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Hoje temos uma 

geração que busca 

novos aprendizados 

e conquistar uma 

posição de confi ança 

no trabalho, obtendo 

destaque e valorização

Entre as principais com-
petências da geração 
millennials, a capaci-

dade de absorver novas infor-
mações e a fl exibilidade para 
adaptar-se às mudanças são, 
talvez, as mais marcantes e 
também mais valiosas para os 
negócios. Diante desse cenário 
e das novas exigências do mer-
cado, todo líder deveria ofere-
cer aos seus colaboradores a 
oportunidade de saber como 
a organização percebe seu 
trabalho, para que entendam 
suas fortalezas e oportunida-
des de melhoria na posição 
que ocupam. 

É nesse contexto que se 
destaca o valioso feedback, 
ponto de partida para qualquer 
atividade de desenvolvimento 
de habilidades e competências, 
que encoraja o colaborador 
a buscar o desenvolvimento 
profi ssional. O feedback deve 
ser frequente para que se 
possa trabalhar em ajustes 
constantes, em sessões cur-
tas, estruturadas, mas sem 
excessiva formalidade, direto 
ao ponto, com respeito, e sem-
pre pautada em fatos: ações e 
respectivas consequências. É 
bom lembrar que a autentici-
dade de um millennial é muito 
importante. 

Falar de detalhes do com-
portamento pode ser ofensivo 
e desagradável, portanto faça 
isso apenas quando é realmen-
te muito relevante.

Independentemente da utili-
zação de ferramentas de apoio 
ou até mesmo de um índice de 
previsibilidade comportamen-
tal, conhecer o colaborador é 
fundamental, perguntar desde 
o início de sua história na 
equipe como ele prefere ser 
abordado é elementar para 
um feedback construtivo. Nas 
sessões de feedback, conte 
detalhes do que o ocorreu e 
qual foi o resultado da ação, 
depois associe o feedforward – 

decidam juntos qual é o plano 
de ação para seguir em frente. 

Mas o que a geração mille-
nials espera de seu gestor? 
Liberdade para ser autêntico 
no trabalho, assim como é em 
qualquer outro lugar. Estar 
alinhado com cultura, visão, 
políticas e processos, não 
apenas de sua área de atuação, 
mas de toda a organização. 
Ter clareza sobre as metas e 
deadlines e poder trabalhar 
sem interrupções, follow-ups 
excessivos ou reuniões longas.

A pesquisa “2018 Deloitte 
Millennial Survey”, aplicada 
a mais de 10 mil profi ssionais 
dessa geração em mais de 30 
países (incluindo emergentes 
e desenvolvidos) mostra que 
esse grupo, mesmo sendo reco-
nhecido pela supervalorização 
de tecnologias, entende majo-
ritariamente que a tecnologia 
os liberta de tarefas repetitivas 
para que possam usar mais 
seu “toque pessoal” na reali-
zação do trabalho. Assim, é 
importante que a gestão seja 
por resultados, respeitando 
os impulsos comportamentais 
predominantes, sem julgamen-
to das características individu-
ais para realização do trabalho.

Em suma, para inspirar 
colaboradores dentro da or-
ganização e incentivá-los, o 
sentimento de pertencer é fun-
damental. As pessoas gostam 
de estar informadas. Se conhe-
cem a estratégia da empresa, 
se entendem os desafi os do 
negócio, se sabem quais são as 
metas organizacionais e como 
contribuir individualmente 
para alcançá-las, é natural que 
se sintam engajadas e inspira-
das a contribuir. 

É necessário ser transparen-
te – evitar promessas e planos 
de carreira inatingíveis, metas 
individuais incompatíveis com 
as recompensas disponíveis. 
Todas as posições são impor-
tantes em uma organização, e 
para que as pessoas se sintam 
felizes em ocupá-las é neces-
sário que entendam a cadeia 
de geração de valor e como 
contribuem para o resultado 
de toda a organização.
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A - Emprego para Jovens
O Senac acaba de fi rmar parceria com o Taque, aplicativo de recolocação 
profi ssional gamifi cado, que auxilia empresas a darem oportunidade 
a jovens de terem sua primeira experiência no mundo do trabalho 
e, em paralelo, se capacitarem. Pessoas de 14 a 24 anos  podem ser 
contratadas como aprendizes por empresas, de forma rápida e prática, 
e receberem uma formação gratuita por meio do Programa Senac de 
Aprendizagem. Os estudantes terão acesso a exercícios de dinâmicas 
de grupo e jogos; simulações de situações reais de trabalho; leitura e 
interpretação de textos; estudo de casos; exploração de recursos audio-
visuais; dramatização; visitas monitoradas; atividades culturais; ações 
empreendedoras; contextualização teórico-prática de aprendizagem; 
e desenvolvimento de projeto. Para mais informações acessar: (www.
sp.senac.br/aprendizagem).

B - Especialista em Vinhos
Uma forma inovadora – e rápida – de aprender sobre vinhos. Essa é a 
proposta do Expert em Vinhos, curso online. Bastante didático, o trei-
namento leva trinta dias e, ao fi nal, os alunos conseguem até descobrir 
o que esperar de um vinho sem precisar ler o rótulo, apenas olhando o 
formato da garrafa. Certifi cado pela inglesa Wine & Spirit Education Trust 
e pela norte-americana International Sommelier Guild, o treinamento 
Expert em Vinhos já foi dado para mais de 1.300 pessoas ao longo dos 
últimos dois anos. Após concluir o curso (R$ 397,00 em até doze ve-
zes), o aluno recebe um certifi cado e uma garrafa de vinhp selecionada. 
Também passa a integrar grupos fechados, nos quais são compartilhadas 
informações e dicas com enólogos renomados. Para mais informações, 
acesse (http://expert.univinho.com).

C - Produtos Certifi cados
A Flash Courier, referência em logística no Brasil, planeja crescer 53% 
em 2019. A projeção é ainda maior que a ascensão de 40% registrada 
em 2018, quando a empresa realizou mais de 18 milhões de entregas. 
Quatro pontos devem sustentar o forte crescimento da companhia: a 
expansão para operação logística e distribuição de produtos certifi -
cados pela Anvisa, a manutenção da liderança no segmento bancário, 
fortes investimentos em tecnologia e inovação, e a adaptação às novas 
exigências do governo. O foco será suprimentos alimentares, amostras 
grátis, dermo cosméticos e correlatos. A entrada nesse mercado é parte 
de uma estratégia macro de médio e longo prazo e a ideia é ampliar os 
serviços gradualmente para entrega de remédios e correlatos até 2021. 
Mais informações: (http://fl ashcourier.com.br/).

D - Bairros Planejados
É possível investir em imóveis de bairros planejados de uma forma al-
ternativa e inovadora, sem que a chave da futura casa esteja nas mãos 
do investidor. A Glebba Investimentos é a primeira e única fi ntech do 
Brasil a fazer crowdfunding imobiliário para viabilizar a construção de 
loteamentos. Por meio de uma plataforma digital, a empresa leva opor-
tunidades de investimento de risco moderado e alto retorno a investi-
dores de todos os portes. Oferece produtos nos quais o investidor não 
precisa de grandes quantias para aplicar o dinheiro. Com uma interface 
100% online, a empresa diminui etapas burocráticas para a realização 
de investimentos e é regulamentada pela CVM (Comissão de Valores 
Imobiliários). Saiba mais em: (http://glebba.com.br/).

E - Mercados de Caminhões
Em 2018, a Daimler Trucks teve um dos melhores anos de sua história. 
Com base em dados iniciais, as vendas das marcas Mercedes-Benz, 
FUSO, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses e BharatBenz 
superaram 500.000 unidades no ano passado, volume acima dos 470.700 
caminhões vendidos em 2017. Em um ambiente de mercado positivo, 
a Divisão de Caminhões do Grupo Daimler aumentou suas vendas em 
11% até novembro de 2018, atingindo aproximadamente 466.900 uni-
dades comercializadas, volume signifi cativamente maior que os 422.500 
caminhões vendidos no mesmo período de 2017. Na categoria de 6 a 
8 toneladas, a Daimler Trucks foi novamente a líder no mercado de 
caminhões médios e pesados na América do Norte.  

F - Defesa e Segurança 
Um público 38.200 mil profi ssionais qualifi cados, em quatro dias, é a 
expectativa de visitantes da LAAD Defence & Security 2019, a mais 
importante feira de defesa e segurança da América Latina. A 12ª edição 
do evento, realizado bienalmente, acontece de 2 a 5 de abril, no Rio-
centro, no Rio de Janeiro. No evento, temas como o Sistema Único de 
Segurança, a fl exibilização do porte de armas, o combate à corrupção, a 
redução da maioridade penal, defesa de fronteiras, defesa cibernética, 
entre outras questões, devem pautar as discussões dos participantes, 
aquecendo a cadeia de fornecedores da indústria. A feira de negócios 
contará com a participação de 450 marcas nacionais e internacionais. 
Mais informações: (www.laadexpo.com.br).

G - Telhas sem Amianto
A Eternit informa que deixou de utilizar a fi bra mineral crisotila 
(amianto) como matéria-prima na produção de telhas de fi brocimento. 

A substituição pela fi bra sintética foi feita gradualmente ao longo dos 
últimos anos e concluída ao fi m de 2018. A utilização do amianto foi in-
terrompida em todas as cinco fábricas da Eternit que produzem telhas, 
entre outros produtos, no Rio de Janeiro, em Colombo (PR), Simões 
Filho (BA), Goiânia e Anápolis (GO). A companhia ressalta que o uso e 
a comercialização da substância continuam sendo permitidos, por força 
de liminar do STF, até que uma decisão fi nal seja tomada pela Corte. 
Mesmo estando em conformidade com a legislação vigente, a Eternit 
decidiu dar prosseguimento às mudanças com base em um plano es-
tratégico da empresa.

H - Vagas de Tecnologia
A TopMind, uma das principais empresas de prestação de serviços de TI 
no Brasil, está com 104 vagas abertas para profi ssionais de Tecnologia 
da Informação. Entre as oportunidades, Analista de Suporte, Analista de 
Service Desk N1, Analista de Sistemas GeneXus, Gerente de Projetos em 
Sistemas e para Infraestrutura, Analista Programador Dot Net, Analista 
de Processos Júnior, Consultor SAP PP, Consultor SAP Success Factors, 
Analista de Sistemas Protheus Pleno, Consultor SAP SD e Consultor 
SAP MM WM. Os interessados devem cadastrar o currículo atualizado 
em: (www.jobs.solides.com/topmind). Para mais informações sobre os 
requisitos exigidos para estas e outras vagas, acesse: (www.topmind.
com.br/trabalhe-conosco).  

I - Alta Renda ou Private
A RJ Investimentos, empresa de assessoria de investimentos cre-
denciada à XP, planeja fechar 2019 com R$4 bilhões em patrimônio 
assessorado e com um faturamento de até R$ 17 milhões. O valor 
representa exatamente o dobro dos volumes registrados em 2018 
– R$2 bilhões em patrimônio assessorado e R$10 milhões de fatu-
ramento – e faz parte da estratégia macro da empresa de alcançar 
R$ 10 bilhões em patrimônio assessorado até 2020. O crescimento 
da empresa em 2019 deve ser viabilizado, entre outros pontos, 
pela contratação de assessores e pela ampliação da atuação da 
empresa para diversas praças, em especial para o fortalecimento da 
representação da unidade de São Paulo. Mais informações: (www.
rjinvestimentos.com.br). 

J - Massa Falida
Os juízes da massa falida da Laginha Agroindustrial autorizaram o lei-
lão da Usina Guaxuma – parque industrial e área agrícola - e dos bens 
móveis – inclusive equipamentos industriais - da Usina Laginha. O valor 
apurado nos leilões será utilizado para pagamento dos credores da massa 
falida. O leilão terá início no dia 20 de fevereiro, e estará disponível para 
arremate, no percentual de 49% do valor da avaliação judicial, até 28 de 
fevereiro. Não havendo lances, os lotes entrarão em segundo pregão e 
seguirão disponíveis para arremate, sem interrupções, até 12 de março, 
com 45% de desconto em relação ao valor da avaliação judicial. O leilão 
será realizado pela MaisAtivo Judicial. Visitas podem ser agendadas pelo 
e-mail (visitacao@majudicial.com.br). Mais informações dos lotes no site 
(http://www.majudicial.com.br/).
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O varejo paulista começa 
o ano confi ante e preparado 
para a Volta às Aulas de 2019.  
A pesquisa de expectativa de 
vendas, realizada pela Federa-
ção das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado, revela 
que as vendas para o início 
do ano podem crescer em 
média 4,5%. Ainda de acordo 
com os dados da pesquisa, os 
lojistas estão avaliando um 
ticket médio de R$ 100,00 e 
R$ 200,00.

“A projeção para o cres-
cimento da economia este 
ano é positivo. Segundo in-
formações do Banco Central 
há uma previsão de 2,4% de 
aumento. Isso retrata um ce-
nário otimista para os lojistas, 
principalmente neste período 
de volta às aulas, pois é gerado 
um número maior nas ven-
das para este setor”, afi rma 
o presidente da Federação, 
Mauricio Stainoff.

As vendas de volta às aulas começam a aquecer

o mercado varejista.

O índice foi oficializado 
por meio de portaria do 
Ministério da Economia, 

publicada ontem (16), no Diário 
Ofi cial da União (DOU). O rea-
juste é retroativo a 1º de janeiro 
de 2019. O teto dos benefícios 
pagos pelo INSS passa a ser de 
R$ 5.839,45 (antes era de R$ 
5.645,80). As faixas de contri-
buição ao INSS dos trabalhado-
res empregados, domésticos e 
trabalhadores avulsos também 
foram atualizadas.

O INSS informou que as alí-
quotas são de 8% para aqueles 
que ganham até R$ 1.751,81; 
de 9% para quem ganha entre 
R$ 1.751,82 e R$ 2.919,72; e 
de 11% para os que ganham 
entre R$ 2.919,73 e R$ 5.839,45. 
Essas alíquotas, relativas aos 
salários de janeiro, deverão ser 
recolhidas apenas em fevereiro, 
uma vez que, em janeiro, os se-
gurados pagam a contribuição 
referente ao mês anterior.

O piso previdenciário, valor 
mínimo dos benefícios do 

O teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser de R$ 5.839,45 (antes era de R$ 5.645,80).

Setor de serviços fi ca 
estável entre outubro 
e novembro

O volume do setor de serviços 
no país manteve-se estável na 
passagem de outubro para no-
vembro de 2018. O segmento vem 
de uma queda de 0,3% de agosto 
para setembro e de estabilidade 
de setembro para outubro. Os 
dados são da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), divulgada ontem 
(16) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE).

Na comparação com novembro 
de 2017, houve um crescimento 
de 0,9%, mas o setor registrou leve 
queda de 0,1% no acumulado do 
ano. No acumulado de 12 meses, 
o segmento manteve-se estável, 
interrompendo uma sequência 
de 41 taxas negativas. A receita 
nominal cresceu 0,5% de outubro 
para novembro, 3,8% na compara-
ção com novembro de 2017, 2,6% 
no acumulado do ano e 2,8% no 
acumulado de 12 meses. 

Das cinco atividades analisadas 
pelo IBGE, quatro tiveram alta 
na passagem de outubro para 
novembro: serviços prestados às 
famílias (0,4%), serviços de in-
formação e comunicação (0,8%) 
serviços profi ssionais, administra-
tivos e complementares (0,1%) e 
transportes, serviços auxiliares 
de transportes e correio (0,3%). 
Por outro lado, os outros serviços 
tiveram queda de 0,2% (ABr).
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Benefícios do INSS acima do 
mínimo terão reajuste de 3,43%
Os segurados da Previdência que recebem acima do salário mínimo terão seus benefícios reajustados 
em 3,43%, conforme o INPC

INSS (aposentadoria, auxílio-
-doença, pensão por morte) 
e das aposentadorias dos ae-
ronautas, será de R$ 998,00. 
O piso é igual ao novo salário 
mínimo nacional, fi xado em 
R$ 998 por mês em 2019. Para 
aqueles que recebem a pensão 
especial devida às vítimas da 
síndrome da talidomida, o valor 

sobe para R$ 1.125,17, a partir 
de 1º de janeiro de 2019. No 
auxílio-reclusão, benefício pago 
a dependentes de segurados 
presos em regime fechado ou 
semiaberto, o salário de con-
tribuição terá como limite R$ 
1.364,43.

A cota do salário-família passa 
a ser de R$ 46,54 para o segu-

rado com remuneração mensal 
não superior a R$ 907,77, e de 
R$ 32,80 para quem tem re-
muneração mensal superior a 
R$ 907,77 e inferior ou igual a 
R$ 1.364,43. Fator de reajuste 
dos benefícios concedidos de 
acordo com as respectivas datas 
de início, aplicável a partir de 
janeiro de 2019 (ABr).

Vendas de voltas às aulas 
podem crescer 4,5%

As vendas de volta às aulas 
começam a aquecer o merca-
do varejista. As informações 
coletadas mostram um ponta 
pé inicial para o crescimen-
to da economia do país. Os 
comerciantes avaliam que as 

melhores estratégias a serem 
adotadas para aumentar o nú-
mero de materiais escolares 
são: promoções relâmpagos, 
crediário e a utilização do 
marketing nas redes sociais 
(AI/FCDLESP).


