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D - Direto ao Consumidor 
A Universal Music Brasil lança a primeira plataforma de vendas dire-
tas aos fãs, trazendo  para os amantes da música uma diversidade de 
produtos musicais (LPs, CDs e DVDs) e de outros segmentos, como 
decoração (almofadas, quadros e pôsteres), moda (bonés, camisetas, 
meias, moletons) e acessórios (caneca, cooler, balde de cerveja). Nessa 
primeira etapa de seu lançamento, a plataforma terá disponíveis produtos 
licenciados dos seguintes artistas: Charlie Brown Jr., Zeca Pagodinho, os 
internacionais The Rolling Stones e Guns N´ Roses, uma área dedicada 
à venda de vinil, CDs e DVDs exclusivos, além da Loja Ofi cial da turnê 
Sandy & Junior. Outras informações no site (www.umusicstore.com).

E - Exportação de Jogos
As exportações das empresas do Projeto Brazil Games, uma parceria da 
Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), 
com a Apex-Brasil, bateu novo recorde em 2018. Ao todo, as 114 empresas 
participantes do Projeto exportaram US$ 52,7 milhões de dólares, fruto 
da produção de jogos próprios e prestação de serviços, artes, live opps, 
co-produções, consultoria, publishing, entre outros. De 2017 para 2018, a 
exportação das participantes do Brazil Games cresceu 132,15%, saltando 
de US$ 22,7 milhões para US$ 52,7 milhões. As empresas associadas ama-
dureceram nos últimos cinco anos, e ganharam experiência e competitivi-
dade no mercado externo. Saiba mais em: (http://www.abragames.org/).

F - Eventos Políticos
O programa de ‘microbolsas’ para os ‘Diálogos Democráticos’ disponibiliza 
ajuda de custo para produção de debates sobre política e democracia em 
todo território brasileiro. Além das dez bolsas oferecidas, a Secretaria 
Executiva do ‘Pacto’ prestará suporte para que os ‘Diálogos’ sejam plurais, 
deem voz às pessoas, enriqueçam o debate público e fortaleçam a cultura 
democrática. O programa é uma coalizão de movimentos fi nanciada por 
pessoas físicas e entidades privadas, comprometida com o resgate e 
aprofundamento das práticas e valores democráticos. Inscrições e mais 
informações pelo site: (https://microbolsas.dialogosdemocraticos.org).

G - Novos Bartenders
O Instituto Diageo, entidade sem fi ns lucrativos que promove ações 

A - Bolsas de Estudo 
A Platzi e o Facebook fi rmaram uma parceria que vai conceder mil 
bolsas de estudos. Objetiva contribuir para o desenvolvimento de 
talentos e crescimento econômico na região. Consiste em sete cursos 
técnicos (Básico de Programação; Profi ssional de Git e Github; Desen-
volvimento de Website; Responsive Design; Introdução ao JavaScript; 
Desenvolvimento com React.js; e Desenvolvimento com Redux) e dois 
de habilidades básicas para crescimento profi ssional (Marca Pessoal e 
Trabalhar como Freelancer). A sessão inicial e a fi nal são por meio de 
transmissões ao vivo, além de três sessões adicionais focadas apenas 
em perguntas e respostas. Inscrições e mais informações: (https://platzi.
com.br/bolsasestudo-fb/). 

B - Vida Saudável
A multinacional japonesa Yakult é uma das empresas participantes da 
22ª edição do Festival do Japão, que será realizado de 5 a 7 de julho, no 
São Paulo Expo Center, com o tema ‘Cultura sem Fronteiras’. Seguindo 
o novo conceito de comunicação estratégica com abordagem científi ca, o 
estande mostrará aos visitantes que a Yakult é uma empresa dedicada à 
ciência e tecnologia, e que investe para desenvolver produtos que auxiliem 
as pessoas a terem uma vida mais saudável. No estande, localizado na 
rua principal, haverá três microscópios nos quais os visitantes – crianças 
e adultos – poderão visualizar o microrganismo probiótico Lactobacillus 
casei Shirota e uma bactéria patogênica. Outras informações no site 
(www.yakult.com.br). 

C - Universo Digital
No dia 16 de agosto, em Campinas, acontece a sétima edição do DevCamp, 
evento de debates e palestras sobre tudo o que acontece nos bastidores 
do universo de programação e novas tecnologias, como metodologias, 
ferramentas, cases e tendências da área de TI. Promovido pela Dextra, 
expert em desenvolver softwares customizados sob demanda e pioneira 
na adoção de metodologias de gestão ágil para transformações digitais, 
e pela Mutant, empresa líder no segmento de Customer Experience, o 
evento terá mais de 45 horas de conteúdo, 36 palestras, duelo de robôs 
e uma festa de encerramento para todos os participantes da edição. 
Saiba mais em: (www.devcamp.com.br).

nas áreas de educação, capacitação profi ssional, geração de renda e 
responsabilidade na relação entre álcool e sociedade realiza a for-
matura de 60 novos bartenders de seu programa Learning For Life. 
A solenidade acontece nesta segunda-feira, (1), das 17h às 20h, no 
Hotel Pullman, na Vila Olímpia. No Brasil desde 2000 e presente em 
seis cidades brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio 
de Janeiro e São Paulo), o programa já capacitou mais de 21 mil jovens 
de 18 a 34 anos para atuação como bartender. Para mais informações,  
visite (www.Diageo.com). 

H - Fabricante de Calçados 
Entre os dias 10  12 de julho, o setor de componentes para calçados e 
produtos de moda irá representar o país no Equador, quando acontece a 
Feira Internacional do Calçado e Componentes do Equador, com a par-
ticipação de empresas como Biatex, Retma, Michelon, ERPS, Morbach, 
Isa Tecnologia e Serotomque levarão o melhor em inovação, tecnologia 
e designer Made in Brasil para a cidade de Quito. A presença do Brasil 
acontece pelo projeto By Brasil Components, MachineryandChemicals, 
ação realizada pela Apex-Brasil, Assintecal e convênio com a Abrameq. 
Objetiva estimular negócios e o intercâmbio de informações entre os 
fabricantes brasileiros, ampliando suas relações comerciais com o mer-
cado do Equador. Mais informações: (www.bybrasil.org.br).

I - Renegociação de Dívidas
O Santander convida os clientes com dívidas vencidas a procurar o 
Banco para renegociar os débitos em condições especiais. Clientes 
com mais de 60 dias de atraso podem optar por dividir o débito em até 
12 vezes sem juros. Se as dívidas estiverem vencidas há menos de 60 
dias, há a possibilidade de unifi car todo o valor devido em uma única 
linha com até 50% de desconto na taxa mensal. No caso das empresas, 
oferece taxas de 0,89% ao mês para dívidas vencidas há mais de 60 
dias, ou 10% de desconto na taxa para unifi car os débitos com atraso 
inferior a este prazo.

J - Telecom e TI 
As redes de comunicação se tornaram necessidades primordiais. Por 
consequência, o mercado vive a necessidade de aprimoramento constante 
nos setores de Telecom e Tecnologia da Informação. Com o intuito de 
promover a interação entre os profi ssionais que atuam nesse setor e as 
novidades recém-chegadas ao mercado, será realizada entre os dias 27 
e 29 de agosto, na Expo Center Norte, a NETCOM 2019, que reunirá 
empresários, profi ssionais, acadêmicos e representantes do poder pú-
blico para discutir tendências, realizar negócios e trocar conhecimentos 
sobre o desenvolvimento destes mercados (http://www.arandaeventos.
com.br/eventos2019/netcom/).
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A Universal Music Brasil lança a primeira plataforma de vendas dire-
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A Platzi e o Facebook fi rmaram uma parceria que vai conceder mil 

Hoje temos uma geração 

que é inquieta e está 

sempre em busca de 

novos aprendizados 

e de 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 au-
tenticidade de um millennial 
é muito importante. Falar de 
detalhes do comportamento 
pode ser ofensivo e desagradá-
vel, portanto faça isso apenas 
quando é realmente muito re-
levante. Independentemente 
da utilização de ferramentas 
de apoio ou até mesmo de 
um índice de previsibilidade 
comportamental, 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 fe-

edforward – decidam juntos 
qual é o plano de ação para 
seguir em frente. Mas o que a 
geração millenials 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 reu-
niões 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 realização 
do trabalho. 

Assim, é importante que a 
gestão seja por resultados, res-
peitando os impulsos compor-
tamentais predominantes, sem 
julgamento das características 
individuais para realização do 
trabalho. Em suma, para ins-
pirar colaboradores dentro da 
organização e incentivá-los, o 
sentimento de pertencer é fun-
damental. As pessoas gostam 
de estar informadas. 

Se conhecem a estratégia da 
empresa, se entendem os desa-
fi os do negócio, se sabem quais 
são as metas organizacionais 
e como contribuir individual-
mente para alcançá-las, é na-
tural que se sintam engajadas 
e inspiradas a contribuir. É 
necessário ser transparente – 
evitar promessas e planos de 
carreira inatingíveis, metas 
individuais incompatíveis com 
as recompensas disponíveis. 

odas 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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Recuou a 
demanda por 
Crédito do 
Consumidor  

A Demanda por Crédito 
do Consumidor recuou 5,7% 
em maio na comparação com 
abril, já descontados os efei-
tos sazonais, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista. 
Na comparação com maio de 
2018, o indicador subiu 6,6%. 
No acumulado em 12 meses, a 
alta é de 4,8%. 

Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, o 
Financeiro apresentou queda 
de 6,7% no mês. O segmento 
Não Financeiro, por sua vez, 
recuou 5% na mesma base de 
comparação.

A trajetória do indicador 
acumulado em 12 meses mos-
tra que a demanda por crédito 
não tem apresentado sinais 
de aceleração no seu ritmo de 
recuperação, refl etindo o fraco 
crescimento da economia e o 
mercado de trabalho fragilizado 
por elevadas taxas de desocu-
pação e subutilização da mão 
de obra (boavistascpc).

O total de contratos de 
financiamento de carros e 
motos fechados por pessoas fí-
sicas nos bancos cresceu 3,5% 
no primeiro trimestre de 2019, 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado: de 
620.337 para 642.003. O volu-
me de recursos relacionados 
a esses contratos aumentou 
de R$ 15,6 bilhões para R$ 
17,2 bilhões, uma evolução 
de 10,5% em relação a 2018.

Os números fazem parte de 
um levantamento feito pela 
Febraban com as cinco prin-
cipais instituições bancárias 
que operam neste segmento e 
representam 75% do mercado 
brasileiro de fi nanciamento 
de carros e motos. Segundo 
dados da Fenabrave, nos três 
primeiros meses do ano fo-
ram vendidos 838.765 carros 
e motos. Ou seja, as vendas 
de veículos fi nanciadas pelos 
bancos com maior partici-
pação no setor representam 

O desempenho do segmento automotivo nas vendas teve forte 

sustentação no crédito bancário.

De acordo com o indi-
cador calculado pela 
Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), a alta foi 
de 2,90% na comparação entre 
maio e o mesmo mês do ano 
anterior. 

Trata-se do menor aumento 
na quantidade de empresas 
inadimplentes desde 2011, 
considerando apenas os meses 
de maio, quando a alta fora 
de 13,48%. Em maio de 2018, 
o crescimento havia sido de 
9,37%. Apesar do aumento no 
número de empresas inadim-
plentes, houve um pequeno 
recuo na quantidade de dívidas 
em atraso no nome de pessoas 
jurídicas: 0,80% menor em maio 
frente ao mesmo mês de 2018.

A região em que mais au-
mentou o número de empresas 
inadimplentes  foi o Sudeste, 
com avanço de 5,01% na com-
paração com igual período de 
2018. Em seguida aparece 

Houve um pequeno recuo na quantidade de dívidas em atraso no nome de pessoas jurídicas.
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Número de empresas inadimplentes 
cresceu 2,90% em maio

O número de empresas com contas em atraso e inseridas no cadastro de inadimplentes segue crescendo, 
porém a taxas menores do que aquelas observadas no período mais agudo da crise econômica

o Sul, que registrou avanço 
de 2,07% e o Centro-Oeste, 
cuja alta foi de 1,35%. Já as 
regiões Nordeste (0,03%) e 
Norte (0,02%) apresentaram 
um comportamento estável da 
inadimplência, sem um cresci-
mento relevante na quantidade 

de empresas com atrasos.
Na avaliação do presidente do 

SPC Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, o cenário econômico ainda 
adverso afeta a capacidade de 
pagamento das empresas, assim 
como a falta de confi ança das 
empresas em contratar crédito. 

“O faturamento das empresas 
e a sua capacidade de honrar 
os compromissos fi nanceiros 
são impactados pela fraqueza 
da atividade da economia 
brasileira, que sofre com alto 
desemprego e renda reprimida” 
(CNDL/SPC Brasil).

Financiamento de veículos 
cresceu 3,5% no 1º trimestre

76,5% do total de unidades 
comercializadas entre janeiro 
e março pelas revendedoras.

“Os números mostram que o 
bom desempenho do segmento 
automotivo nas vendas a pessoas 
físicas em 2019 teve forte sus-
tentação no crédito bancário”, 
diz Leandro Vilain, diretor de 
Negócios e Operações da Fe-

braban. Os dados sustentam a 
avaliação de que, com o apoio 
do crédito, a comercialização 
de automóveis tem sido um dos 
fatores de sustentação do cres-
cimento econômico, na direção 
contrária à de indicadores 
que mostram desaceleração 
da atividade econômica (AI/
Febraban).  


