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shows ao vivo, a cidade de Milão, na Itália, recebe entre os dias 
30 de novembro e 8 de dezembro, a 34ª edição de um dos maiores 
mercados de Natal do mundo. Com o lema “Prazer em conhecê-lo”, 
durante nove dias, mais de três mil artesãos de cerca de 100 países 
ao redor do mundo vão se reunir no espaço Rho Pero. O evento 
terá entrada gratuita, mas o visitante precisa obter um passe, que 
pode ser baixado sem custos no site (https://pass.artigianoinfiera.
it/), após um rápido registro.

E - Retirada de Resíduos
A BASF promove no próximo dia 7, na Represa Billings e Prainha Riacho 
Grande, o ‘Dia D” para recolhimento de resíduos e combate ao descarte 
incorreto de lixo. O evento marca o Dia Internacional do Voluntário, 
celebrado em 5 de dezembro. No total, 10 cidades localizadas no Brasil 
e Argentina farão ações de limpeza de espaços públicos e retirada dos 
resíduos descartados de forma indevida no meio ambiente. A BASF dis-
ponibilizará uma infraestrutura para a coleta, oferecendo aos voluntários 
equipamentos de proteção individual e sacos de lixo para acondicionar 
os itens. A população está convidada a participar da ação, que terá 
início às 8h. Basta se cadastrar pelo website (https://www.sympla.com.
br/dia-d-contra-o-lixo__711730). 

F - Busca por Empreendedores 
A Canada Intercambio realiza nesta terça-feira (3), das 19h às 22h, 
no Escritório Canada Intercambio (Av. Angélica, 321), a ExpoCanada 
em São Paulo. Um dos objetivos é a busca por empreendedores para 
representar a empresa. Vale lembrar que não se trata de franquia, pois 
não há valor de investimento inicial e nem cobrança de quaisquer taxas. 
O empreendedor ganhará com o desenvolvimento de seu negócio. É 
um novo para expandir sua presença em território nacional. Em 2018, 
a empresa faturou CAD$ 5 milhões e a perspectiva é fechar o ano com 
20% de aumento em vendas. Inscrições: (www.expocanada.com.br).

G - Energia em Transição 
A FGV organiza, nesta terça-feira (3), o seminário “Energia em 

A - Dia de Solidariedade 
No próximo dia 7, sábado, todas as lojas das bandeiras Assaí, Compre 
Bem, Extra Hiper, Extra Supermercado, Mercado Extra, Minuto Pão de 
Açúcar, Mini Extra e Pão de Açúcar, de todo o país, participam do Dia de 
Solidariedade de 2019, que objetiva arrecadar mais de 1200 toneladas 
de alimentos que serão distribuídos a instituições parceiras do Instituto 
GPA. A ação faz parte da Agenda Solidária, um calendário de ações 
durante o ano em que os clientes, fornecedores e colaboradores são 
convidados para serem solidários e doarem alimentos para instituições 
sociais. Saiba mais em (www.institutogpa.org.br). 

B - Geração Solar
A regulamentação proposta pela Aneel, que prevê taxar em 60% o setor 
de geração distribuída solar fotovoltaica pode inviabilizar a produção 
de energia limpa e renovável no Brasil. É o que apontam três diferentes 
estudos que analisaram a revisão da Resolução Normativa 482 realizados 
por pesquisadores da FGV e representantes do setor e acadêmicos da 
Universidade da Califórnia. Os estudos mostram que, desde o início 
da operacionalização, já foram investidos R$ 7 bilhões com a geração 
distribuída e criados mais de 100 mil empregos diretos.  

C - Paradisíaco Destino
Na noite da última quinta-feira (28), a Ilha da Madeira foi mais uma vez 
reconhecida como o melhor destino insular do mundo, durante cerimônia 
de gala dos World Travel Awards, realizada em Omã. Esta é a quinta 
vez consecutiva que o destino português recebe o prêmio considerado 
o óscar do turismo internacional. O arquipélago português conta com 
belíssimos cenários de natureza e muitos atrativos turísticos. A mais nova 
distinção reforça a excelência da oferta de turismo da ilha, sua principal 
atividade econômica, contando com excelentes hotéis, restaurantes e 
atrações, gastronomia típica deliciosa e população hospitaleira. Saiba 
mais em (http://bit.ly/MadeiraMelhorIlha2019).

D - Mercado de Natal
Com diversas comidas típicas, ideias de presentes de Natal e 

Transição - Infraestrutura e Distribuição de Combustíveis Marítimos 
no Brasil em Conformidade com a IMO 2020”. A necessidade de 
renovação da infraestrutura de combustíveis marítimos brasileira 
e de aumento da competitividade aos portos nacionais ganha outra 
dimensão frente à normativa da International Maritime Organization, 
que limitará a 0,5% o percentual de enxofre nos combustíveis a partir 
do dia 1º de janeiro de 2020. O seminário visa discutir esse processo 
e sua implementação. As inscrições para o evento estão disponíveis 
no link: (http://bit.ly/2KwCqsT). 

H - Governança Esportiva
Na próxima quinta-feira (5), das 8h às 20h, no Maksoud Plaza, o Grupo 
GS& Gouvêa de Souza vai promover seu primeiro evento focado em 
negócios e governança esportiva. O evento reunirá os principais líderes 
e executivos do esporte para comentar os novos caminhos para a gestão 
e governança do esporte brasileiro. O encontro também vai apresentar 
o Movimento Esporte Brasil, que nasce com o objetivo de unir toda a 
rede produtiva do esporte nacional em iniciativas que buscam acelerar 
a evolução do esporte brasileiro. Inscrições no link: (https://lp.rlkpro.
com/l/wM0jfeABF1150).

I - Estágio Internacional
Com objetivo de ampliar as oportunidades dos estudantes estrangeiros 
que chegam ao País, será lançado nesta terça-feira (3) o CIEE Global 
Connection, novo programa de Estágio Internacional do Centro de 
Integração Empresa-Escola - CIEE. No evento de lançamento estão 
previstos painéis sobre a importância da pluralidade e a crescente de-
manda do mercado por equipes multiculturais. Estão confi rmadas as 
presenças de representantes de empresas como KPMG e WTC Lisboa, 
além da diplomata Irene Vida Gala e alunos já inscritos no programa. O 
evento é gratuito e destinado a empresas. Inscrições podem ser feitas 
pelo link (www.sympla.com.br).

J - Transformação Digital 
A ST3Tailor, uma das empresas pioneiras em Tecnologia da Informação no 
Brasil, em parceria com a IBM, convida para o webcast gratuito “Caminhos 
e desafi os atuais da transformação digital”, que será realizado no dia 4 
de dezembro, às 11h00. No centro das discussões estarão os impactos da 
transformação digital no dia a dia das empresas, principalmente aqueles 
que refl etirão na experiência do cliente, na automação das operações e 
consequentemente no desempenho dos negócios e posicionamento de 
mercado. Para assistir ao webinar, basta inscrever-se no site: (http://
www.st3tailor.com.br/digital-lounge-2019/). 
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Incentivo ao colaborador: 
chave de sucesso da empresa 

Segundo estudo feito 

pela Associação de 

Marketing Promocional, 

mais de 68% das 

empresas brasileiras já 

utilizam ferramentas de 

incentivo para retenção 

de talentos

Esse dado reforça ainda 
mais que a motivação 
interna é um dos pontos 

mais importantes para o cres-
cimento empresarial. Quando 
os empreendedores e gestores 
proporcionam aos colaborado-
res estímulos diferenciados na 
carreira, consequentemente 
eles se sentem realizados e par-
te do time, corroborando com o 
aumento da produtividade. Por 
outro lado, ambientes de tra-
balho dominados pela pressão 
na excelência dos resultados, 
provoca medo ou insatisfação 
dentro da organização. 

Em diversas situações, algu-
mas empresas acabam fazendo 
mal-uso dos investimentos 
que poderiam ser úteis para 
ações motivacionais, dinâmi-
cas comportamentais, entre 
outros, criando gargalos que 
impossibilitam o objetivo dos 
gestores de aproximar funcio-
nários e empresa. 

Uma pesquisa realizada pela 
Right Management, especia-
lista global em carreiras, com 
mais de 30 mil pessoas - sendo 
10 mil brasileiras - aponta 
que profi ssionais motivados 
são 50% mais produtivos. O 
tratamento do colaborador 
e a valorização oferecida é o 
que mais inspira e empenha 
o esforço de cada profi ssional 
pela empresa, independente 
da área de atuação. 

Com objetivo de melhorar 
cada vez mais o índice de sa-
tisfação dos trabalhadores, o 
marketing de incentivo surgiu 
para encorajar que todos rea-

lizem suas funções e estejam 
engajados com o propósito do 
negócio, criando um ambiente 
mais saudável, dinâmico e 
efi ciente. 

Ao contrário do que muitos 
pensam, a realização profi s-
sional é algo intransferível e 
cada um tem seus planos e 
desejos, sendo assim, pensar 
em uma ação que possibilite 
diferentes recompensas é o 
melhor caminho. Nestes casos, 
é imprescindível que a lideran-
ça e gerência estejam próximos 
de suas equipes e tenham um 
olhar mais analítico para en-
tender e conhecer todas suas 
características. 

Um ponto que acredito que 
seja essencial esclarecer, é que 
a grande maioria das pessoas 
acreditam que o programa 
de incentivo está relacionado 
somente ao dinheiro, mas a 
ideia tem sido cada vez mais 
focada em aproximar de forma 
emocional cada colaborador, 
proporcionando diferentes 
experiências. 

Um outro levantamento 
realizado pela Associação de 
Marketing Promocional (Am-
pro), mostra que hoje em dia 
pelo menos 96% das empre-
sas consideram importante a 
premiação dos funcionários e 
87% associam a felicidade às 
premiações ofertadas. Esses 
dados reforçam que os gesto-
res já enxergam as campanhas 
de incentivo como estratégias 
não só de curto prazo. 

Por fi m, costumo sempre 
dizer que a motivação anda ao 
lado do anseio na conquista de 
algo, portanto é preciso muita 
persistência para alcançar os 
objetivos da empresa e do 
funcionário. E aí, me diz o que 
você tem feito para se sentir 
satisfeito?! 

(*) - É CEO da Incentivar.io, primeiro 
software de incentivo do Brasil.

Rodolfo Carvalho (*)

Trade turístico 
celebra ‘A Hora 
do Turismo’

“Um dia importante para o 
turismo do Brasil”. Este foi o re-
sumo declarado por represen-
tantes de diversos segmentos 
turísticos e por parlamentares, 
após a assinatura da MP 907 
pelo presidente da República 
Jair Bolsonaro. Intitulada “A 
Hora do Turismo”, a MP, que 
trata sobre benefícios fi scais 
para diversos ramos do setor e 
a transformação da Embratur 
em Agência de Promoção Inter-
nacional, foi apresentada pelo 
Ministério do Turismo.

Para a presidente da ABAV 
Nacional, Magda Nassar, a me-
dida é uma vitória não só para 
as agências e operadoras, mas 
para o turismo como um todo. 
“Essa parceria do Ministério 
do Turismo com a iniciativa 
privada e todas as associações 
vai render muitos frutos ainda”.

Ainda no mesmo segmento, o 
presidente da Braztoa, Roberto 
Haro Nedelciu, complementou 
que a tarifa proposta de 7,9% 
não pôde ser menor porque teve 
que seguir a Lei de Diretrizes 
Orçamentária, feita pela gestão 
anterior e ressaltou que o MTur 
e o próprio governo federal 
concordam em rever esse valor 
e até mesmo zerar esse imposto 
cobrado no Brasil para que o tu-
rismo siga crescendo e gerando 
empregos (AI/Mtur). 

Os preços dos produtos das 
indústrias extrativas e de trans-
formação aumentaram 0,64% 
em outubro na comparação 
com setembro. É o terceiro 
mês consecutivo com variação 
positiva, segundo o Índice de 
Preços ao Produtor (IPP), do 
IBGE. O crescimento acumu-
lado no ano é de 3,65%.

No IPP é medida a evolução 
dos preços de produtos na porta 
da fábrica, sem impostos e fre-
tes. O levantamento é feito com 
a indústria extrativa e com 23 
setores da indústria de transfor-
mação. Os maiores aumentos 

em outubro ocorreram no refi no 
de petróleo e produtos de álco-
ol, de 4,04%, e na indústria de 
alimentos, 2,12%. As maiores 
quedas foram registradas nas 
indústrias extrativas, de 4,76%, 
e de papel e celulose, 1,89%.

No acumulado dos últimos 12 
meses, a variação de preços foi 
de 0,37%. As quatro maiores 
variações nesse período ocor-
reram em outros produtos quí-
micos, queda de 11,99%; papel 
e celulose queda de 11,37%; 
farmacêutica, alta de 11,02%, e 
outros equipamentos de trans-
porte, alta de 9,08% (ABr).

A Caixa iniciou a oitava etapa do calendário de paga-
mento do Saque Imediato do FGTS. Os trabalhadores 
nascidos no mês de agosto podem sacar até R$ 500 
de cada conta ativa ou inativa do FGTS, em mais de 
54 mil pontos de atendimento espalhados pelo país. 
Cerca de 4,6 milhões de pessoas serão alcançadas nesta 
nova etapa, com a disponibilização de R$ 1,68 bilhão.

 Entre 13 de setembro e 26 de novembro foram 

atendidos cerca de 46,3 milhões de trabalhadores, que 
receberam R$ 20,1 bilhões do Saque Imediato do FGTS. 
Cerca de 48% dos 96 milhões de trabalhadores com saldo 
no FGTS já sacaram aproximadamente 50% dos R$ 40 
bilhões previstos para a ação. A maior ação de pagamento 
já realizada no país registrou, entre 5 de agosto e 26 de no-
vembro, mais de 400 milhões de atendimentos nos canais 
físicos e digitais da Caixa Econômica Federal (AI/Caixa).

A diretoria da ANP aprovou 
a inclusão, na oferta perma-
nente, de 173 blocos e da área 
com acumulação marginal 
Juruá, na Bacia do Solimões. 
Esse modelo de licitação 
mantém a oferta contínua de 
um portfólio de áreas para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural. A ver-
são atual, publicada em maio, 
contempla 600 blocos com 
risco exploratório e 14 áreas 
com acumulações marginais.

De acordo com a agência re-
guladora do setor, 149 dos 173 
novos blocos já estavam em 
estudo e tinham conseguido, 
recentemente, manifestação 
de viabilidade ambiental, Os 
outros 24 são blocos ofertados 
e não arrematados na 16ª Ro-
dada de Licitações, realizada 
no último 10 de outubro. Após 
as alterações, o novo edital vai 
oferecer 740 blocos, sendo 
567 remanescentes do edital 
anterior, 173 novos e três áreas 

O novo edital vai oferecer 740 blocos.

As estatísticas fiscais 
foram divulgadas na 
sexta-feira (29) pelo 

Banco Central (BC). Esse é 
o maior resultado para o mês 
desde outubro de 2016, quando 
o superávit primário chegou a 
R$ 39,589 bilhões. O resultado 
primário é formado pelas des-
pesas menos as receitas, sem 
considerar os gastos com juros. 

Em outubro de 2018, também 
houve superávit: R$ 7,798 bilhões. 
No mês passado, o Governo Cen-
tral (Previdência, BC e Tesouro) 
registrou superávit primário de 
R$ 8,545 bilhões. Os governos 
estaduais registraram défi cit de 
R$ 53 milhões e os municipais, 
saldo negativo de R$ 163 milhões. 

As empresas estatais fede-
rais, estaduais e municipais, ex-
cluídas as dos grupos Petrobras 
e Eletrobras, apresentaram 
superávit primário de R$ 1,115 
bilhão no mês passado. Em dez 
meses, o setor público registrou 
défi cit primário de R$ 33,047 bi-
lhões, contra R$ 51,523 bilhões 
em igual período de 2018.

Em 12 meses encerrados em 

Esse é o maior resultado para o mês desde outubro de 2016.
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Contas públicas têm saldo positivo 
de R$ 9,4 bilhões em outubro

O setor público consolidado, formado pela União, os estados e os municípios, registrou superávit 
primário de R$ 9,444 bilhões, em outubro

outubro, o défi cit primário fi cou 
em R$ 89,782 bilhões, o que re-
presenta 1,27% do PIB. A meta 
para o setor público consolida-
do é de um défi cit primário de 
R$ 132 bilhões neste ano. Os 
gastos com juros fi caram em 
R$ 20,330 bilhões em outubro, 
contra R$ 13,905 bilhões no 
mesmo mês de 2018. De ja-

neiro a julho, as despesas com 
juros acumularam R$ 304,517 
bilhões, ante R$ 317,246 bilhões 
em igual período ano passado.

A dívida líquida do setor pú-
blico (balanço entre o total de 
créditos e débitos dos governos 
federal, estaduais e municipais) 
chegou a R$ 3,961 trilhões em 
outubro, o que corresponde a 

55,9% do PIB. Em setembro, 
essa relação era menor: 55,3%. 
No mês passado, a dívida bru-
ta - que contabiliza apenas os 
passivos dos governos federal, 
estaduais e municipais - chegou 
a R$ 5,549 trilhões. Esse saldo 
correspondeu a 78,3% do PIB, 
abaixo do percentual registrado 
em setembro (79%) (ABr).

Inclusão de novas áreas 
petrolíferas em oferta permanente

com acumulações marginais, 
duas remanescentes e a nova 
área de Juruá.

A oferta permanente é com-
posta de disponibilidade contí-
nua de campos devolvidos ou 
em processo de devolução e de 
blocos exploratórios ofertados 
em licitações anteriores e não 

arrematados ou devolvidos 
à ANP. Para a agência regu-
ladora, isso permite que as 
empresas, especialmente as 
que ainda não atuam no Brasil, 
tenham oportunidade de estu-
dar as áreas sem a limitação 
de tempo que as rodadas tradi-
cionais proporcionam (ABr).

Saque imediato do FGTS para nascidos em agosto

Sobem os preços na indústria 
extrativa e de transformação


