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venda de veículos, anuncia o programa de estágios da companhia. Com 
a criação de oito vagas de estágio para estudantes do ensino superior, 
previstas para o início de 2020, as áreas contempladas serão: Mídia, 
Inteligência de Mercado, Conteúdo, UX, Dev, Dados e Comunicação, 
sendo todas com uma vaga, exceto Dados, que acolherá dois estudan-
tes. Após serem selecionados, os estagiários passam por um processo 
de desenvolvimento que começa pela mentoria. Inscrição em (http://
webmotors.gupy.io/jobs/116673?dt=2019111365746 

E - Receitas Sustentáveis
Com a missão de promover a alimentação saudável e combater o desper-
dício, o Instituto Stop Hunger, mantido pelo Grupo Sodexo, anunciou a 5ª 
edição do Ebook de Receitas Sustentáveis. A publicação apresenta seis 
pratos exclusivos, que foram formulados por um time de nutricionistas a 
partir da utilização de legumes, hortaliças e outros ingredientes ricos em 
valoração nutricional. O conteúdo reforça a importância de desenvolver 
hábitos alimentares mais saudáveis e proporciona novas alternativas 
para utilização de matérias geralmente descartadas. O material está 
disponível para download gratuito em: (http://br.stop-hunger.org/home/
nossas-acoes/dima.html).

F - Galápagos Jogos 
Entre os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, o Grand Cham-
pionships, torneio nacional que reunirá mais de 400 jogadores que 
competirão pelo primeiro lugar dos jogos: Legend of the Five Rings, Star 
Wars: Destiny, Star Wars: W-Xing e Keyforge – este último sendo o jogo 
de cartas que vem batendo recordes de popularidade mundialmente. 
O evento acontece em parceria com o ClubeNerd, espaço que mistura 
loja e experimentação de jogos de tabuleiro, na Rua Almeida Tôrres,124 
- Aclimação. Mais inbformações: (https://asmodee.galapagosjogos.com.
br/grand-championships-2019).

G - Conselho Consultivo 
O PCI Security Standards Council está aceitando indicações de empre-
sas para atuar na gestão 2020/2021 do Conselho Consultivo Regional 

A - Atendimento a Idosos
No próximo dia 30, a partir das 9h, no Centro Médico Berrini, Rua Hilário 
Furlan, 107, acontece o Mutirão da Saúde. O evento benefi cente é orga-
nizado por médicos e tem objetivo de atender idosos carentes em mais 
de 20 especialidades diferentes. Funciona como mecanismo efi ciente 
de medicina preventiva e triagem, além de tratamento de patologias 
diagnosticadas, já que o tratamento é acompanhado posteriormente 
pelos médicos da clínica. O Mutirão atenderá idosos acolhidos por casas 
assistidas pelo Projeto Velho Amigo.

B - Mundo pelo Trem
Um dos maiores sonhos daqueles que são imbuídos de espírito livre é dar 
uma volta ao mundo. Então que tal quebrar as fronteiras a bordo de trens 
com todo o conforto a que tem direito? É exatamente isso que propõe o 
Grupo TT Travel. A quarta edição da “Volta ao Mundo de Trem” apresenta 
uma verdadeira cruzada sob trilhos pelo hemisfério norte ao passar pelos 
continentes europeu, asiático e americano. Durante 24 dias – de 15 de agosto 
a 7 de setembro de 2020 – os passageiros percorrerão aproximadamente 
16 mil km de malha ferroviária por 14 cidades do Canadá, China, Mongólia 
e Rússia. A façanha começa em grande estilo na cosmopolita Toronto e 
termina em Moscou. Mais informações: (www.voltaaomundodetrem.com.br).

C - Oferta de Crédito
A Noverde, fi ntech especializada em crédito online para as classes C e 
D, retorna ao mercado local para captar R$100 milhões por meio de um 
Fundo de Investimento em Direito Creditórios. Até o momento já foram 
captados R$65 milhões. Esta nova captação permitirá que a fi ntech atinja 
uma originação de empréstimos de aproximadamente R$250 milhões em 
2020, um crescimento de 250% em relação a 2019. Com a taxa básica 
de juros na mínima histórica e expectativa de retomada econômica, os 
investidores estão buscando novas alternativas que pagam retornos 
maiores. Saiba mais: (https://noverde.com.br).

D - Programa de Estágios
A Webmotors, empresa de tecnologia especialista no setor de compra e 

do Brasil. Entre as atividades dos integrantes do Conselho, estão: 
oferecer insights e conhecimento da indústria para planos e projetos 
do PCI SSC; - desenvolvimento de padrões, programas e iniciativas de 
segurança PCI; e representar as necessidades e interesses específi cos 
da indústria de pagamentos no Brasil. Para saber mais, acesse:  (https://
www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_SSC_REB_Nomination_Info-
graphic_10.03.19_FINAL.pdf).

H - Artigos de Iluminação 
Entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro, a Yamamura participa 
da Black Friday 2019. A maior megastore de iluminação do Brasil 
apresenta descontos de até 60% em mais de 70 produtos. A rede 
de lojas — com quatro endereços no estado de São Paulo (Conso-
lação, Lar Center, São Bernardo do Campo e Campinas), além da 
loja online (www.yamamura.com.br), com venda para todo o Brasil 
— promoverá ofertas em itens como lustres, pendentes, abajures, 
plafons, arandelas, luminárias de piso e mesa, spots, balizadores, 
entre outros artigos

I - Mercado Audiviovisual
Área de Negócios do Festival do Rio, o RioMarket 2019, que acontece 
de 9 a 15 de dezembro, está com inscrições abertas. Renomados profi s-
sionais de toda a cadeia produtiva do audiovisual ministrarão workshops 
e seminários e participarão de debates e rodadas de negócios no Rio 
Othon Palace. O evento objetiva contribuir para o desenvolvimento 
da indústria audiovisual, promovendo a troca de conhecimento entre 
profi ssionais e novos produtores, proporcionando oportunidades de 
negócios e capacitação para todos os atores do mercado. Saiba mais em:
(www.riomarket.com.br).

J - Administração de Condomínios
A Superlógica, empresa que desenvolve o software de gestão mais 
usado por administradoras de condomínios no país, promove amanhã 
(28), edição São Paulo do “Superlógica Next 2019: Novas fontes de 
receita para administradoras de condomínios”. O evento, que acon-
tece no Bourbon Convention Ibirapuera Hotel, é parte da terceira 
temporada e é considerado o maior encontro do mercado brasileiro 
sobre estratégias para administradoras de condomínios. Objetiva 
mostrar como as administradoras podem tornar suas operações mais 
rentáveis, elencando estratégias que as farão atingir novas fontes de 
receita e também melhorar o serviço prestado. Informações: (https://
next.superlogica.com/sao-paulo/).
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O que podemos aprender 
com Tom Brady?

Qual o principal 

atributo de um 

verdadeiro líder? Muitos 

responderiam confi ança, 

poder de decisão e até 

carisma

Eu responderia integri-
dade. Você já viu algum 
indivíduo considerado 

“171” sem carisma ou poder 
de decisão? Gostaria de trazer 
o caso de Thomas Edward Pa-
trick Brady Jr, ou apenas Tom 
Brady, um jogador de futebol 
americano que atua como 
quarterback no New England 
Patriots, time da National Foo-
tball League (NFL). Se você 
não o conhece como jogador, 
talvez o conheça como marido 
da modelo brasileira Gisele 
Bündchen.

Todo atleta americano, seja 
do beisebol, futebol americano 
ou basquete, é escolhido por 
meio do draft, um processo 
de alocação de jogadores em 
times de uma liga esportiva 
profi ssional. Além dos Estados 
Unidos, o draft é comum prin-
cipalmente em países como 
Canadá, Austrália e Japão. De 
200 escolhas possíveis, Tom 
Brady foi o 199º colocado do 
draft do ano 2000. Ou seja, 
foi o penúltimo e quase fi cou 
de fora. 

De desacreditado e com 
baixo potencial físico, Brady se 
tornou o líder de uma dinastia 
no New England Patriots e um 
dos melhores quarterbacks de 
todos os tempos. Esqueceram 
de medir esse cara por dentro, 
um verdadeiro líder, seguido 
por todos, pelo seu exemplo.

Vejam recordes e estatísticas 
de Tom Brady: jogador que 
mais vezes ganhou o Super 
Bowl (seis títulos); jogador 
que mais vezes foi eleito MVP 
do Super Bowl (quatro vezes); 
jogador com mais convites para 
o Pro Bowl (14 convites, ao 
lado de Tony Gonzalez, Peyton 
Manning, Bruce Matthews e 

Merlin Olsen); mais vitórias na 
temporada regular como quar-
terback titular (207). Maior 
número de jardas ganhas em 
passes, na temporada regular 
e nos playoffs (81.693). 

E continua: mais passes para 
touchdowns, com playoffs 
incluídos (590); mais touchdo-
wns com diferentes recebe-
dores (71); maior quantidade 
de títulos de divisão vencidos 
(16); 40 partidas de playoffs 
como titular; 30 vitórias nos 
playoffs; 73 passes para tou-
chdown nos playoffs; 18 passes 
para touchdown no Super 
Bowl; 2.838 jardas ganhas em 
passes no Super Bowl.

Ele é o cara, não é? Recente-
mente, ele assinou a extensão 
por mais 2 anos do seu contrato 
com o New England Patriots. 
Mas, se engana quem pensa 
que o novo vínculo colocou 
o jogador, considerado por 
muitos o maior da história da 
modalidade, no topo da lista 
de maiores salários do cam-
peonato.

Se você estranhou o fato de 
Tom Brady estar longe do topo 
da lista de jogadores mais bem 
pagos da NFL, eu te explico. 
Em toda a sua carreira, o quar-
terback priorizou contratos 
com o New England Patriots 
que deixassem a franquia dis-
tante de estourar o teto salarial 
permitido pela liga. Qual era o 
objetivo? Deixar seu time mais 
competitivo. Os contratos de 
Tom Brady são baseados em 
bônus por produtividade e 
desempenho, em valores que 
fi cam fora do teto salarial. 

Assim, os Patriots têm a pos-
sibilidade de pagar melhores 
salários para os companheiros 
do quarterback, formando um 
time mais forte. Hoje, o time 
dele, o New England Patriots, 
vale aproximadamente 4.1 
bilhões de dólares. 

Para mim, tudo isso é inte-
gridade.

 
(*) - É Compliance Offi  cer

da Tecnobank.

André Chehadi (*)

Demanda por 
Crédito do 
Consumidor 
avançou 3,8% 

A Demanda por Crédito do 
Consumidor avançou 3,8% 
em outubro na comparação 
com setembro, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista. 
Na comparação com outubro 
de 2018, o indicador subiu 
5,4%. Já no acumulado em 12 
meses, registrou alta de 4%. 
Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, o Fi-
nanceiro apresentou elevação 
de 4,6% no mês. O segmento 
Não Financeiro, por sua vez, 
avançou 3,3% na mesma base 
de comparação.

A trajetória do indicador acu-
mulado em doze meses mostra 
certa estabilidade do ritmo de 
crescimento da demanda por 
crédito, refl etindo ainda o fraco 
crescimento da economia e o 
mercado de trabalho fragilizado 
por elevadas taxas de desocu-
pação e subutilização da mão 
de obra. A frustração com a 
recuperação da economia e o 
aumento do endividamento e 
do comprometimento de renda 
parecem levar a um compor-
tamento ainda cauteloso dos 
consumidores, afetando, com 
isto, a demanda por crédito.

Em outubro, contudo, o 
indicador registrou a terceira 
alta consecutiva, o que pode 
ser refl exo da disponibilização 
dos recursos do FGTS, os quais 
podem ser utilizados tanto para 
o pagamento ou renegociação 
de dívidas quanto para a reto-
mada de projetos adiados de 
consumo. Além disto, a redução 
das taxas de juros também 
tende a favorecer a demanda 
por crédito (AI/BoavistaSCPC).  

O percentual é superior ao 
observado em outubro 
(0,12%). O indicador 

acumula 3,99% no ano e 4,12% 
em 12 meses. A alta da taxa 
na passagem de outubro para 
novembro foi puxada pelos 
serviços, que tiveram defl ação 
(queda de preços) de 0,08% 
em outubro e passaram para 
uma inflação de 0,36% em 
novembro.

Os materiais e equipamentos 
tiveram queda na taxa, apesar 
de continuarem com infl ação. A 
taxa recuou de 0,37% em outu-
bro para 0,31% em novembro. 
Já a mão de obra manteve-se, 
em novembro, sem variação 
de preços como ocorreu em 
outubro.

O Índice de Confi ança da 
Construção, medido pela FGV, 

A alta da taxa na passagem de outubro para novembro foi 

puxada pelos serviços.

De acordo com um levanta-
mento da Serasa Experian, a 
inadimplência de alunos em 
instituições de ensino particu-
lar em todo o país aumentou 
no primeiro semestre de 2019. 

Comparado com a quanti-
dade de negativações do ano 
passado, depois de dois anos 
consecutivos de queda no 
índice, a falta de pagamento 
das mensalidades de alunos 
dos ensinos infantil, funda-
mental e médio aumentou 
5,9% apenas nos primeiros 
seis meses do ano, enquanto 
no ensino superior o aumento 
foi de 4,9% durante o mesmo 
período.

No acumulado entre janeiro 
de 2014, e junho último, o total 
de negativações nos três níveis 
escolares chegou a ser 20,8% 
maior do quando o indicador 
foi iniciado, enquanto os uni-
versitários possuem maior por-
centagem de dívidas não pagas, 
chegando a 47,2% a mais. 

A crise afetou todos os segmentos e não seria diferente

com as escolas particulares.
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Custo da construção subiu 3,99% 
no ano e 4,12% em 12 meses

O Índice Nacional de Custo da Construção–M (INCC-M), medido pela FGV, registrou infl ação de 0,15% 
em novembro

2014, quando a confi ança fi cou 
em 89,9 pontos. A alta do índice 
é relacionada a uma melhora da 
situação corrente, já que o Ín-
dice de Situação Atual avançou 
2,4 pontos, para 81,3 pontos. 

O Índice de Expectativas, que 
mede a confi ança no futuro, 
também subiu, mas de forma 
mais moderada: 0,5 ponto, 
passando a 97,0 pontos. O Nível 
de Utilização da Capacidade do 
setor cresceu 0,4 ponto per-
centual, para 70,5%. Segundo 
a pesquisadora da FGV, Ana 
Maria Castelo, a melhora das 
vendas e os lançamentos imobi-
liários têm impacto na confi ança 
dos empresários.  Ela também 
destaca que o acesso ao crédi-
to pelas empresas está sendo 
fundamental para a retomada 
do setor (ABr).

subiu 1,5 ponto na passagem 
de outubro para novembro e 
chegou a 89 pontos, em uma 

escala de zero a 200. Esse é o 
maior patamar atingido pelo 
indicador desde setembro de 

Aumenta a inadimplência dos 
alunos em escolas e universidades 

Segundo Luiz Rabi, econo-
mista da Serasa Experian, a 
queda dos últimos dois anos 
pode ser representada pelo país 
ter começado a sair da reces-
são, mas o aumento durante o 
primeiro semestre tem relação 
direta com a alta infl ação dos 
quatro meses de 2019. 

“Esse fator fez com que 
os índices de inadimplência 
aumentassem, batendo recor-
des históricos durante todo o 
primeiro semestre. O aumento 
afeta todos os segmentos, e 
não seria diferente com as 
escolas particulares”, avalia 
(AI/Serasa Experian).

No período de 2 a 6 de dezembro, todas as agên-
cias do Banco do Brasil no País irão participar do 
mutirão de renegociação de dívidas promovido 
pela Febraban, em parceria com o Banco Central. 
O BB oferecerá condições especiais para liquidação 
de dívidas com descontos de até 92%, prazos que 
podem chegar a 120 meses e com até 180 dias de 
carência. Também oferecerá, promocionalmente, 
taxas de juros até 14% menores para as operações 
de renegociação.

Podem participar todos os clientes pessoa física que 
possuam operações de crédito vencidas com o BB, 
independentemente da faixa de renda e do tempo 
de inadimplência. Rubem Novaes, presidente do BB, 

BB oferece até 92% de desconto em renegociação de dívidas
destaca que todas as agências, com mais de 60 mil 
funcionários, participarão da ação. “Mobilizamos toda 
a nossa rede para esta ação de enorme relevância e 
que incentiva a reinclusão das pessoas no mercado 
de consumo no momento em que aumentamos a 
velocidade do crescimento econômico”.

Na semana passada, o Portal Solução de Dívidas do 
BB, acessível pela internet ou pelo app, ultrapassou 
a marca de 1 milhão de acordos negociados desde o 
seu lançamento, em setembro de 2014. O valor total 
corresponde a R$ 12,5 bilhões.

Do total, 543 mil acordos (53%) foram efetuados 
no canal internet banking e 486 mil (47%) no mobile 
(AI/BB).

A
E


