, foram negociados 1,75 milhão

de unidades.

O resultado fi cou 9% acima 
do registrado no mesmo 
mês do ano passado e 

bem superior à média mensal 
(194,4 mil) deste ano. No acu-
mulado até setembro, foram 
negociados 1,75 milhão de 
unidades, 9,4% mais do que no 
mesmo período do ano passado. 
Na mesma base de comparação, 
o volume de crédito comerciali-
zados cresceu 29,3%, atingindo 
R$ 73,57 bilhões.

Os dados são da Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios (Abac). O balan-
ço da entidade indica que todos 
os segmentos bateram recorde: 
veículos leves (108 mil cotas), 
motocicletas (78 mil), veículos 
pesados (6,25 mil), imóveis 
(31,5 mil), serviços (3,75 mil) 
e eletroeletrônicos (2,5 mil)
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Vendas por consórcio batem recorde 
e somam mais de R$ 73 bi no ano

As vendas de bens e serviços por meio de consórcios foram recorde em setembro, com o escoamento 
de 230 mil cotas

em pesquisa, grande interesse 
dos consumidores de buscar 
a modalidade como opção de 
investimento pessoal, familiar 
ou empresarial. Para Rossi, isso 
mostra um “comportamento 
consciente do consumidor 
quanto ao conhecimento e à 
adoção dos conceitos da educa-
ção fi nanceira, ao praticá-los na 
gestão de suas fi nanças”.

Apesar desse salto, o número 
de consorciados contemplados 
diminuiu 5,6% de janeiro a 
setembro, somando 912,6 mil 
ante 967 mil no mesmo período 
do ano passado. Em valores, foi 
registrada estabilidade, fi cando 
em R$ 29 bilhões. O número de 
participantes ativos alcançou 
6,87 milhões em setembro, 
1,9% abaixo do mesmo mês no 
ano passado (7 milhões) (ABr).

De janeiro a setembro, o setor 
de serviços foi o que mais avan-
çou, com alta de 93,5%, seguido 
pelos eletroeletrônicos e outros 
bens móveis duráveis, com 
44,7%, imóveis, com 27,3%, 
veículos pesados, com 15,4% 

e veículos leves, com 14,7%. 
O presidente da Abac, Paulo 

Roberto Rossi, prevê que o 
sistema de consórcio fechará 
o ano em alta e seguirá cres-
cendo em 2018. Em nota, ele 
afi rmou que o setor constatou, 

Cresce a demanda do 
consumidor por crédito

faixas de renda. Para os consu-
midores que ganham até R$ 500 
por mês o avanço foi de 20,2%; 
para os que recebem entre R$ 
500 e R$ 1.000, a alta foi de 
1,9%; para quem ganha entre R$ 
1.000 e R$ 2.000 o crescimento 
foi de 1,4%; para os consumi-
dores que ganham entre R$ 

2.000 e R$ 5.000 mensais, o 
avanço em outubro/17 foi de 
12,8% e, para os que ganham 
entre R$ 5.000 e R$ 10.000, 
a alta foi de 23,7%. Por fi m, 
os consumidores de renda 
mensal acima de R$ 10.000, a 
demanda por crédito cresceu 
22,1% (Serasa Experian).

A Segunda Turma do STF negou ontem (21) 
recurso que poderia anular o leilão da Usina Hidre-
létrica de Jaguara, que era operada pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig). O colegiado 
rejeitou recurso da empresa que pretendia garantir 
a renovação automática do contrato de concessão 
com o governo federal.

No julgamento, seguindo voto do ministro Dias 
Toffoli, relator do caso, a Turma entendeu que o go-
verno federal não tinha obrigatoriedade em assinar a 
renovação, que estava condicionada a cláusulas que 
deveriam ser cumpridas futuramente pela empresa. 
Seguiram o relator, os ministros Celso de Mello e 

Edson Fachin. Gilmar Mendes estava impedido e 
não julgou a ação.

A renovação da concessão das hidrelétricas está 
ligada a uma disputa que vem desde 2012. A Cemig 
foi uma das companhias que não aderiram na íntegra 
à MP que tinha como objetivo reduzir em cerca de 
20% as tarifas com energia elétrica no país. A Cemig 
considerou as condições apresentadas desfavoráveis 
e optou por não renovar os contratos relacionados às 
suas usinas. Como as concessões não foram renovadas 
em 2012, o governo federal entende que a legislação 
em vigor lhe assegura o direito de realizar o leilão e 
autorizou que a Aneel organizasse o processo (ABr).

STF nega recurso da Cemig


