
www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, 

ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Como atrair talentos
da Geração Z?

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sexta-feira, 09 de agosto de 2019

que objetiva apoiar o desenvolvimento de novos talentos da comuni-
cação. Destinado a estudantes universitários, conta com mentoria de 
profi ssionais consolidados do mercado, ofi cinas diárias e muita prática 
de storytelling, roteiro, produção de conteúdo, jornalismo, narrativa 
criativa e noções de linguagem audiovisual. Estudantes poderão se 
inscrever gratuitamente até o próximo dia 23. O programa foi desenvol-
vido pela Escola Aberje de Comunicação de forma exclusiva para este 
projeto. As ofi cinas acontecerão na Hamburger University, em Barueri, 
entre os dias 4 e 8 de setembro. Mais informações e inscrições: (www.
escalandoofuturo.com.br).

E - Insumos Agrícolas
Por fomentar intensa interação entre diversas empresas das mais dife-
rentes áreas do setor de distribuição de insumos agrícolas, o Congresso 
Andav – Fórum & Exposição possibilita a troca de experiências também 
em relação a modelos de negócios focados em melhores práticas de 
gestão. Considerado o maior e mais importante evento da distribuição 
de insumos agropecuários do mundo, a nona edição será promovida 
entre os próximos dias 12 e 14, no Transamerica Expo Center, e é 
uma realização da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos 
Agrícolas e Veterinários (Andav), organizada pela Clarion Events Brasil 
(www.congressoandav.com.br).

F - Tecnologia no Direito
Nos próximos dias 15 e 16, na sede da Softplan, no Sapiens Parque, em 
Florianópolis, acontece o ‘ADV Conference’, evento nacional sobre o uso 
da tecnologia para transformar e melhorar a rotina dos profi ssionais de 
Direito. Temas como gestão, produtividade, marketing jurídico, carreira 
para advogados e gestão de pessoas também serão contemplados na 
programação do evento. Alguns dos palestrantes confi rmados são o 
deputado federal Gilson Marques e o superintendente-geral do Conse-
lho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro 
Macedo. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo site: 
(https://www.advconference.com.br/).

G - Propriedade Intelectual 
Sob o tema “A Propriedade Intelectual no novo contexto geopolítico 
mundial”, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual promove, 

A - Dermatologia e Envelhecimento 
Entre os próximos dias 22 e 24, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o ICAD Brazil - Feira e Congresso Internacional de Dermato-
logia Estética e Envelhecimento Saudável da América Latina.  Encontro 
de médicos especialistas em dermatologia, cirurgia plástica, nutrologia, 
oftalmologia, entre outras especialidades, e a indústria estética, com 
a participação de mais de 70 marcas expositoras que vão apresentar 
novidades em produtos, equipamentos e serviços. É destinado exclusiva-
mente a médicos e a expectativa da organização é receber mais de 2 mil 
visitantes. O credenciamento para visitar o evento e as inscrições para 
participar do congresso já estão abertos no site (www.icadbrazil.com.br).

B - Private Collection
O recém lançado ‘Johnnie Walker Midnight Blend’ de 28 anos acaba de 
desembarcar no país. Feito para ser apreciado entre amigos depois do 
jantar, ou perto da ‘meia-noite’, a bebida apresenta em seu sabor camadas 
de diversos tipos de caramelos, equilibrados com um toque frutado e 
de especiarias. Foram produzidas apenas 3.888 garrafas numeradas e 
colecionáveis, cada uma contendo uísques raros e preciosos envelhecidos 
por 28 anos. Criada em 2014, a Private Collection John Walker & Sons 
oferece edições limitadas produzidas a partir dos líquidos mais valiosos dos 
barris das reservas de Johnnie Walker. No Empório Santa Luzia o preço 
sugerido é de R$ 3.000,00 (apenas 30 garrafas disponíveis no Brasil).

C - Meia Maratona
A cidade de São Paulo sediará a 3ª etapa do circuito de meias maratonas 
ASICS Golden Run neste domingo (11). Considerada como uma das 
meias maratonas mais rápidas do país, a prova, que é organizada em 
parceria com a Noblu Sports, contará com atletas de elite e apaixonados 
por corrida. A largada será em ondas a partir das 6h20 da manhã em 
frente ao Jockey Club. Os participantes correm por pontos importantes 
da cidade como: Velódromo da USP, Raia Olímpica, Ponte da Cidade 
Universitária, Praça Panamericana, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Parque 
Villa Lobos e encerra dentro do Jockey Club. Inscrições: (asicsgoldenrun.
com/sao-paulo/). Valor: R$150,00 + taxa de serviço.

D - Talentos da Comunicação
A Aberje lança o projeto ‘Escalando o Futuro’, ao lado do McDonald’s, 

entre os próximos dias 25 e 27, no Hotel Windsor, no Rio, o XXXIX Con-
gresso Internacional da Propriedade Intelectual. Para o evento, o maior 
do gênero na América Latina, são esperados cerca de 1.000 participantes, 
nacionais e estrangeiros, entre especialistas do setor, magistrados, con-
sultores, advogados, autoridades de governo, e dirigentes de entidades 
internacionais, além de centros privados de pesquisa e representantes 
de empresas, como Bayer, Natura, Embraer, entre outras. Programação 
em: (http://www.abpi.org.br/congresso2019/programasintetico.pdf).

H - Especialização em Engenharia
O Programa de Especialização em Engenharia da Embraer, reali-
zado em parceria com o ITA, está com inscrições abertas até 29 de 
setembro. São 30 vagas para engenheiros recém-formados atuarem 
nas áreas de Engenharia de Desenvolvimento do Produto e Proces-
sos da companhia, em São José dos Campos, além se especializarem 
em fundamentos de aeronáutica e especialização e projeto do avião, 
com atividades e temas sobre Indústria 4.0, Ciência dos Dados e 
Prototipação de Projetos em Impressora 3D. Os cursos e atividades 
serão iniciados em fevereiro de 2020, com duração de um ano e meio 
e dividido em quatro fases. Para se inscrever, acesse o site (https://
embraer.com/pee). 

I - Mais de 50 Anos
A Nextt 49+, primeiro hub de inovação especializado no público com 
mais de 50 anos, é uma iniciativa que chegou ao mercado para auxiliar 
profi ssionais em transição de carreira e até aposentados que desejam 
empreender, investindo em um negócio próprio. Um público em crescente 
ascensão na sociedade brasileira e que anda desassistido pelo mercado, 
que, lentamente, vem descobrindo seu enorme potencial. Do total de 
2,6 milhões de empresas criadas no Brasil no ano passado, 34,2% delas 
tem por trás pessoas acima dos 50 anos. E esse número tende a crescer, 
com o envelhecimento da população. A Nextt 49+ foi desenhada para 
gerar valor e oportunidades para startups lideradas por empreendedores 
50+. Saiba mais: (www.nextt49.com.br).

J - Venture Capital
OurCrowd, plataforma global de investimentos e principal investidora 
de venture capital de Israel, anuncia seu primeiro grande evento no 
Brasil, o OurCrowd Sync: São Paulo 2019, uma conferência que une 
palestrantes, conteúdos exclusivos e uma importante rede de contatos 
a América Latina. O tema do evento, que acontece nos dias 24 e 25 
de setembro, no Sheraton São Paulo WTC Hotel, será ‘Conectando 
Startups, Capital e Pessoas’, o que refl ete sobre a missão da OurCro-
wd em prover acesso    às melhores oportunidades de investimento 
em venture capital, permitindo que o ecossistema global apoie o 
crescimento dessas empresas. Outras informações: (http://www.
ourcrowd.com.br/contato/).
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Os jovens universitários, 

atualmente, são 

pertencentes à Geração 

Z, que engloba os 

nascidos entre 1990 e 

2010

Pelos próximos oito anos, 
pelo menos, ainda será 
esse grupo a ocupar a 

maioria das vagas nas empre-
sas. No Brasil, atualmente, 
existem cerca de 24 milhões de 
pessoas com idades entre 18 e 
24 anos, o equivalente a 15% 
do público maior de idade, de 
acordo com o IBGE. Por isso, o 
mercado de trabalho já precisa 
começar a se preocupar em 
atrair e reter talentos dessa 
faixa etária, que veio ao mun-
do inserida em um contexto 
tecnológico já desenvolvido. 

Segundo estudo feito pelo 
SPC Brasil, em parceria com 
o Sebrae, esses jovens, em 
grande parte universitários, 
possuem visões bem distintas 
de seus familiares em relação 
ao mercado de trabalho. Eles 
buscam, em 42% dos casos, um 
emprego do qual gostem, e de-
pois, 39%, conseguir equilibrar 
vida pessoal e trabalho, como 
sinônimo de sucesso profi ssio-
nal. Em último lugar, com 31% 
das respostas, eles disseram se 
importar com “ganhar bem”. 

O estudo revela, ainda, que 
para a Geração Z, a felicidade 
na vida adulta consiste em 
uma combinação de seguran-
ça, estabilidade emocional e 
realização profi ssional. E que 
eles estão dispostos a adiar 
planos de casamento e fi lhos, 
por exemplo, se necessário, 
para atingir esses três pilares. 
Por ser uma geração com 
habilidade multitarefa, esses 
jovens costumam se relacionar 
com o trabalho de forma muito 
diferente das anteriores, pri-
meiramente porque possuem 
habilidades digitais avançadas 
e gostam de trabalhar em áreas 
tecnológicas, que estimulem a 
criatividade. 

Depois, porque têm a ten-
dência de migrar muito de em-
prego, necessitando de enga-
jamento contínuo, dinamismo, 
interatividade e multidiscipli-
naridade para desenvolverem 
suas características criativas 
e curiosas. Outro ponto pri-
mordial para essa geração, é a 
forma como lidam com diversi-

dade étnico-raciais, culturais, 
estilo, gênero e identidade 
coletiva. Para eles, a empresa 
em que atuam precisa respeitar 
e valorizar esses conceitos. É 
recorrente vermos ações em 
redes sociais contra marcas 
que, de alguma forma, vão 
contra esses valores.

A fl exibilidade de horários 
é outro ponto alto para esse 
grupo, que muitas vezes pro-
curam por uma função que 
possa ser desenvolvida até 
em home-offi ce. Também não 
sabem enxergar e lidar com 
hierarquias quanto as gerações 
passadas, por isso, empresas 
que compreenderem as pecu-
liaridades deste novo grupo 
profi ssional e estiverem dis-
postas a se adaptarem a essas 
mudanças, sairão na frente de 
suas concorrentes.

Para conseguir não só atrair, 
mas reter um talento da Ge-
ração Z, a empresa precisa 
trabalhar o conceito de “Em-
ployer Branding”, ou “Marca 
Empregadora”, ainda cedo, 
enquanto estão nas Univer-
sidades, conhecendo sobre o 
possível ramo que irão atuar. 
As empresas podem atingi-los 
mostrando como são ligadas 
às questões socioeconômicas 
e ambientais, como fazem 
ações culturais para o público 
interno, como são fl exíveis, 
tecnológicas, pouco hierár-
quicas etc. Isto é, de forma a 
chamar atenção dos próximos 
profi ssionais do mercado para 
que tenham desejo de perten-
cer ao time.

Engajamento é a palavra! 
Pois após atrair esses talentos, 
a marca precisa saber lidar 
com eles, incentivando-os 
com ações de endomarketing, 
criando um clima organizacio-
nal sempre agradável, ético e 
o menos hierárquico possível, 
além de horários e tarefas 
fl exíveis, sempre abertos a 
mudanças que envolvam apri-
moramentos tecnológicos. É 
imprescindível abrir espaço 
para que a vida pessoal do 
colaborador seja impactada 
positivamente pela profi ssional 
e vice-versa.

Ou seja, o segredo do sucesso 
é se adaptar às gerações para 
garantir vida próspera no mer-
cado de trabalho.

(*) - É CEO da Estudante Herói, 
startup que imprime gratuitamente 

para universitários.

Gustavo Leme (*) 

A Petrobras acaba de assinar um acordo com 
a Marinha do Brasil para investir cerca de R$ 
400 milhões em pesquisas no litoral brasileiro, 
a chamada Amazônia Azul, e na Antártida. O 
termo de cooperação assinado renova, por mais 
cinco anos, a colaboração da estatal petrolífera 
com a Marinha, que já existe há mais de 30 
anos, de acordo com a empresa.

Segundo a Petrobras, a parceria, que con-
ta com o suporte da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 
visa estimular pesquisas que garantam a 
exploração e o aproveitamento sustentável 
dos recursos marinhos.

Além do apoio fi nanceiro, a estatal também 
colabora com apoio técnico e participa de al-
gumas missões científi cas feitas pela Marinha. 
Os investimentos da Petrobras serão feitos 
no Plano Setorial para os Recursos do Mar no 
Programa Antártico Brasileiro (ABr).

As pesquisas garantem a exploração dos recursos marinhos.

Infl ação em julho
é a menor para
o mês em 5 anos

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a infl ação ofi cial do 
país, fi cou em 0,19% em julho. 
A taxa é superior ao 0,01% de 
junho, mas inferior ao 0,33% 
de julho de 2018. Essa é a 
infl ação mais baixa para o mês 
desde 2014 (0,01%). O dado foi 
divulgado ontem (8), no Rio de 
Janeiro, pelo IBGE.

O IPCA acumula 2,42% no ano 
e 3,33% em 12 meses, abaixo, 
portanto, da meta do Banco 
Central, que é de 4,25%. Os gas-
tos com habitação, que tiveram 
alta de preços de 1,20%, foram 
os principais responsáveis pela 
infl ação de 0,19% de julho. A 
energia elétrica, com alta de 
4,48% foi o item que mais pesou 
no grupo.

O custo da energia fi cou mais 
caro por conta da bandeira ama-
rela e de reajustes em conces-
sionárias de São Paulo, Curitiba 
e Porto Alegre. Também fi cou 
mais cara para o consumi-
dor a tarifa de água e esgoto 
(0,73%). As defl ações (quedas 
de preços) dos transportes, de 
0,17%, e do vestuário, de 0,52%, 
evitaram que a infl ação de julho 
fosse mais alta. 

Na defl ação dos transportes, 
os combustíveis tiveram um 
impacto importante, com queda 
de preços de 2,79%. A gasolina, 
por exemplo, recuou 2,80%. No 
vestuário, o principal destaque 
foram as roupas femininas 
que passaram a custar 1,39% 
menos. Os alimentos tiveram 
infl ação de apenas 0,01% (ABr).

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), medido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), variou 0,68% 
em julho deste ano. A taxa é su-
perior ao 0,35% registrado no mês 
anterior. O índice também é maior 
do que o verifi cado no mesmo mês 
do ano passado (0,52%).

O Sinapi funciona como fonte 
oficial de referência de preços 
de insumos e de custos de com-
posições de serviços. No ano, o 
índice acumula taxas de 2,66% 
no ano e, no acumulado de 12 
meses, 4,42%. O custo nacional 
da construção, por metro qua-
drado, passou para R$ 1.143,65 

em julho deste ano.
A maior alta foi observada no 

custo de mão de obra, que fi cou 
0,92% mais cara, chegando ao valor 
de R$ 545,73 por metro quadrado. 
Já os materiais de construção 
tiveram infl ação de 0,47%, passa-
ram a custar R$ 597,92 por metro 
quadrado (ABr).

“Nós achamos que a 
conjuntura eco-
nômica prescreve 

uma política monetária esti-
mulativa. Ou seja, um juros a 
baixa taxa estrutural. A evo-
lução do cenário básico e ba-
lanço de riscos prescreve um 
ajuste no estímulo monetário”, 
ressaltou ao participar do 2º 
Macro Day, evento promovido 
pelo Banco BTG Pactual.

Novos cortes nos juros vão 
depender, segundo Campos 
Neto, da evolução do cenário 
econômico e dos riscos de 
crescimento da infl ação, além 
da “consolidação de cenário 
benigno da infl ação permitin-
do ajuste adicional em grau 
de estímulo”. Ele atribuiu o 
baixo ritmo de crescimento 
a uma retração mundial nos 
investimentos, infl uenciada 
pela desconfi ança no desem-

Presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

José Augusto Alves/Ag.Petrobras

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Cenário econômico pede juros 
baixos, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disseontem (8) que a situação econômica 
do Brasil pede a manutenção dos juros em um patamar baixo

emergentes que, assim como o 
Brasil, reduziram as perspecti-
vas de expansão do PIB. “O que 
o Brasil revisou para baixo de 
crescimento foi o mesmo que 
o Chile, a Colômbia e o Peru. 
Na média, está todo mundo 
entre 0,7% e 0,8%”. Como 
fator positivo, apontou para 
o fato de que a maior parte 
dos países estão com taxas 
básicas de juros estimulando 
a circulação dos recursos. 

“Países que fi zeram mais 
ou menos o dever de casa 
estão com os juros baixos não 
tem um apelo infl acionário 
grande. Nisso, os mercados 
emergentes são favorecidos 
pelo fl uxo”. Porém, mesmo 
com as condições favoráveis, o 
presidente do BC acredita que 
há uma seletividade maior na 
aplicação desse dinheiro por 
parte dos investidores (ABr).

penho das economias. “Tem 
um componente global acon-
tecendo nesse sentido que é 
a queda de investimento. É 
um investimento que vem de 
uma forma geral pelo canal 

credibilidade”.
O presidente do BC des-

tacou que a frustração nas 
expectativas de crescimento 
econômico aconteceram em 
grande parte pelos países 

Petrobras investe R$ 400 
milhões em pesquisas no litoral

Custo da construção cresceu 0,68% em julho


