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realizada na terça-feira (10), durante a 25ª Conferência do Clima da 
ONU, em Madri. A iniciativa analisou todo o trabalho realizado pela 
companhia e a reconheceu como uma empresa protagonista mundial no 
combate às mudanças climáticas por seu ‘Programa Carbono Neutro’. Os 
vencedores já haviam sido anunciados durante a Climate Week, realizada 
em Nova York, em setembro. As 15 iniciativas vencedoras dentre 670 
projetos inscritos representam mais de 20 países. O programa monito-
ra as emissões desde a extração das matérias-primas até a produção, 
distribuição e descarte dos produtos. 

E - Assistência Social
O trabalho dos Doutores da Alegria é gratuito para os públicos benefi -
ciados, mas não é voluntário. A associação, que acabou de completar 
28 anos, conta com doações de empresas e de pessoas para manter 
seus projetos nas áreas de saúde, cultura e assistência social, em curso 
nas cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. A Lei de Incentivo à 
Cultura permite que pessoas físicas declarantes por meio de formulário 
completo destinem até 6% de seu imposto para organizações sociais com 
plano anual aprovado e autorizado a receber doações. Já as empresas 
(pessoas jurídicas) que apuram pelo lucro real podem doar 4% do valor 
total recolhido. Informações: (www.doutoresdaalegria.org.br).

F - Licenciamento e Colaboração 
A Biolab Farmacêutica, líder de mercado em Cardiologia e Hipertensão 
Arterial, assinou acordo com a Quantum Genomics, empresa biofarmacêu-
tica global, para desenvolver e comercializar Firibastat, medicamento de 
uma nova classe para tratamento da hipertensão resistente e insufi ciência 
cardíaca. A Biolab assume os direitos de comercialização exclusivos de 
Firibastat na América Latina e fi nanciará parte dos estudos da Fase III 
do produto, como parte do projeto liderado pela Quantum Genomics. 
A Biolab está investindo US$ 22 milhões e reverterá royalties sobre as 
vendas para a Quantum.

G - Práticas em Ouvidoria
Ouvidorias de todo o país terão até o dia 12 de janeiro para inscrever 

A - Mercado de Tecnologia
Para suprir o mercado de tecnologia no Brasil, a escola norte-americana 
de programação Kenzie Academy chega com uma proposta diferente 
e bastante atrativa: o aluno estuda, forma-se e só paga o curso após 
conseguir um emprego e ganhar seu primeiro salário. Com sede em 
Indianápolis/EUA, a Kenzie,   instituição de ensino que será inaugurada 
em Curitiba, o aluno paga pela sua formação somente após conseguir 
um rendimento de no mínimo R$ 3.000,00. A primeira turma começa 
no dia 28 de janeiro, com apenas 15 vagas. Outras informações no site:
(www.kenzie.com.br).

B - Direto para Lima 
A GOL Linhas Aéreas atinge a marca de 15 destinos operados no exterior 
com a inauguração, ontem (12), da rota que liga a capital paulista a Lima, 
no Peru. Este voo diário e direto entre os países parte do Aeroporto 
Internacional de São Paulo (GRU) rumo ao Aeroporto Internacional 
Jorge Chávez (LIM), reconhecido como um dos melhores da América 
Latina, e faz parte da expansão internacional da Companhia. O novo 
trajeto tem duração de aproximadamente 5h20. A ida (voo G3 7620) sai 
de São Paulo às 20h55 e chega em Lima à 0h10 (horário local). A volta 
(voo G3 7619) tem início à 1h10 e pousa às 8h30 em GRU. 

C - Banco BV
O Banco Votorantim, quinto maior banco privado brasileiro, agora é banco 
BV. A abreviação assume o apelido que já era utilizado por muitos de seus 
clientes e parceiros. Com isso, o banco BV, que tem como acionistas o Banco 
do Brasil e a Votorantim S.A., unifi ca suas logomarcas em uma arquitetura 
única BV. Junto com o nome, o BV traz um novo posicionamento. Com 
a assinatura “leve para a sua vida”, o banco BV reforçará ainda mais sua 
ambição de trazer o cliente para o centro de seus negócios e se desafi a 
a melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, tanto no varejo quanto 
nos demais negócios - corporate, private e asset management. 

D - Carbono Neutro 
A Natura recebeu o ‘UN Global Climate Action Award’ em cerimônia 

projetos no 3º Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias. 
O concurso tem como objetivo estimular, reconhecer e premiar iniciativas 
desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todo o país. Os destaques 
são a inovação e a efetividade no aprimoramento da participação social, 
na melhoria da gestão e dos serviços públicos. As três melhores práticas 
de cada categoria serão premiadas no próximo Seminário Regional de 
Ouvidoria, marcado para maio, em Manaus. As inscrições podem ser 
feitas em (http://ouvidorias.gov.br/ouvidorias/concurso-de-boas-praticas/
iii-concurso-de-boas-praticas/iii-concurso-de-boas-praticas).

H - Imersão em Nova York
O StartOut Brasil está com as inscrições abertas para a primeira missão 
de 2020. Entre os dias 19 e 24 de abril, até 20 startups serão levadas para 
uma imersão no ecossistema de Nova York. Apoiadas pelo governo brasi-
leiro, receberão treinamento de pitch internacional, acesso a workshops 
com prestadores de serviços e terão a oportunidade de se reunir e se 
conectar com potenciais parceiros de negócios, possíveis clientes e até 
investidores de um dos maiores hubs de inovação do mundo. É desti-
nado a startups brasileiras que já tenham tração no mercado doméstico 
e condições concretas de se internacionalizar. Inscrições: (https://www.
startoutbrasil.com.br/ciclo/novayork/).

I - Roupas de Aventura 
A marca norte-americana Columbia Sportswear acaba de inaugurar sua 
primeira loja em São Paul, no Morumbi Shopping. Chega com objetivo de 
consolidar sua operação no Brasil e de aproveitar o crescente mercado 
de artigos para atividades esportivas e ao ar livre. O novo espaço abre 
com coleção de verão 2020 da marca. Além dos produtos impermeá-
veis, a linha traz roupas e bonés com proteção solar e camisetas com a 
tecnologia de resfriamento desenvolvida pela própria marca, chamada 
Omni-Freeze ZERO™. As jaquetas, acessórios e calças são produzidas 
com tecnologias como o isolamento térmico Omni-HEAT 3D™. Saiba 
mais em: (www.columbiasportswear.com.br).  

J - Pós em Engenharia Mecânica
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da UFSCar está 
com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em 2020 no 
curso de mestrado. Tem por fi nalidade habilitar profi ssionais, no nível 
de mestrado acadêmico, para desenvolverem atividades associadas à 
pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico e à docência superior nesse 
campo. O programa tem área de concentração em Materiais e Processos 
de Fabricação, com duas linhas de pesquisa: Conformação Mecânica e 
Engenharia de Superfícies. Inscrições (ppgemec@ufscar.br). Mais infor-
mações em: (www.mecanica.ufscar.br/pos-graduacao/edital-de-selecao).
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O que o Google,
a Microsoft e o

LinkedIn têm em comum? 
À medida que surgem 

novos modelos de 

negócios, diferentes 

métodos de gestão 

são criados para 

acompanhar o ritmo 

acelerado deste cenário

Foi assim que surgiu o 
OKR (Objectives and 
Key Results), criado 

pelo ex-CEO da Intel, Andrew 
S. Grove, e que se popularizou 
em 1999, quando um dos inves-
tidores do Google, John Doerr, 
apresentou a metodologia para 
os funcionários da empresa em 
volta de uma mesa de ping pong 
(isso mesmo!). De uma equipe 
de 30 pessoas, o mais famoso 
site de buscas do mundo conta 
hoje com mais de 70 mil cola-
boradores. 

E não é só o Google que 
utiliza essa metodologia, Mi-
crosoft, LinkedIn e Twitter 
também adotam o OKR como 
forma de potencializar o de-
senvolvimento e a qualidade 
dos processos. 

Esse método de alinhamento 
é importante para integrar 
equipes, departamentos e 
expectativas de crescimento. 
Todos os funcionários da em-
presa participam da defi nição 
dos objetivos traçados e, dessa 
forma, também têm acesso 
ao que cada área produz e as 
atualizações de cada setor. 

Com liberdade, os profi s-
sionais garantem autonomia 
nas atividades do dia a dia, e 
conseguem atuar de forma di-
recionada, sem perder o senso 
de responsabilidade. Isso é 
determinante para estimular 
os profi ssionais no ambiente 
de trabalho e assegurar que 
se sintam parte fundamental 
da corporação. 

Um estudo realizado pela 
Leadership IQ, com 400 em-
presas, revelou que apenas 

15% dos funcionários acre-
ditam que suas atividades 
contribuem diretamente com 
os objetivos da empresa. Esse 
dado revela que uma equipe 
desmotivada pode afetar o 
desempenho da companhia 
como um todo, causando até 
prejuízos fi nanceiros. 

Uma das grandes vantagens 
da metodologia OKR é que 
não há uma defi nição de ta-
refas e sim de objetivos. Isso 
quer dizer que ao longo de 
um período é possível alte-
rar e recriar o planejamento 
várias vezes, para atingir os 
resultados. Por isso, os pro-
fi ssionais conseguem testar 
mais, errar mais e, desse 
modo, descobrir de maneira 
rápida o que funciona e o que 
não funciona também. 

Com essa metodologia, as 
empresas formam equipes 
mais alinhadas, com maior 
clareza de quais são seus ob-
jetivos próprios e quais são os 
propósitos da empresa. Além 
disso, os gestores e diretores 
conseguem acompanhar com 
mais facilidade a velocidade de 
crescimento do seu negócio, 
com maior clareza de tudo o 
que está ocorrendo nos de-
partamentos. 

Para as empresas que pen-
sam em conhecer mais sobre 
o OKR e até aplicar esse mo-
delo de atuação, é importante 
entender que as corporações 
estão inseridas em ambientes 
competitivos. Sendo assim, 
promover uma rotina de tra-
balho colaborativa e integrada, 
com mais flexibilidade, faz 
com que o modelo de negócio 
sobreviva em um mercado que 
muda constantemente. 

Liberdade com responsabili-
dade motiva e acelera o cres-
cimento de toda a empresa. 

(*) - Líder de estratégia digital, atua 
na liderança da equipe de customer 

success da Assertiva.

Marcelo Araújo (*) 

O volume de serviços no país avançou 0,8% 
na passagem de setembro para outubro. Essa 
é a segunda alta consecutiva do indicador, que 
acumula crescimento de 2,2% no período. Os 
dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS) divulgada ontem (12) pelo IBGE.

A alta foi infl uenciada por quatro das cinco 
atividades pesquisadas pelo instituto: setor de 
serviços de informação e comunicação (1,8%), 
transportes, serviços auxiliares aos transportes 
e correio (1,1%), serviços prestados às famílias 
(1,5%) e serviços profi ssionais, administrativos 
e complementares (0,1%).

O item Outros Serviços foi o único a apresentar 
queda na passagem de setembro para outubro 
(-0,3%). No acumulado do ano e no acumulado 
de 12 meses também foi registrado incremento 
de 0,8% do volume de serviços. Na comparação 
com outubro do ano passado, o crescimento foi 
de 2,7%.

Já a receita nominal dos serviços teve alta 
de 1,4% na comparação com setembro deste 
ano e de 6% na comparação com outubro do 
ano passado. No acumulado do ano, a receita 
nominal cresceu 4,4% e acumulado de 12 meses, 
4,3% (ABr).

O primeiro trimestre do 
ano de 2019 foi marcado pelo 
atraso na votação da Reforma 
da Previdência, o que também 
postergou o crescimento 
econômico esperado. Já no 
segundo trimestre os indica-
dores apresentaram melhoras 
graduais, que se estenderam 
ao longo dos meses. Assim, o 
varejo paulista engrenou em 
um ciclo de consolidação de 
crescimento e deverá registrar 
elevação em 2019 próximo 
a 6%.  

Isso signifi ca uma expecta-
tiva de faturamento real das 
vendas de R$ 741 bilhões, 
valor de R$ 40 bilhões maior 
em relação a 2018. Se esse 
desempenho se concretizar, 
será o maior crescimento do 
comércio varejista nos últimos 
oito anos, aponta a (Fecomer-
cioSP). Todos os segmentos 
analisados tendem a fechar 
o ano com dados positivos, 
com destaque para os bens 
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Produção 
de ovos de 
galinha bate 
novo recorde 
no país

A produção de ovos de gali-
nha no país atingiu a marca de 
964,89 milhões de dúzias no 
terceiro trimestre. Essa foi a 
maior produção trimestral do 
item desde o início da série 
histórica da pesquisa, em 1987. 
De acordo com dados divul-
gados ontem (12) pelo IBGE, 
a produção superou em 0,7% 
o recorde anterior, que havia 
sido registrado no segundo tri-
mestre deste ano, e em 4,3% a 
produção do terceiro trimestre 
de 2018.

No terceiro trimestre, tam-
bém foram registradas altas 
nos abates de bovinos, suínos 
e de frangos. O abate de bois, 
vacas e novilhos cresceu 7% em 
relação ao trimestre anterior 
e 2,1% na comparação com o 
terceiro trimestre de 2018. O 
abate de suínos teve altas de 
2,7% em relação ao trimestre 
anterior e 0,9% em relação ao 
terceiro trimestre de 2018. 

Já o abate de frangos cresceu 
3,3% na comparação com o 
segundo trimestre deste ano e 
3,1% na comparação com o ter-
ceiro trimestre do ano passado. 
O leite industrializado cresceu 
7,4% em relação ao segundo 
trimestre e 0,6% na comparação 
com o terceiro trimestre de 
2018. O volume de couro curti-
do no país teve alta de 3,7% em 
relação ao trimestre anterior, 
mas caiu 7,8% na comparação 
com o terceiro trimestre do ano 
passado (ABr).

Dados apurados pela 
Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
mostram que o número de bra-
sileiros com contas em atraso 
e registrados em cadastros de 
inadimplentes recuou -0,27% 
em novembro na comparação 
com o mesmo período de 2018.

É a primeira vez em mais 
de dois anos que o indicador 
apresenta um recuo. A última 
queda havia sido observada em 
setembro de 2017, quando di-
minuiu em -0,88%. Na avaliação 
do presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro Junior, a re-
cuperação econômica do país 
tem contribuído para a queda 
da inadimplência. “O dado 
coincide com acontecimentos 

É a primeira vez em mais de dois anos que o indicador 

apresenta um recuo.

O abono salarial dos pro-
gramas de Integração Social 
(PIS) do calendário 2019/2020 
começou a ser pago ontem 
(12) para os benefi ciários nas-
cidos em dezembro. A Caixa 
é responsável pelo pagamento 
do abono salarial do PIS. Os 
titulares de conta individual 
na Caixa, com cadastro atua-
lizado, já receberam o crédito 
automático antecipado no 
último dia 10.

Os pagamentos são esca-
lonados conforme o mês de 

nascimento do trabalhador e 
tiveram início em julho, com os 
nascidos naquele mês. O prazo 
fi nal para o saque do abono 
salarial do calendário de paga-
mentos 2019/2020 é 30 de junho 
de 2020. Os valores variam 
de R$ 84 a R$ 998, de acordo 
com a quantidade de dias tra-
balhados durante o ano-base 
2018. São mais de 1,8 milhão 
de trabalhadores nascidos em 
dezembro, totalizando R$ 1,3 
bilhão em recursos injetados 
na economia (ABr).
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Inadimplência do consumidor tem 
primeira queda após dois anos

Os sinais mais evidentes da recuperação econômica começam a refl etir nos índices de inadimplência 
do consumidor, ainda que de forma moderada

-25,3% na comparação anual. 
Já as dívidas bancárias, que 
levam em consideração cartão 
de crédito, cheque especial e 
empréstimos, caíram 1,8%. As 
dívidas com o comércio, mui-
tas vezes feitas no crediário, 
avançaram 1,5% em novembro, 
enquanto as pendências com 
água e luz cresceram 10,3%.

Em cada dez consumidores 
que terminaram o mês de no-
vembro com o CPF inscrito na 
lista de inadimplentes, quatro 
(37%) devem até R$ 500. A 
maioria (53%) das pessoas 
possuem pendências que não 
ultrapassam R$ 1.000. Outros 
20% devem algo entre R$ 1.000 
e R$ 2.400, 16% devem entre R$ 
2.500 e R$7.500 e 10% possuem 
dívidas que superam R$ 7.500 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

como a liberação dos recursos 
do FGTS e a realização de di-
versos feirões de renegociação 
de dívidas, que impulsionaram 
a recuperação de crédito no 

mercado”.
As dívidas contraídas no setor 

de comunicação, que engloba 
contas de telefonia, internet e 
TV por assinatura, recuaram 

Varejo paulista fecha 2019 com 
faturamento de R$ 741 bilhões

duráveis que devem apresen-
tar alta de 8%, enquanto os 
semiduráveis e não duráveis 
podem registrar elevação em 
torno de 5%. 

Já o grupo de supermercados 
deve deixar a maior contribui-
ção para o setor em 2019, regis-
trando mais de R$ 244 bilhões 

de faturamento. A estimativa é 
de que as nove atividades pes-
quisadas apresentem elevação 
no fechamento de 2019. Com 
destaque para lojas de móveis 
e decoração (15%); materiais 
de construção (13%); autope-
ças e acessórios (12%) - (AI/
FecomercioSP).

Volume de serviços teve crescimento de 0,8% em outubro

Caixa paga PIS aos 
nascidos em dezembro


