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mico, com o patrocínio da Embratel, realiza o seminário Lei Geral de 
Proteção de Dados, no Rooftop5. O encontro traz ao público os principais 
pontos que cercam o assunto: o seu impacto para o desenvolvimento das 
empresas, o peso da lei na transformação digital, como garantir o seu 
cumprimento, quais os riscos jurídicos para as empresas e necessidades 
de adequação dos contratos. A programação do evento conta com três 
painéis e é aberta ao público com inscrições gratuitas através do link 
(http://eventos.tmp.br/fi cha/visitantes/inicio.php).

E - Governança Fiscal
A Riachuelo é uma das três maiores lojas de departamento do Brasil e 
umas das razões de sua longevidade comercial é a logística inteligente. 
Diariamente, a varejista despacha dos seus centros de distribuição, 
localizados em São Paulo, Rio Grande do Norte e Amazonas, milhares 
de produtos para mais de 300 lojas. A Riachuelo também necessitava 
olhar para os processos internos e ir em busca de uma solução robusta, 
que atendesse às exigências de governança fi scal, com velocidade no 
processamento de um grande volume de dados. Para acompanhar este 
crescimento, a rede adquiriu o software Taxrules, da Taxweb, pioneira 
em soluções de Digital Tax para o Compliance Fiscal das empresas. 

F - Primeira Infância
Nos dias 2 e 3 de dezembro, no salão nobre da Faculdade de Direito da 
USP,  acontece o “Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância”.  
A psicanalista e perita, Renata Bento participa do evento, com o tema 
“Saúde Mental na infância e a importância da atenção primária”. O even-
to reúne ministros, juizes, políticos e autoridades que debatem temas 
como:  ‘A importância das políticas públicas para a proteção e promoção 
do desenvolvimento de crianças na Primeira Infância’; Acolhimento 
institucional, família acolhedora e adoção; Valorização da Paternidade, 
entre outros. Mais informações: (www.cnj.jus.br).

G - Limpa Nome 
A Recovery, empresa líder em gestão e administração de créditos em 
atraso, participa do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor, que 

A - Vivência e Relacionamento 
Segundo dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 
disponíveis na Rais, o número de pessoas com 65 anos ou mais em vagas 
com carteira assinada aumentou, saindo de 484 mil em 2013 para 649,4 
mil em 2017. Foi uma ampliação de 43% em quatro anos. Apesar de ainda 
existir preconceito com profi ssionais mais maduros, muitas empresas 
estão revendo este conceito e enxergando os benefícios de contratar 
pessoas experientes, com uma bagagem. O desafi o é manter o equilíbrio 
entre a necessidade de se atualizar com o novo e saber mesclar com as 
experiências acumuladas, reforça Vivian Wolff, Coach de Vida e Carreira 
pelo Integrated Coaching Institute.

B - Modalidade a Distância 
A Universidade Positivo oferece 37 cursos na modalidade a distância: 
são 22 graduações (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e 15 pós-
-graduações (especialização e MBA). Para os candidatos que pretendem 
começar os estudos ainda em 2020, é possível agendar as provas pelo 
site (www.up.edu.br) até 2 de março. Além disso, os alunos também 
podem tentar o ingresso na universidade por meio da nota do Enem 
de qualquer ano anterior. Já os cursos de pós-graduação, por serem 
modulares, têm entradas ao longo do ano todo.  

C - Leilão do BB 
Uma boa oportunidade para todos os perfi s de investidores é o próximo 
leilão do Banco do Brasil, marcado para o próximo dia 26, às 11h, com 
lances entre R$ 700,00 e R$ 15,9 milhões. Ao todo, serão oferecidos 17 
imóveis, entre terrenos, apartamentos, casas, prédios comerciais e agências 
desativadas do Banco, em cidades do Estado como Atibaia, Embu-Guaçu, 
Espírito Santo do Pinhal, Gália, Guaíra, Guarani D’Oeste, Guarulhos, Pirajú, 
Pirapozinho, São Joaquim da Barra, São Paulo, Sorocaba, Tambaú, Tatuí e 
Taubaté. A expectativa do Banco é arrecadar mais de R$ 23 milhões. Para 
a participação online fazer cadastro no site (www.lancenoleilao.com.br).

D - Proteção de Dados
Na próxima terça-feira (26), a partir das 08h30, o jornal Valor Econô-

acontece virtualmente até o próximo dia 30. Dessa forma os consumidores 
com dívidas em aberto podem negociar seus débitos com descontos de 
até 80%. O contato é feito diretamente pela internet, por meio de celular, 
computador ou tablet. Para participar, basta acessar o site (http://www.
serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/) e procurar pela Recovery 
na lista de participantes. Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a 
uma página na qual estarão listadas as dívidas que podem ser negociadas. 

H - Gestão e Negócios
A Pearson College London, que ocupa uma posição de destaque no mundo 
de negócios internacionais, oferecerá bolsas de estudo para estudantes 
e profi ssionais brasileiros em seus cursos de curta duração. Com sua 
estrutura moderna e corpo docente formado exclusivamente por PhDs 
e especialistas com experiência tanto acadêmica quanto profi ssional, 
a instituição oferece programas ministrados em inglês para alunos de 
diversas nacionalidades com interesse na área de administração. O 
benefício é de 50% para os cursos disponíveis. O candidato deve ter 
mais de 18 anos e estar cursando o quinto período da sua graduação. É 
só entrar na página da universidade (http://bit.ly/2NO1jSQ) escolher o 
curso desejado e preencher o Application Form. 

I - Voz e Texto
A TotalVoice, empresa da Zenvia especialista em aplicações de comu-
nicação por voz, anuncia Hackathon online de 28 de novembro a 12 de 
dezembro com premiação de R$ 10 mil para a equipe vencedora. Realizado 
por meio da plataforma Shawee, o evento é aberto a programadores, 
designers/UX e especialistas em negócio ou marketing. Objetiva criar 
novas soluções para a comunicação de voz e texto, e convida  os inte-
ressados a pensarem em um problema de comunicação e descobrirem 
uma forma de resolvê-lo utilizando as APIs da TotalVoice. Não conhece 
os recursos? No começo do hackathon, a empresa apresentará todas as 
soluções disponíveis. Inscrições e mais informações: (www.hackathon-
totalvoice.shawee.io).

J - Estudos Lúdicos 
Um dos principais destaques da “São Paulo Play Week”, maior evento 
brasileiro voltado à criação de games, jogos e brinquedos de impactos 
social e pessoal transformadores, que será realizada de 28 de novembro 
a 8 de dezembro, no Campus Butantã da USP, será o 6º Fórum Acadê-
mico de Estudos Lúdicos (FAEL), que acontece entre os dias 28 e 30. 
Organizado pela Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, o fórum trará a 
apresentação de trabalhos acadêmicos na área de jogos digitais e sociais, 
fi cção, humor  e entretenimento. Além disso, haverá uma exposição de 
produtos lúdicos selecionados pela comissão organizadora. Para saber 
mais, acesse (http://www.cidade.usp.br). 
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Como afastar as 
pessoalidades

que interferem na
evolução das empresas? 

É extremamente 

comum profi ssionais 

acrescentarem ao seu 

discurso frases de 

impacto que já estão 

incorporadas ao mundo 

dos negócios

Frases são usadas como 
um mantra libertador, 
um carimbo de politi-

camente correto, como “não 
misturo relações pessoais e 
profi ssionais”, “trabalho com 
pessoas e não com números”, 
e por aí segue uma longa lista. 
Isso sem mencionar as infi ndá-
veis citações acerca do líder 
modelo. Não discuto a veraci-
dade dessas declarações, mas 
sim a sua efetividade. 

Mais do que nunca a socie-
dade como um todo vive uma 
era de merchandising em que 
a propaganda pessoal é prática 
em todos os âmbitos da vida. 
O objetivo disso é divulgar a 
própria marca, com cada pro-
fi ssional tentando fazer o seu 
próprio branding para elevar 
seu status para um patamar 
único e criar uma imagem tão 
positiva que o fará destacar-se 
em meio a um grupo de pares 
desatentos à sua propaganda 
pessoal. 

Nada contra o marketing 
pessoal, pelo contrário, é fun-
damental ser visto no ambiente 
de trabalho, no entanto, isso 
não pode se tornar uma verda-
de absoluta quando o assunto é 
medir desempenho. No Brasil 
é comum enaltecermos a fi gu-
ra do salvador da pátria, um 
único homem que vai colocar 
tudo nos eixos e alcançar os 
tão sonhados resultados, uni-
camente por suas qualidades 
pessoais e esforço diário.

Essa fi gura mítica no mundo 
dos negócios é impetrada em 
cada organização na pessoa de 
um manager. A atenção dis-

pensada ao marketing pessoal, 
ao conhecimento adquirido, 
sua bagagem e experiência 
são considerados a tábua de 
salvação para a maioria dos 
problemas. As companhias se 
impressionam com o discurso 
e quando começam a ver os 
resultados enaltecem a fi gura 
desse executivo. 

Obviamente, os profi ssionais 
de valor e qualidade merecem 
crédito pelos feitos de seu time, 
mas quanto mais atenção é 
dada ao colaborador por ele 
mesmo, menor é a atenção 
dispensada ao processo e sua 
efi ciência. Por isso, acredito 
que no mundo corporativo é 
preciso substituir a fi gura do 
herói e salvador pela fi gura do 
fl uxo efi ciente e bem defi nido, 
pois apenas assim será possí-
vel medir o real desempenho 
de cada trabalhador em suas 
respectivas funções, ao invés 
de creditar as melhorias ao 
discurso perfeito de um único 
profi ssional. 

Ser efetivo na medição dos 
resultados signifi ca enxergar 
que as relações são parte da 
construção de um processo 
efi caz e não fatores determi-
nantes na tomada de decisão. 
Afastar a pessoalidade é um 
desafi o diário nas companhias, 
bem como evitar o favoreci-
mento, o julgamento por afi ni-
dade e a decisão por impulso 
emocional. 

Ser mais racional no âmbito 
profi ssional é fazer uso de 
uma ferramenta, inserida em 
um contexto processual, para 
enxergar oportunidades e 
avanços de maneira científi ca 
e lógica, ao invés de optar pelo 
caminho indicado pelo herói 
da semana. 

(*) - É gerente sênior de Operações na 
Concentrix Brasil, companhia global 

especializada em outsourcing
e em prestação de serviços

(http://brazil.concentrix.com/).

Walter Soares da Silva Júnior (*)

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, cresceu 0,1% no terceiro 
trimestre, na comparação com o 
trimestre anterior. O dado é do 
Monitor do PIB, divulgado on-
tem (21) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Na comparação 
com o terceiro trimestre de 
2018, o PIB teve crescimento 
de 0,9%. Em 12 meses, a alta 
acumulada é de 1,1%. 

Ao analisar apenas o mês de 
setembro, as altas foram de 
2,1% na comparação com o 
mesmo período do ano passado 
e de 0,3% em relação a agosto 
deste ano. Na comparação do 
terceiro com o segundo trimes-
tre, a agropecuária apresentou 
alta de 1,1%. Nos serviços, o 
crescimento foi mais modera-
do, de 0,2%. Por outro lado, a 
indústria manteve-se estável 
no período.

Em 12 meses, a alta acumulada é de 1,1%.

O porta-voz da Presidência da Re-
pública, Otávio Rêgo Barros, afi rmou  
que o pagamento do benefício extra 
do Bolsa Família, a ser creditado em 
dezembro, está totalmente garantido. 
“O ministro Osmar Terra esclareceu 
algumas informações equivocadas 
em relação ao pagamento do 13º. 
Os recursos fi nanceiros existentes 
são sufi cientes para arcar com os 
pagamentos que têm início previsto 
para 11 de dezembro”.

Caso a reserva do programa Bolsa 
Família seja insufi ciente, o Ministério 
da Cidadania  pode remanejar dinhei-
ro de outras áreas.  

A declaração foi em resposta à 

uma reportagem do jornal Folha de 
S. Paulo, que apontou insufi ciência 
de recursos na dotação orçamen-
tária do programa. O pagamento 
da 13ª parcela do Bolsa Família 
foi anunciada em outubro, com a 
edição da MP Nº 898. O adicional 
totaliza uma injeção extra de R$ 
2,58 bilhões na economia.

O Bolsa Família atende atualmente 
cerca de 13,5 milhões de famílias que 
vivem em situação de extrema pobre-
za, com renda per capita de até R$ 
89 mensais, e de pobreza, com renda 
entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais por 
membro. O benefício médio pago a 
cada família é de R$ 189,21 (ABr).

O incremento do PIB do setor agropecuário 
neste ano e no próximo foi revisto para cima pelo 
Ipea. A previsão anterior era de crescimento de 
0,5% em 2019 e a nova projeção marca 1,4%. 
No caso de 2020, a projeção de crescimento 
vai de 3,2% a 3,7%, conforme o prognóstico de 
safra. Todos os percentuais estão acima do que 
é esperado para o conjunto da economia. 

Segundo o Ipea, em 2019 o PIB nacional deverá 
ter alta de 1%. Em 2020, o crescimento deve fi car 
em 2,3%. “O PIB do agronegócio vai puxar o cres-
cimento do PIB nacional”, ressaltou o presidente 
do Ipea, Carlos von Doellinger, em seminário sobre 

o agronegócio, em Brasília. “O setor agropecuário 
está tendo um comportamento com perspectiva 
muito favorável. É uma vocação do Brasil, o país 
sempre teve vantagem comparativa”, assinalou.

Apesar do histórico efeito no crescimento da 
economia, o impacto da agropecuária no con-
junto da atividade econômica não é linear, varia 
conforme produto e extensão de sua cadeia de 
produção. “Depende do que está sendo produzido 
para onde para qual mercado. A gente não tem 
como avaliar o impacto no PIB geral”, pontuou o 
diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas 
do Ipeaa, José Ronaldo Souza Júnior (ABr).

Confi ança do 
empresário 
industrial 

cresceu em 
novembro

O Índice de Confi ança 
do Empresário Industrial 
(Icei) em novembro au-
mentou 3,2 pontos frente 
a outubro e alcançou 62,5 
pontos, com o indicador 
7,9 pontos acima da média 
histórica de 54,6 pontos, 
informa a pesquisa da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

“O aumento da confi ança 
estimula a recuperação 
da economia brasileira à 
medida que impulsiona o 
aumento da produção e a 
retomada do investimen-
to”, avalia a CNI.

O estudo destaca que o 
Índice de Condições Atuais, 
um dos componentes do 
Icei, alcançou 56,3 pontos, 
o maior nível desde outubro 
de 2010. O índice está 3,6 
pontos acima do registrado 
em novembro de 2018. O 
Índice de Expectativas, 
por sua vez, subiu para 
65,6 pontos neste mês e 
está 2,9 pontos abaixo do 
verifi cado em novembro do 
ano passado.

“A elevada confi ança está 
baseada tanto no sentimen-
to de melhora da situação 
corrente como nas expec-
tativas para os próximos 
seis meses. Em novembro 
de 2018, a percepção de 
melhora das condições cor-
rentes ainda era incipiente 
e a confi ança se baseava nas 
expectativas positivas, im-
pulsionadas pela eleição de 
um novo governo”, observa 
a CNI (ABr).

Isso ocorre porque estes 
programas instalados em 
dispositivos móveis tro-

cam informações com ende-
reços que não contam com 
o certifi cado de segurança 
SSL (Secure Socket Layer), 
certifi cado digital que auten-
tica a identidade de um site e 
criptografa os dados enviados 
para o servidor, protegendo a 
integridade e veracidade das 
informações que são trocadas 
na internet.

O grande volume de compras 
feitas via dispositivos móveis 
faz com que os consumidores 
precisem estar atentos. Uma 
forma de averiguar se o am-
biente é seguro é procurar 
pela informação nas Políticas 

Uma em cada cinco transações pode conter risco.
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Black Friday: 21,6% das transações 
podem estar desprotegidas

Um estudo da Serasa Experian aponta que 21,6% das transações feitas via aplicativos podem não estar 
seguras, o que representa uma em cada cinco realizadas no país

ao lado da URL na barra do 
navegador. Os consumidores 
também não devem baixar 
aplicativos fora das lojas dos 
sistemas operacionais.

Segundo o diretor de Certifi -
cação Digital da Serasa Expe-
rian, Maurício Balassiano, “o 
uso de celular para compras por 
meio de apps vem aumentando 
ano após ano, graças à rápida 
adesão dos brasileiros a novas 
tecnologias. Isso faz com que 
os fraudadores sofistiquem 
o phishinhg para capturar os 
dados dos consumidores em 
golpes. Isso só reforça a necessi-
dade de segurança na proteção 
da comunicação entre aplicati-
vos e servidores das empresas” 
(AI/Serasa Exérian).

de Privacidade. Caso os ter-
mos não deixem claro o uso 
de criptografi a, a recomen-

dação é que a compra seja 
via desktop, sempre de olho 
se há o símbolo do cadeado 

PIB cresceu 0,1% no terceiro 
trimestre, diz FGV

Na comparação com o terceiro 
trimestre do ano passado, houve 
altas de 3,2% na agropecuária 
e de 1,1% nos serviços. Já a 
indústria teve queda de 0,1%. 
Pelo lado da demanda, neste 
tipo de comparação, o consu-
mo das famílias cresceu 1,9% 

e a formação bruta de capital 
fi xo (investimentos), 2,5%. 
As exportações caíram 4,7%, 
enquanto as importações cres-
ceram 2,1% na comparação 
do terceiro trimestre com o 
mesmo período do ano passado 
(ABr).

Pagamento do 13º do Bolsa Família
‘está garantido’

Nova projeção para o PIB do agreonegócio


