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D - Sociedade para Todos
Após mais de 58 anos de atuação na causa da defi ciência intelectual na 
capital paulista, a APAE de São Paulo passa a se chamar Instituto Jô 
Clemente, com o objetivo de ampliar sua atuação para todo o Brasil. A 
Organização da sociedade civil sem fi ns lucrativos pretende compartilhar 
com outras instituições, empresas, governos e a sociedade civil seu conhe-
cimento, estudos científi cos, tecnologias, inovações e práticas pioneiras 
voltadas à inclusão social e protagonismo das pessoas com defi ciência 
intelectual. Estima-se que aproximadamente 10% da população mun-
dial tenha algum tipo de defi ciência. No Brasil, este número representa 
45 milhões de pessoas, sendo 2,6 milhões com defi ciência intelectual. 

E - Comunicador do Ano
Além de reconhecer as empresas que mais contribuem para a evolução 
da comunicação no Brasil em diferentes segmentos, a 45º edição do 
Prêmio Aberje também será o momento de celebrar os Comunicadores 
do Ano, uma homenagem concedida a 10 profi ssionais que se destacaram 
em suas áreas. Os dez eleitos já laureados com o troféu Comunicador 
do Ano, concorrem à votação popular, que irá escolher, entre os dez, o 
Comunicador do Ano pela Audiência Aberje. Acontece nesta segunda-
-feira (25), às 19h na Casa Bisutti, na Vila Olímpia. Votação no site: 
(http://www.aberje.com.br/premio/cerimonia.html).

F - Produtos top de Linha
O principal evento global da Qualcomm, o Snapdragon Summit, será 
transmitido ao vivo diretamente do Havaí, de 3 a 5 de dezembro. Dia-
riamente, a partir das 16 horas (BRT), jornalistas, fãs e internautas 
em geral poderão acompanhar os painéis dos principais executivos da 
empresa. Novidades sobre a última linha de produtos top de linha da 
marca Snapdragon, Realidade Extendida e Always On, Always Connec-
ted PCs são alguns dos tópicos que serão apresentados e detalhados 
por porta-vozes do board, dentre os quais Cristiano Amon, presidente 
global, e Alex Katouzian, vice-presidente sênior. Link para acompanhar 
o evento: (www.qualcomm.com/snapdragontechsummit).

A - Esporte de Precisão 
Arremesso de Machado: esse é o nome do esporte, originário do Cana-
dá, que está virando ‘febre’ nos EUA e que a partir de agora pode ser 
praticado no Brasil. Considerada a mais antiga das ferramentas, com 
quase dois milhões de anos, até hoje o machado faz parte do cotidiano. 
De olho na expansão que o esporte vem ganhando, um grupo de em-
presários decidiu criar um espaço de 600 m2 que integra gastronomia, 
bar, música, loja e o principal: oito pistas de arremesso. Fica Rua Prof. 
Vahia de Abreu, 587 Vila Olimpia. Mais informações tel. (11) 3842-6387 
ou Whatsapp (11) 95699-4242. 

B - Treinamento em Jornalismo  
A Thomson Reuters abriu o período de inscrições para seu Programa de 
Treinamento em Jornalismo, com duração de nove meses. O programa é 
dividido em um mês de estudos no Reino Unido e outros oito meses em 
um dos escritórios da Reuters localizados na China, Cingapura, Reino 
Unido, México, África do Sul, Egito, Líbano ou Emirados Árabes Unidos. 
Os selecionados receberão um salário no escritório onde permanecerão 
e a oportunidade de se tornarem correspondentes internacionais, caso 
sua performance seja considerada satisfatória. Saiba mais em: (http://
jobs.thomsonreuters.com/).

C - Mediação Trabalhista 
 A desembargadora Federal do Trabalho, mestre e doutora em Di-
reito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, Regina Maria 
Vasconcelos Dubugras, fará palestra nesta segunda-feira (25), às 17h, 
no edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo. Ela falará 
sobre oportunidades e desafi os na mediação trabalhista em evento 
organizado pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Em-
presarial da ACSP em conjunto com o Balcão do Empreendedor da 
ACSP. A participação é gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo 
site: (http://eventos.acspservicos.com.br/eventos/evento_inscrito/
formMany/1403). 

G - Design a Distância
O Centro Universitário Internacional Uninter lança quatro cursos de 
Design: Gráfi co, Editorial, Animação e  Games. As formações serão na 
modalidade a distância, disponíveis para os polos de apoio presenciais 
da instituição em todo o país. O primeiro ano de curso é comum a todas 
as formações e ensina os fundamentos do design. Já o segundo ano será 
específi co para cada área, aprofundando-se nas especifi cidades. Todos 
os estudantes recebem licença gratuita para uso de 26 programas de 
design da Adobe Creative Cloud. Além disso, no início do segundo ano, 
ganham uma mesa digitalizadora para a realização de trabalhos práticos. 
Saiba mais em: (www.uninter.com).

H - Vagas de Emprego
Que tal colaborar para um mundo de mais impacto e inovação? A moObie, 
maior plataforma de carsharing do Brasil, presente no mercado há mais 
de dois anos, anuncia 12 novas vagas em diversas áreas da empresa. São 
para formados em Engenharia, Marketing, Finanças e especialistas em 
Antifraude, para atuar em cargos que variam desde Engenheiro de Sof-
tware FrontEnd até Analista de Operações e de Cobranças, por exemplo. 
Os 12 talentos serão selecionados para vagas na sede da startup, em 
São Paulo. Currículos e links do LinkedIn podem ser adicionados em 
(https://parceiros.moobie.com.br/vagas). 

I - Especialistas em Política
Política, economia e relações internacionais do Brasil e seus vizinhos 
latino-americanos são as principais temáticas do portal América.Latina, 
que acaba de estrear no endereço (www.americalatina.net.br). O site 
em português é destinado aos leitores brasileiros interessados em aná-
lises críticas sobre a realidade da região. O portal estreia com artigos 
de três autores brasileiros e um da Argentina, que são autoridades em 
temáticas latino-americanas e trazem suas contribuições para o debate 
de questões emergentes.

J - Cantata de Santa Maria 
O Grupo Palimpsesto e convidados apresentam pela primeira vez no 
Brasil, a Cantata de Santa María de Iquique, uma importante peça da 
Nova Canção Chilena. O concerto acontece no dia 7 de dezembro, sábado, 
às 21h30, no Teatro da UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, nº 550, na Vila 
Leopoldina. A obra é uma belíssima composição que mistura elementos 
do folclore chileno, a música erudita e a poesia moderna. Em 2008 a 
Revista Rolling Stone considerou a gravação da Cantata de Santa Maria 
de Iquique como o quarto melhor disco chileno de todos os tempos.
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É preciso vender
com propósito

Olhar para as novas 

gerações é também 

entender tendências 

de comportamento e 

consumo

Quando analisamos de 
forma estratégica como 
um certo grupo se 

comporta, também estamos 
alinhando as oportunidades 
do nosso mercado. Durante 
os últimos anos, os Millennials 
eram a geração com maior 
poder: nascidos entre 1981 e 
1995, a busca por protagonis-
mo e atenção infl uenciaram 
os mercados de tecnologia, 
moda, e moldaram o mercado 
fi nanceiro. 

Os CLevel, por exemplo, 
cada vez mais jovens, cada 
vez mais millennials, criaram 
um novo ecossistema: startups 
deixaram de ser empresas 
distantes, no Vale do Silício, e 
se tornaram empreendimentos 
sólidos e próximos, que estão 
nos coworkings, nos hubs e 
nos escritórios digitais. Estão 
na China e no apartamento 
ao lado do seu, onde quer que 
você more. 

Agora, é preciso descer ainda 
mais uma camada de compor-
tamento. Em 2019, os GenZ, 
como é chamada a Geração Z 
(nascidos a partir de 1995), 
se tornam maioria no planeta. 
Se você tem mais de 25 anos, 
pode achar que a GenZ ainda 
é muito nova para infl uenciar 
tanto assim o mercado. Mas 
uma nova geração também 
inspira todas as outras. Em um 
comportamento corporativo 
cada vez mais colaborativo e 
transversal, não podemos igno-
rar o que é mais importante nos 
GenZ: é como se eles tivessem 
um novo software mental. 

Muitas vezes, ainda distribu-
ímos ações entre on e off, por 
exemplo. A Geração Z não en-
trou na internet, ela já nasceu 
conectada. Por isso, uma mesa 
de bar e um grupo de What-
sapp ativam o mesmo senso 
de comunidade e companhia 
dessas pessoas. Além do mais, 

apesar de 76% desses jovens se 
considerarem religiosos, mais 
de 60% são a favor de direitos 
iguais para todos os tipos de 
gênero, sexualidade, etnia. São 
novos casamentos: Religião + 
transgressão. Consumo + pro-
pósito. Natureza + tecnologia. 

Será que nossas empresas 
estão preparadas para receber 
este novo comportamento? 
Não apenas em posições inter-
nas, mas também em atender 
esta nova geração? Imagine 
que em uma pesquisa recente 
da Box1824 com a McKinsey, 
sobre a Geração Z, os entrevis-
tados revelaram que acreditam 
no diálogo como principal 
ferramenta de mudar o mundo. 
Este conceito transpõe uma 
utopia e começa, então, a ser 
prática. O consumidor desta 
geração vai, de fato, querer 
falar com o SAC. 

O funcionário com esta 
infl uência vai, cada vez mais, 
abrir conversas com seu líder 
e também com o RH. É preci-
so estar atento, preparado, é 
preciso abrir o peito, a vaga, o 
produto para o que vem pela 
frente. Nesta mesma pesquisa, 
87% dos jovens entrevistados 
apontaram que deixariam de 
comprar produtos de marcas 
envolvidas em escândalos. 
No passado, grandes players 
do mercado já tiveram sua 
reputação ameaçada por uma 
má conduta. Como seria isso 
hoje, com este novo cenário? 

Quando falamos em ecossis-
tema, em cultura, quando tra-
çamos o posicionamento das 
nossas empresas, precisamos 
entender que estamos falando 
de pessoas. O comportamento 
transforma eras, muda forma-
tos, mercados e nos impulsiona 
a novos caminhos. 

Se você vende um produto ou 
um product as a service, lem-
bre-se: nos próximos anos, a 
briga não é apenas pela melhor 
campanha publicitária, pela 
embalagem, pelo atendimento. 
É também pelo propósito. 

(*) - É Head de Inovação, Tecnologia e 
Growth da FCamara. 

Líverton Oliveira (*)

Os trabalhadores nasci-
dos em junho e julho 
- sem conta no banco 

- poderão retirar o dinheiro. 
Segundo a Caixa, no total os 
saques do FGTS podem resul-
tar em uma liberação de cerca 
de R$ 40 bilhões na economia 
brasileira até o fi m do ano.

Os saques de até R$ 500 
podem ser feitos nas casas 
lotéricas e terminais de au-
toatendimento para quem 
tem senha do cartão cidadão. 
Quem tem cartão cidadão e 
senha pode sacar nos cor-
respondentes Caixa Aqui, 
apresentando documento de 
identifi cação, ou em qualquer 
outro canal de atendimento.

No caso dos saques de até 
R$ 100, a orientação é pro-
curar casas lotéricas, com 
apresentação de documento 
de identifi cação original com 

Banco antecipou calendário de retirada de até R$ 500 por conta.

Dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostram que as em-
presas inadimplentes no país 
encerraram o último mês de 
outubro com uma dívida mé-
dia de R$5.561,98. De modo 
geral, mais da metade (56%) 
das empresas que estão ne-
gativadas no Brasil possuem 
pendências que somadas 
superam a cifra de 

R$ 1.000,00. Cada empresa 
inadimplente tem, em mé-
dia, dois compromissos não 
quitados.

Houve um aumento de 
5,55% na quantidade de em-
presas com contas atrasadas 
no país em outubro, o que 
representa a maior alta desde 
janeiro, quando o crescimen-
to observado havia sido de 
5,91%. Por outro lado, o nú-

O que prejudica o faturamento das empresas é a sua 

capacidade de pagamento.

Decreto libera 
recursos do 
Orçamento 
contingenciados

Foi publicado na sexta-feira 
(22), no Diário Ofi cial da União 
o decreto relativo ao Relatório 
Extemporâneo de Avaliação 
de Receitas e Despesas de No-
vembro de 2019, com liberação 
de todas as despesas discricio-
nárias (não obrigatórias) con-
tingenciadas (bloqueadas) em 
meses anteriores. Na semana 
passada, o governo anunciou 
o descontingenciamento (des-
bloqueio) de R$ 13,976 bilhões 
do Orçamento de 2019.

O órgão que teve a maior 
liberação, de R$ 3,473 bilhões, 
foi o Ministério da Defesa, se-
guido pela Educação, R$ 2,695 
bilhões, e Desenvolvimento 
Regional, R$ 1,905 bilhão. A 
liberação dos recursos foi pos-
sível porque o governo obteve 
receitas extraordinárias com a 
venda de ativos de estatais, que 
rendeu IR e CSL sobre o ganho 
de capital das empresas, e pelos 
leilões do excedente da cessão 
onerosa e da partilha do pré-sal.

De acordo com o Relatório 
Bimestral de Avaliação de Re-
ceitas e Despesas referente ao 
5º bimestre de 2019, haveria 
a possibilidade de liberar gas-
tos em mais R$ 7,2 bilhões, e 
mesmo assim cumprir a meta 
de défi cit nas contas públicas 
de R$ 139 bilhões. Entretanto, 
para isso, seriam necessários 
créditos adicionais (ABr).
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Nascidos em junho e 
julho podem sacar FGTS
A Caixa Econômica Federal iniciou mais uma etapa de liberação do saque imediato do FGTS, que paga 
até R$ 500 por conta ativa ou inativa

foto. Segundo a Caixa, mais de 
20 milhões de trabalhadores 
podem fazer o saque só com 
o documento de identifi ca-
ção nas lotéricas. Quem não 
tem senha e cartão cidadão 

e vai sacar mais de R$ 100, 
deve procurar uma agência 
da Caixa.

Embora não seja obrigatório, 
a Caixa orienta ainda, para 
facilitar o atendimento, que 

o trabalhador leve também a 
carteira de trabalho para fazer 
o saque. Segundo o banco, 
a carteira de trabalho pode 
ser necessária para atualizar 
dados (ABr)

Inadimplência das empresas 
cresceu 5,55% em outubro

mero de outubro é inferior ao 
do mesmo mês do ano passado, 
quando a alta fora de 7,26% no 
crescimento de empresas nega-
tivadas por falta de pagamento.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José Cesar da Costa, 
embora melhor do que no auge 
da crise, a atividade econômica 
segue enfraquecida, o que vem 
prejudicando o faturamento das 

empresas e a sua capacidade 
de pagamento. “Apesar de a 
economia dar sinais de recu-
peração e a infl ação se manter 
controlada, assim como os 
juros em menor patamar, há 
uma considerável distância 
entre os níveis atuais de ati-
vidade e os que antecedem 
a crise”, analisou (AI/CNDL/
SPCBrasil).

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos 
Neto, e o presidente da Febraban, Murilo Portugal, assi-
naram um acordo de cooperação técnica para promover 
ações coordenadas na área de educação fi nanceira e de 
renegociação de dívidas. A primeira ação do acordo será 
a realização de um mutirão para renegociação de dívidas, 
marcado para ocorrer entre os dias 2 e 6 de dezembro. 

Neste mutirão, participarão Caixa, Banco do Brasil, 
Itaú, Bradesco, Santander e Banrisul. Uma novidade 
será que a renegociação de dívidas poderá ser feita 
nas próprias agências, de forma personalizada. Ao 
todo, 261 agências bancárias participarão do mutirão 

e fi carão abertas até as 20h para isso. 
Durante o mutirão, também serão dadas orientações 

sobre educação fi nanceira aos clientes. Cada um dos 
bancos envolvidos vai defi nir os valores e a forma de 
negociação. “Os bancos vão oferecer as condições mais 
vantajosas para a renegociação. Cada banco tem sua 
política própria de renegociação de dívida que vão 
desde o parcelamento e a troca por outra dívida, até 
descontos”, disse Amaury Oliva, diretor de Autor-
regulação e Relações com os Clientes da Febraban. 

O acordo prevê ainda outras três ações. Uma delas é a 
criação de uma plataforma online de educação fi nanceira 

que, segundo Amaury Oliva, deve ter início no próximo 
ano. Também estão previstos a promoção de um con-
curso nacional que premiará ações e iniciativas sobre 
educação fi nanceira e ações para a Semana Nacional 
de Educação Financeira, que ocorre no mês de maio. 

“Essas iniciativas podem alcançar um público vasto: 
cerca de 144 milhões de brasileiros adultos, com re-
lacionamento bancário”, disse o presidente do BC. O 
acordo não envolve a transferência de recursos fi nan-
ceiros entre as instituições e tem vigência de 60 meses. 
O plano inicial de trabalho, que prevê a realização das 
quatro ações que terão a duração de 24 meses (ABr).

Bancos anunciam mutirão para renegociação de dívidas


