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D - Batle of the Kings
A Harley-Davidson do Brasil promove o Battle of The Kings, a maior 
competição mundial de customização de motocicletas H-D. São 350 
as concessionárias Harley-Davidson participantes em todo o mundo, 
recorde alcançado por conta da participação do mercado dos Estados 
Unidos. Com essa disputa a marca tem como objetivo reforçar a cultura 
de customização como uma forma de expressão e liberdade, estimulando 
os clientes com novas ideias de personalização para suas motocicletas. A 
votação online para já está aberta e pode ser feita por qualquer pessoa 
através do link (https://customkings.harley-davidson. com/pt_BR/). 

E - Esclerose Múltipla 
Para estimular o entendimento na sociedade a respeito da esclerose múltipla 
(EM), doença crônica, autoimune que atinge o sistema nervoso central e afeta 
mais de 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo, a Amigos Múltiplos pela 
Esclerose (AME) promove no domingo, dia 4 de agosto, em São Paulo, mais 
uma edição do “Pedale por uma Causa – Esclerose Múltipla”, passeio ciclístico 
que marca o dia nacional pela conscientização da doença, 30 de agosto. A 
concentração será no ginásio do Club Athletico Paulistano (rua Colômbia, 
77 - Jardim Paulista), às 8h. Para participar, basta se inscrever no site  (bit.
ly/Pedale2019Infos) e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.  

F - Oportunidades em Portugal
O número de brasileiros que estão de olho no mercado de Portugal é cada 
vez maior, afi nal, o governo de lá está oferecendo importantes subsídios, 
tanto para abertura de empresas, quanto para a legalização de vistos. Em 
2018, a quantidade de brasileiros vivendo em Portugal teve alta de 23,4%. 
Para explorar mais esse mercado, abrir e mostrar as oportunidades, além 
de esclarecer os caminhos a serem percorridos pelos empresários que pre-
tendem internacionalizar seus negócios, será realizado no dia 24 de agosto, 
o Atlantic Connection 2019, no Teatro CIEE, Rua Tabapuã, 445, das 9h às 
17h. Mais informações: (www.atlantichub.com/atlanticconnection2019/).

G - Startup Weekend 
A São Judas recebe o Startup Weekend São Paulo Educação 2019, um 

A - Terceira Idade na USP
A USP abriu as inscrições para as atividades do segundo semestre de 2019 
do programa USP Aberta à Terceira Idade. A iniciativa gratuita, realizada 
na capital e nos campi do interior, disponibiliza 4.560 vagas divididas entre 
disciplinas regulares, oferecidas nos cursos de graduação, e atividades 
complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas 
esportivas e didático-culturais. Os interessados não precisam ter vínculo 
com a USP e devem ter mais de 60 anos. O programa se posiciona como 
um polo de discussão sobre o tema do envelhecimento, com atividades 
e parcerias que vão além das disciplinas abertas especifi camente a esse 
público. Inscrições pelo site (http://prceu.usp.br/3idade/).

B - Treinamento em Inovação
A Royal Academy of Engineering, em parceria com a Fapesp, oferece 
a pesquisadores do Estado de São Paulo uma oportunidade para parti-
cipar do programa de treinamento Leaders in Innovation Fellowships 
Programme (LIF), que será realizado no Reino Unido, no período de 11 
a 22 de novembro. Os selecionados terão as passagens e outras despesas 
de participação no treinamento pagas pela. A oportunidade tem apoio 
do Newton Fund. Estão disponíveis 10 vagas. O programa LIF é voltado 
a pesquisadores que estão prestes a desenvolver um plano de negócio 
na área de inovação. Os interessados devem submeter suas candidatu-
ras cadastrando-se no site (https://grants.raeng.org.uk). Dúvidas com 
Patricia Tedeschi (nuplitec@fapesp.br).

C - Transparência Eleitoral 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é um dos vencedores da IV Edição 
dos Prêmios de Transparência Eleitoral, no quesito acesso à informação 
(www.transparenciaelectoral.org). O resultado foi divulgado, pela ONG 
argentina Transparencia Electoral. A premiação destaca as iniciativas 
de sucesso nos portais da internet dos entes eleitorais e de partidos 
políticos da América Latina. Além do Brasil, foram premiados órgãos 
eleitorais do México, Panamá, Uruguai, Argentina, Peru e Paraguai. 
As entidades foram avaliadas por um júri internacional, envolvido com 
questões eleitorais no continente sul-americano. 

dos maiores eventos de criação e desenvolvimento de startups, entre os 
dias 2 e 4 de agosto, na unidade Paulista (Av. Angélica, 2565). Contará 
com workshops que objetivam auxiliar no desenvolvimento de ideias 
de negócio, ensinando uma metodologia de inovação e estimulando no 
participante sua capacidade empreendedora. Mentorias exclusivas para 
ensinar as principais fases de construção do negócio. Profi ssionais como 
Alessandra Huchet, do Sebrae-SP; Jaqueline Lamente, do Okara Hub; 
Igor La Luz, da Digital House; Rafael Saraceni, cofundador da Play2sell, 
entre outros, serão os mentores dos times. Tudo com muita mão na 
massa. Saiba mais em: (https://www.sympla.com.br/techstars-startup-
-weekend-sao-paulo-educacao__459387).

H - Campanha do Agasalho 
Até o dia 4 de agosto, o Shopping  Higienópolis participa da Campanha do 
Agasalho da Cruz Vermelha 2019, com caixas de coleta no Lounge do esta-
cionamento Vip (Piso Buenos Aires)  e próximo à Cobertura.  A ação da  Cruz 
Vermelha – fi lial São Paulo, “Aqueça São Paulo”, tem como objetivo  engajar 
a população para arrecadação de 17 toneladas de roupas e ajudar mais de 
25 mil pessoas a enfrentarem as baixas temperaturas do outono/inverno 
paulistano. A iniciativa pretende benefi ciar 115 comunidades em situação de 
vulnerabilidade da capital e municípios próximos como Limão, Pedreira, São 
Miguel Paulista, Jardim Damasceno, Carapicuíba e Ribeirão Pires. 

I - Mountain Games
Entre os dias 3 e 4 de agosto, Campos do Jordão se transforma na capital 
brasileira dos esportes outdoors. A cidade receberá atletas profi ssionais 
e amadores para a primeira edição do Rocky Mountain Games, a maior e 
mais abrangente celebração de esportes e da cultura outdoor e de monta-
nha do Brasil. As provas e atividades recreativas acontecem na Praça do 
Pinho Bravo no Capivari. O evento é realizado pela Rocky Mountain Sports 
Content, responsável pelas marcas Go Outside, Hardcore, Runner’s World, 
Bicycling e Women’s Health. As inscrições e mais informações para as 
provas, podem ser feitas pelo site: (https://rockymountaingames.com.br/).

J - Ideias e Mercado
O BMG foi a grande empresa brasileira que mais negociou e fechou contratos 
com startups no último ano, de acordo com ranking da Open Startups, um 
dos mais importantes do segmento. A premiação reconhece o trabalho 
realizado por meio da atuação do BMG UpTech, corporate venture que 
nasceu com a missão de ser um elo entre boas ideias e o mercado. Em 
três anos de atuação, selecionou e investiu em mais de 70 startups, com 
aporte fi nanceiro direto ou por meio de programas como Fiemg Lab,  
Startups Connected, Lemonade e o Conecta, desenvolvido em parceria 
com a Confederação Nacional do Transporte (CNT). Na premiação, o BMG 
fi cou em primeiro lugar no top 50 Open Corps das 100 Open Startups. 

D - Batle of the Kings
A Harley-Davidson do Brasil promove o Battle of The Kings, a maior 

A - Terceira Idade na USP
A USP abriu as inscrições para as atividades do segundo semestre de 2019 

O Brasil ainda precisa 

percorrer um longo 

caminho até conseguir 

ingressar de vez no 

mindset da inovação

Isso porque ainda lidamos 
com um círculo empresa-
rial apegado a conceitos e 

valores antiquados que, como 
demonstra a crise dos últimos 
anos, não é mais viável. As 
mudanças do mundo são cons-
tantes, cada vez mais rápidas 
e dinâmicas, e a verdade é 
que essa é apenas uma parte 
da evolução da complexidade 
humana. 

Apesar disso, o mercado não 
está estagnado, e as mudanças 
de comportamento do consu-
midor demonstram que não 
importa o quanto as empresas 
se apeguem ao passado, seus 
clientes já estão vivendo o 
futuro, e pior, ao lado de seus 
concorrentes internacionais.

Nesse contexto, há quem 
já esteja se movimentando. 
Não é à toa que a ISO, que 
é uma organização mundial, 
formatou a ISO 56.002, a 
partir de um estudo detalhado 
com todos os seus 163 países 
membro. Trata-se de uma 
norma que pretende permitir 
uma classifi cação real entre o 
que é inovação e o que não é. 

A proposta da certifi cação 
é criar uma política capaz de 
suportar a organização no 
desenvolvimento de novos 
processos que acompanhem o 
mundo volátil em que nos en-
contramos. É uma certifi cação 
internacional, que pretende 
garantir que a inovação não 
seja apenas um discurso, mas 
sim uma cultura inerente ao 
cotidiano da empresa. 

Foi um trabalho árduo. O 
comitê técnico de inovação 
foi criado pela ISO em 2008, 
dando início aos estudos para 
elaboração de uma norma 
específi ca para o assunto. Em 
2013, o comitê já havia levan-
tado todas as normas de ino-
vação dos países associados. 
A partir de 2015, começaram 
as reuniões para elaboração 

da norma. 
Em linhas gerais, o texto diz 

que inovação é a introdução de 
produtos, processos, métodos 
ou sistemas que não existiam 
anteriormente, ou que conte-
nham alguma característica 
nova e diferente da até então 
em vigor. A norma avalia, 
basicamente, seis pilares de 
inovação: liderança visionária, 
gestão de insigths, gestão de 
risco, cultura adaptativa, rea-
lização de valor e abordagem 
de processos. 

Com base nesse novo mo-
delo criado, a norma cria uma 
ferramenta de gestão baseada 
em uma política para inovação, 
estabelecendo objetivos e de-
cidindo métricas para quanti-
fi car e qualifi car os resultados. 
As empresas que buscarem se 
certifi car passarão por uma 
fase de diagnóstico, onde 
identifi carão se a cultura de 
inovação já existe e precisa 
apenas de adaptações, ou se a 
certifi cação servirá como uma 
ferramenta para implantação 
desse novo mindset. 

A próxima fase estabelece 
um cronograma, que varia 
caso a caso, uma vez que 
é completamente persona-
lizado para cada empresa. 
Quando os ajustes estiverem 
prontos, uma acreditadora 
ligada ao Inmetro faz a avalia-
ção para certifi car. Todos os 
tipos de empresa podem - e 
devem - buscar a ISO 56.002 
para garantir que seus pro-
cessos de gestão da inovação 
sigam as melhores práticas 
do mundo. 

Essa será uma grande opor-
tunidade de transformar as 
empresas brasileiras, disse-
minando condutas inovadoras 
ideais para enfrentarmos 
os desafi os que estão sendo 
impostos todos os dias pela 
modernidade. As empresas 
já perceberam que o mundo 
mudou e elas precisam mudar 
junto para continuarem ativas.

(*) - É engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 

fundador da Palas, consultoria em 
gestão da qualidade e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)Divulgados ontem (25), 
os números do Caged 
representam uma alta de 

0,13% em relação ao estoque do 
mês anterior. No consolidado do 
semestre, os números de junho 
são os melhores desde 2015. 
Foram 408.500 novas vagas for-
mais nos primeiros seis meses 
de 2019, resultado superior ao 
mesmo período do ano passado, 
quando foram gerados 392.461 
empregos. 

No acumulado dos últimos 12 
meses, em período encerrado 
em junho de 2019, o saldo en-
tre admissões e desligamentos 
fi cou positivo em 524.931 novos 
postos formais, que representa 
melhoria em relação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
foram gerados 280.093 novos 
empregos. 

Considerando números re-
ferentes apenas a junho deste 
ano, seis setores da economia 

Destaque do mês, o setor de Serviços registrou 23.020 postos.

Sobem os gastos de 
brasileiros em viagens 
internacionais

As despesas de brasileiros em 
viagens ao exterior aumenta-
ram em junho. No mês passado, 
os gastos totalizaram US$ 1,524 
bilhão, com aumento de 2,44% 
em relação ao mesmo mês de 
2018. Os dados foram divul-
gados ontem (25) pelo Banco 
Central (BC). No primeiro 
semestre, os gastos chegaram 
a US$ 8,807 bilhões, queda de 
8,01% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
A redução ocorre por infl uência 
da cotação do dólar. Com a alta 
da moeda, fi cou mais caro viajar 
para o exterior.

As receitas de estrangeiros 
em viagem ao Brasil chegaram a 
US$ 374 milhões no mês passado 
e a US$ 3,076 bilhões em seis 
meses, com retração de 1,2% e 
de 5,07%, respectivamente, na 
comparação com os mesmos 
períodos de 2018. Com isso, a 
conta de viagens, formadas pelas 
despesas e as receitas, fechou 
junho negativa em US$ 1,150 
bilhão e o primeiro semestre 
com défi cit de US$ 5,730 bilhões.

As viagens internacionais fa-
zem parte da conta de serviços 
das transações correntes, que 
são compras e vendas de merca-
dorias e serviços e transferências 
de renda do Brasil com outros 
países. No mês passado, a conta 
de serviço fi cou negativa em US$ 
3,280 bilhões e no acumulado 
de seis meses, em US$ 15,997 
bilhões. A balança comercial 
contribuiu positivamente para 
o resultado das contas externas 
ao registrar superávit de US$ 
4,297 bilhões em junho e de 
US$ 24,824 bilhões no primeiro 
semestre (ABr).

O Índice de Confiança 
do Comércio, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 2,3 pontos 
na passagem de junho para 
julho. Com o resultado, que 
é a segunda alta consecu-
tiva, o indicador chegou a 
95,5 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. Em 
julho, a confiança subiu em 
nove dos 13 segmentos do 
comércio pesquisados. 

A melhora do índice foi 
puxada principalmente pela 
confiança no futuro, medida 
pelo Índice de Expectativas, 
que avançou 2,7 pontos e 
chegou a 102,6 pontos. O 
Índice da Situação Atual, 
que mede a satisfação com 
o momento presente, subiu 
1,8 ponto, atingindo 88,6 
pontos. Para o pesquisador 
da FGV, Rodoplho Tobler, 
os empresários percebem 
alguma evolução no ritmo 
de vendas do setor. 

A confi ança subiu em nove dos 13 segmentos pesquisados.
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Com 48,4 mil vagas formais, emprego 
tem melhor junho desde 2014

O Brasil gerou 48.436 empregos formais em junho, o melhor resultado registrado para o mês desde 2014
mentos. Cinco dos seus seis 
subsetores apresentaram saldo 
positivo, com destaque para 
Comercialização e Administra-
ção de Imóveis (14.766 novos 
postos) e Serviços Médicos, 
Odontológicos e Veterinários 
(7.883 postos).

Em números absolutos, o 
melhor resultado é do Sudeste, 
com 31.054 postos de traba-
lho criados. o Centro-Oeste 
registrou 10.952 novas vagas; 
o Nordeste criou 5.142 postos 
formais no período; e o Norte, 
4.002. Apenas no Sul houve 
mais demissões que admissões, 
com saldo negativo de 2.714 
postos. Os estados de São Paulo, 
Minas Gerais e Mato Grosso se 
destacaram, anotando respecti-
vamente 18.262, 11.603 e 7.367 
postos de trabalho gerados. Já 
Rio Grande do Sul e Espírito 
Santo tiveram os menores sal-
dos (AI/mte.gov.br).

tiveram resultado positivo em 
junho: Serviços (23.020 pos-
tos), Agropecuária (22.702 pos-
tos), Construção Civil (13.136 
postos), Serviços Industriais 
de Utilidade Pública (2.525), 
Extrativa Mineral (565) e Ad-
ministração Pública (483). Dois 

setores apresentaram resultado 
negativo no mês: Comércio 
(-3.007 postos) e Indústria 
de Transformação (-10.988 
postos).

Destaque do mês, o setor 
de Serviços registrou 531.137 
admissões e 508.117 desliga-

Confi ança do Comércio 
cresceu 2,3 pontos em julho

Apesar disso, o patamar 
da confiança no presente se 
mantém baixo. 

Para Tobler, o aumento das 
expectativas sugere “que o ce-
nário de recuperação do setor 

deve se manter, mas ainda 
em ritmo gradual dado a per-
sistência dos níveis altos de 
desemprego e da difi culdade 
de recuperação da confi ança 
dos consumidores” (ABr).

A produção brasileira de aço bruto registrou 
queda de 1,4% no primeiro semestre, em compa-
ração com o mesmo período de 2018. Segundo o 
Instituto Aço Brasil, foram produzidas 17,2 mi-
lhões de toneladas de janeiro a junho, enquanto 
no ano passado saíram dos fornos 17,5 milhões 
de toneladas de aço. As vendas no mercado in-
terno tiveram uma ligeira alta, de 1,3%, com a 
comercialização de 9,2 milhões de toneladas nos 

primeiros seis meses do ano. 
As exportações registram queda de 2,4% no volume, 

que totalizaram 6,7 milhões de toneladas. Em valores, 
as vendas para o exterior caíram 5,9%, fi cando em 
US$ 4 bilhões. “Eu diria que foi um semestre muito 
ruim, frustrando as expectativas”, afi rmou o presi-
dente do Aço Brasil, Marco Polo Lopes. Segundo 
ele, a produção de aço acompanha diretamente o 
crescimento da economia, que também teve uma 

expansão menor do que a prevista inicialmente.
Com a economia nacional desaquecida, Lopes 

disse que as indústrias têm buscado as exporta-
ções como forma de escoar a produção. “A grande 
necessidade de exportação. A indústria siderúrgica 
brasileira está exportando alguma coisa em torno 
de 40% da sua produção. É muita coisa, por conta 
dessa depressão do mercado interno”, ressaltou 
(ABr).

Caiu a produção de aço bruto no primeiro semestre


