
Quem não se adaptar, 
vai ficar pelo caminho

O ano de 2020 já 
começou e como 
consultor em gestão 
de pessoas preciso 
deixar um recado 
para profissionais e 
empresários

Olhem o futuro de suas 
carreiras e de suas 
empresas focando a 

estratégia de inovação como 
algo prioritário. Digo isso 
porque, quer a gente quei-
ra, quer não, o mundo vai 
empurrar nossas atividades 
para as necessidades con-
temporâneas da sociedade. 
Quem não se adaptar, vai 
ficar pelo caminho, ou no mí-
nimo, terá muita dificuldade 
para se manter no mercado.

Estudos recentes apon-
tam que, em 2019, cerca de 
64% da população mundial 
já é composta por pessoas 
nascidas após 1980. Cada 
geração traz consigo novos 
comportamentos, valores 
e expectativas. E é essa 
geração que será cada vez 
a maior parcela da força de 
trabalho no mundo.

É importante destacar 
e não esquecer que são 
pessoas com expectativas 
diversas, que buscam algo 
muito diferente de seus 
pais, têm facilidade de lidar 
com a tecnologia, além de 
outras ambições. 

Por isso é essencial man-
ter a pesquisa de clima or-
ganizacional nas empresas a 
fim de entender exatamente 
o que engaja e satisfaz esses 
novos colaboradores. 

Mas como inovar nas or-
ganizações? Obviamente, 
isso que não quer dizer 
para deixarmos tudo o 
que foi construído para 

trás, mas sim ressignificar 
os valores, aprender e 
reaprender, questionar o 
status atual. Adaptar-se ao 
novo contexto. Para olhar o 
novo e buscar as inovações 
necessárias, precisamos 
urgentemente nos relacio-
nar com esse “novo mundo 
empresarial”, com essa 
“nova sociedade”, muitas 
vezes tão diferente daquilo 
que pensamos.

Só iremos conseguir avan-
çar como profissionais, exe-
cutivos ou empreendedores 
quando enxergarmos esse 
novo mundo que está avan-
çando cada vez mais rápido 
e transformando mercados 
de maneira muito mais rá-
pida do que imaginávamos. 

Há tantas oportunidades 
para observarmos que, 
muitas vezes, nos sentimos 
perdidos frente à avalanche 
de novidades que chegam. 
São novas tecnologias, 
novos concorrentes, novos 
conceitos. Podemos come-
çar a nos relacionar com o 
novo buscando informações 
confiáveis na internet, novas 
leituras, programas de de-
senvolvimento ou simples 
conversas.

É preciso ter mais curiosi-
dade. O importante é estar 
aberto a esse novo contexto 
de inovação em que vive-
mos. Quando superarmos 
esse obstáculo, sem dúvida 
alguma ficará mais fácil 
pensarmos em inovação 
organizacional.  Esta é a 
dica: reserve em seu plane-
jamento de 2020 um espaço 
generoso para pensar na 
tarefa da inovação.
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de higiene oral no tratamento de doenças gengivais. Estão aptos a 
participar homens e mulheres com doença gengival (gengivas com 
sangramento ou vermelhidão e perda óssea) com idade entre 18 e 65 
anos. Os pacientes receberão, gratuitamente, tratamento da doença 
gengival e produtos de higiene oral. Interessados devem enviar infor-
mações – nome completo, data de nascimento, telefones de contato 
e lista de medicamentos que toma regularmente (caso tome) – para 
o e-mail (uspgengiva@gmail.com).

E - Educação Executiva 
A Faculdade Fipecafi, mantida pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Contábeis, Atuariais e Financeiras, está com as inscrições abertas para 
o Programa de Educação Executiva. Tratando de temas específicos 
da área de negócios, com o objetivo de auxiliar os executivos de di-
versas áreas, nas tomadas de decisão em seus campos profissionais. 
Também disponíveis: Análise Demonstrações Contábeis, Consolida-
ção Contábil em IFRS, IFRS 15 e 16 - Impacto das Novas Normas de 
Reconhecimento de Receitas e Arrendamento, Hedge Accounting, 
Gestão de Impostos, entre outros.  As aulas acontecerão na sua sede 
(Rua Maestro Cardim, 1.170) e as inscrições podem ser feitas em: 
(https://fipecafi.org/Principal/Edux).

F - Crescimento Profissional 
Em meio a um cenário desfavorável para mulheres no mercado de 
TI, a Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e 
negócios, investe no programa ‘Aprendiz Women in Tech’. A iniciativa 
visa capacitar mulheres que estão cursando ou terminaram o ensino 
médio a atuar na área de tecnologia da informação. Para participar 
do processo seletivo, basta ter entre 17 e 21 anos, estar cursando 
o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio. O treinamento tem 
duração de 18 meses. A profissional trabalhará 6 horas por dia, de 
segunda a sexta-feira. Para se candidatar, acesse (careers.cognizant.
com/br/pt). 

G - Brancos e Tintos
Os ‘Vinhos do Alentejo’ atingiu a marca de 120 milhões de garrafas 
comercializadas. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana colocou 

A - USP para Idosos
O programa USP 60+ oferece 5.643 vagas – gratuitas – entre disciplinas 
regulares dos cursos de graduação e atividades complementares, que 
incluem cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-
-culturais. As aulas são ministradas nos campi da USP em Bauru, Lore-
na, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo, 
incluindo a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na zona leste. 
O programa é voltado a pessoas com mais de 60 anos, sem necessida-
de de vínculo com a Universidade, e as inscrições para as atividades 
do primeiro semestre de 2020 abrem nesta segunda-feira (10). Mais 
informações tel. (11) 3091-9183 e pelo e-mail (usp60@usp.br).

B - Saneamento Ambiental
Com o tema “A Interação entre o Público e o Privado no Setor de Sanea-
mento’, acontece nesta sexta-feira (7), das 9h às 12h30, no auditório da 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a terceira edição do Seminário 
Aberto MBA Saneamento Ambiental. O evento, que reúne especialistas e 
profissionais para discutir os novos rumos do setor de saneamento e recursos 
hídricos no Brasil, contará com participação de representantes de empresas 
públicas e privadas, ocupantes de lugar de destaque no saneamento no país. 
As inscrições gratuitas podem ser feitas no link: (https://www.sympla.com.
br/iii-seminario-aberto-mba-saneamento-ambiental__763696).

C - Divulgação Científica
Jornalistas que atuam na divulgação da ciência, da tecnologia e da inova-
ção, podem participar do 40º Prêmio José Reis de Divulgação Científica 
e Tecnológica. A iniciativa é do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Para participar, o candidato deve en-
caminhar, pelo correio, a ficha de inscrição preenchida, disponível no 
site (http://premios.cnpq.br/web/pjr), currículo atualizado na Plataforma 
Lattes, justificativa que evidencie significativa contribuição à divulga-
ção e popularização científica, tecnológica, inovação e seus avanços; e 
trabalhos que comprovem sua atuação.

D - USP Recruta Voluntários
A disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP, está 
recrutando voluntários para um estudo sobre a eficácia de produtos 

no mercado 117,4 milhões de garrafas de vinho Alentejo e Regional 
Alentejano, um aumento de 3,8% face a 2018. As vendas incluíram 
70% de vinhos da colheita 2018, 21% da colheita 2017, 5% da colheita 
2016 e 4% de colheitas anteriores, com os meses de fevereiro, abril 
e maio a terem maior atividade comercial com quantidades médias 
de 12,5 milhões de garrafas por mês. As vendas de vinho branco em 
2019 foram as mais elevadas dos últimos cinco anos e representaram 
21%, numa quantidade de 24,7 milhões de garrafas. Os vinhos tintos, 
que foram 77% do total, chegaram a 90,5 milhões de garrafas (www.
vinhosdoalentejo.pt). 

H - Transformadores Digitais
A Siemens e a Casa dos Ventos, uma das pioneiras e maiores inves-
tidoras no desenvolvimento de projetos eólicos no Brasil, assinaram 
um Memorando de Entendimento para a entrega dos primeiros trans-
formadores do país a conectar digitalmente os principais ativos do 
parque eólico Rio dos Ventos II (504 MW), localizado no Rio Grande 
do Norte. Além da entrega dos equipamentos, prevista para agosto, 
está contemplada uma parceria entre as duas empresas visando a 
cocriação de soluções específicas para atender às particularidades do 
processo de geração de energia da Casa dos Ventos, com o objetivo de 
aumentar os ganhos de eficiência e reduzir custos. Mais informações: 
(www.siemens.com.br). 

I - Número 2 Milhões
A Honda Automóveis do Brasil está celebrando o marco de 2 milhões 
de carros produzidos em solo nacional. Uma história que teve início em 
1997 com a produção de 20 unidades diárias do modelo Civic, então em 
sua sexta geração, que chega a este significativo volume com um HR-V 
Touring cor Azul Cósmico saindo da linha de produção como o modelo de 
número 2.000.000. “Produzir 2 milhões de automóveis é algo grandioso, 
significa atender as expectativas de milhões clientes, não só no Brasil, 
mas também nos mercados para os quais exportamos”, comentou Issao 
Mizoguchi, presidente da Honda South America. 

J - Mulheres Universitárias
O Young Women in Investment é uma iniciativa pioneira voltada para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro, 
que tem como objetivo ampliar os espaços dedicados às mulheres nesse 
mercado. A CFA Society Brazil oferece um curso gratuito, de alto pa-
drão, para 35 jovens em julho, a fim de capacitá-las a entrar no mercado 
financeiro mais preparadas e confiantes para enfrentar os desafios da 
área. Elas terão a oportunidade de participar de um programa de estágio 
remunerado após cumprirem a carga horária mínima do treinamento. As 
inscrições poderão ser feitas no site (https://youwin.org.br/) entre os dias 
17 de fevereiro e 6 de abril.

O Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) al-
cançou ontem (5) a marca de R$ 300 
bilhões em impostos arrecadados pelo 
governo na forma de impostos, taxas, 
multas e contribuições, pagos pelos 
brasileiros desde o primeiro dia do ano.

A arrecadação chega dois antes do 
que no ano passado, indicando que a 
economia do País já mostra sinais de 
recuperação.

“Ao contrário do que as pessoas 
pensam, o aumento na arrecadação 

do governo com impostos não é algo 
ruim – quando isto acontece sem 
mudanças de alíquota”, diz Marcel 
Solimeo, economista da ACSP. 

Para ele, além do crescimento da 
economia, os números contribuem 
para o aumento da arrecadação sobre o 
consumo. “Agora vamos aguardar que 
o governo continue reduzindo os gas-
tos e melhorando o uso dos recursos 
públicos para que a economia cresça 
de forma mais acentuada”, completa 
(AI/ACSP).

As exportações brasileiras de carne 
bovina encerraram o mês de janeiro 
com alta no comparativo com o mes-
mo período do ano passado. Segundo 
dados divulgados pela Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras 
de Carne (Abiec), o volume exportado 
no primeiro mês do ano foi de 135.375 
toneladas, crescimento 9,84% em 
relação a janeiro de 2019. 

Já o faturamento cresceu 37,9%, 
somando US$ 633,25 milhões. “É 
um resultado positivo e que vai de 

encontro com as nossas estimativas 
de crescimento para esse ano”, avalia 
o presidente da Abiec, Antônio Jorge 
Camardelli. O resultado é puxado pelo 
desempenho da China, que se mantem 
como principal destaque entre os 
principais mercados. 

Os embarques para aquele país 
somaram 53,2 mil toneladas, cresci-
mento de 126% em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em receita 
o avanço foi de 200% com US$ 322,8 
milhões (AI/ABIEC).

Grupo alimentação puxou o aumento, diz FGV.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor – Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta 
de compras para famílias com 
renda até 2,5 salários mínimos, 
registrou inflação de 0,55% 
em janeiro. A taxa é inferior 
à observada em dezembro do 
ano passado (0,93%), segundo 
dados divulgados ontem (5) 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Com isso, o indicador 
acumula taxa de inflação de 
4,55% em 12 meses. A taxa 
de janeiro do IPC-C1 (0,55%) 
ficou abaixo da registrada pelo 
Índice de Preços ao Consu-
midor – Brasil (IPC-BR), que 
mede a variação da cesta de 
compras para todas as faixas 
de renda e que ficou em 0,59% 

Serviço é flexível e não exige exclusividade da empresa.

A medida tem efeito 
imediato somente 
para o caso de um 

motorista específico, mas 
abre o primeiro precedente 
do tipo no TST, de onde se 
espera uma unificação do en-
tendimento sobre o assunto 
na Justiça do Trabalho. 

Isso porque, em instâncias 
inferiores, têm sido proferi-
das decisões conflitantes a 
respeito dos aplicativos de 
transporte nos últimos anos.

Todos os ministros que 
participaram do julgamen-
to no tribunal seguiram o 
voto do relator, ministro 
Breno Medeiros. Para ele, o 
motorista não é empregado 
do Uber porque a prestação 
do serviço é flexível e não é 
exigida exclusividade pela 
empresa.

Vendas para o 
carnaval podem 
crescer 5%

A maior festa popular do 
país está chegando, o carna-
val, época que a folia entra em 
cena e a busca por fantasias, 
máscaras, confetes e outros 
adereços aumentam. É espe-
rado um crescimento de até 
5% para o varejo paulistano, 
com ticket médio de R$ 50,00 
e R$ 100,00, de acordo com 
a pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Estado 
de São Paulo.

Os lojistas estão confiantes 
no aumento das vendas, mes-
mo com o período do começo 
do ano, que é marcado pelo 
pagamento de contas tradi-
cionais, como IPVA, IPTU 
e a materiais escolares. Os 
produtos carnavalescos po-
dem ser opções para ajudar 
no aumento das vendas, visto 
que são esperadas 15 milhões 
de pessoas para o carnaval de 
rua de São Paulo e mais de 
700 bloquinhos, segundo Se-
cretaria Municipal de Cultura. 

“Devido a grande circula-
ção de pessoas, incluir itens 
sazonais, como fantasias, 
máscaras, serpentinas e con-
fetes para chamar a atenção 
dos clientes pode ser uma 
excelente oportunidade para 
alavancar as vendas”, explica 
o presidente da Federação, 
Maurício Stainoff (AI/FCD-
LESP).
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Em decisão inédita, TST diz que 
motorista não é empregado do Uber
Por unanimidade, a Quinta Turma do TST decidiu ontem (5) negar o vínculo empregatício de um motorista 
com o aplicativo de transporte Uber. Trata-se da primeira decisão da última instância trabalhista sobre 
o tema

instância da Justiça tra-
balhista com sede em São 
Paulo, que em agosto de 
2018 havia reconhecido o 
vínculo empregatício entre 
o motorista Marco Vieira 
Jacob e o Uber.

Na ocasião, o TRT2 com-
preendeu que o motorista 
não tem a autonomia que 
é alegada pelo Uber, sen-
do obrigado por exemplo 
a seguir diversas regras 
de conduta estabelecidas 
pela empresa. Durante o 
julgamento de ontem (5), 
os magistrados da Quinta 
Turma do TST ressaltaram 
a necessidade urgente de 
que seja elaborada uma 
legislação específica para 
regulamentar as relações 
trabalhistas envolvendo apli-
cativos de transporte (ABr).

O TST considerou ainda 
que o pagamento recebido 
pelo motorista não é um 
salário, e sim uma parceria 
comercial na qual o rendi-
mento é dividido entre o 
Uber e o motorista. Esse é 

um dos principais pontos 
da defesa do aplicativo, que 
alega não ser uma empresa 
de transporte.

Dessa maneira, o tribu-
nal revogou decisão da 15ª 
Turma do TRT2, segunda 

Inflação para famílias com renda 
mais baixa ficou em 0,55%

no mês. Por outro lado, o acu-
mulado de 12 meses do IPC-C1 
(4,55%) ficou acima do registra-
do pelo IPC-BR (4,13%).

Em janeiro, sete das oito classes 
de despesas do IPC-C1 tiveram 
inflação: alimentação (0,83%), 
despesas diversas (0,16%), 

transportes (0,5%), saúde e 
cuidados pessoais (0,29%), 
habitação (0,37%), educação, 
leitura e recreação (2,48%) e 
comunicação (0,15%). A classe 
de despesa vestuário foi a única 
que registrou deflação (queda 
de preços): -0,24% (ABr).

Impostômetro chega à marca de R$ 300 bi Exportações de carne bovina em alta


