
Construção civil foi setor que mais 
gerou empregos em 2020

O PIB da construção civil 
no 3º trimestre de 2020 
está no mesmo patamar 
do observado no início de 
2007. As atividades do setor 
estão 36% abaixo do pico de 
2014, quando atingiram seu 
melhor nível. Apesar disso, 
a construção foi o setor que 
mais gerou empregos no país 
nos primeiros dez meses 
de 2020, com a criação de 
138.409 vagas formais, de 
acordo com dados do Mi-
nistério da Economia. Esse 
é o melhor resultado para o 
período desde 2013, quando 
a construção gerou 207.787 
novas vagas.

Na avaliação do presiden-
te da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção 
(CBIC, José Carlos Martins, 
se o nível de atividade da 
construção estivesse em 
níveis mais elevados, certa-
mente o país teria passado 
pela crise de outra maneira, 
com menos sofrimento. “As 
nossas atividades não foram 
paralisadas. Em março, ima-
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D - Private Independente
Um grupo de experientes executivos do mercado de wealth management 
acaba de lançar a Wealth High Governance, uma empresa independente 
focada no segmento private e asset management. O grupo, egresso 
de uma tradicional instituição financeira do segmento, promete uma 
empresa com alto nível de governança, foco em soluções customizadas 
e gestão global. Com foco em famílias com patrimônio a partir de R$ 
20 milhões, a empresa espera chegar ao final de 2021 com mais de 
R$ 20 bilhões administrados. Em 2021, a empresa deverá atingir mais 
de 60 sócios e colaboradores, com crescimento robusto em todas as 
frentes e mantendo foco nos clientes. A XP Inc., a maior empresa de 
investimentos do Brasil, entrou como sócia e investidora, com 49% de 
participação (www.whg.com.br).

E - Especialistas em Investimentos 
A nova estrutura de assessoria de investimentos, anunciada pelo Itaú 
Unibanco para o início de 2021, irá demandar a contratação de 1.700 
especialistas nos próximos meses, seleção que já tem início agora. Além 
disso, o banco promoverá a regionalização dessa operação, com a abertura 
de mais de 120 escritórios físicos nas principais cidades do País. Nesse 
novo modelo de atendimento, a remuneração dos especialistas também 
seguirá um novo racional, valorizando a transparência. Os especialistas 
serão funcionários Itaú Unibanco, em regime CLT, com remuneração 
fixa e variável. As vagas e inscrições para o processo seletivo para es-
pecialista em investimentos podem ser encontradas no link: (https://
www.itau.com.br/investimentos/assessoria).

F - Rio de Janeiro/Miami
A American Airlines reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro 
e anuncia o retorno das operações diretas entre o Rio de Janeiro e Miami. 
Desde quiunta-feira (17), o voo Rio-Miami passou a operar diariamente 
com aeronaves modelo Boeing 787-8 Dreamliner, o mais moderno da 
frota da companhia, com três classes de serviço (Executiva Flagship, 
Economia Premium e Econômica). O voo chega ao Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro-Galeão às 7h55, com previsão de decolagens 
para Miami às 23h55. Aos poucos, a companhia está expandindo sua 
oferta de voos no país e agora com com três frequências diretas entre 
Brasil e Estados Unidos. A empresa já havia retomado voos diretos a 
partir de São Paulo para Miami e para Dallas (https://www.aa.com.br/).

G - Ação Ambiental 
A Takasago, - uma das cinco maiores empresas de aromas e fragrâncias 
do mundo, com operação em 26 países, incluindo o Brasil -, realizou uma 

A - Oportunidades de Emprego
Omie, empresa de gestão (ERP) na nuvem número um do Brasil, 
anuncia a abertura de 57 vagas nas áreas de Marketing, Enterprise, 
Vendas, Suporte Técnico, Customer Success. Grande parte das opor-
tunidades são para cargos na matriz da companhia em São Paulo e 
para trabalho no sistema home office. Há também posições abertas 
nas cidades de Varginha, Porto Alegre, Belém, Aracaju e Diadema. 
Com mais de 50.000 clientes, para potencializar seu novo ciclo de 
crescimento, a companhia precisa recrutar novos profissionais 
para compor seu time. Acompanhamos nossos clientes desde o 
início de seu negócio até ele alcançar faturamentos significativos. 
Queremos profissionais que se comprometam a cumprir essa missão 
conosco e que estejam dispostos a aprender e desenvolver novas 
habilidades todos os dias. Acesse o link: (https://trabalheconosco.
vagas.com.br/omie).

B - Produtor Rural X Compradores
A Secretaria de Agricultura/SP desenvolveu a plataforma “Agro SP”, 
que objetiva conectar os agentes da cadeia do agro, possibilitando 
que pequenos produtores aumentem suas vendas e os atacadistas 
e compradores em geral encontrem maior variedade de produtos 
locais. Veja vídeo explicativo em: (https://www.youtube.com/wa-
tch?v=EAyHfixawcI). Os produtores rurais paulistas poderão se 
conectar com mercados, feiras, restaurantes e distribuidores por 
meio dessa plataforma aberta e gratuita (www.agrosp.sp.gov.br), 
assim como os compradores, representantes de empresas que co-
mercializam alimentos (supermercados, atacadistas, restaurantes, 
sacolões, feiras-livres, etc), também poderão acessar a ferramenta 
para encontrar e fazer negócio com produtores das mais diversas 
cadeias produtivas.  

C - Comunicação e Marketing 
A Printi, gráfica online com foco na personalização, está com vagas de 
emprego abertas para as áreas de Marketing, Comunicação e Mídias 
Sociais. As oportunidades são para o regime home office. A Printi é 
mais que uma gráfica online. É uma empresa que utiliza a tecnologia 
para descomplicar a vida dos empreendedores na hora de personalizar. 
Fundada em 2012, a companhia é pioneira nas práticas de Web2Print e 
Web2Pack no Brasil e tem como principal investidor a Cimpress, grupo 
presente em mais de 20 países, responsável por operar organizações que 
oferecem customização em massa para diversas tiragens. Os interessa-
dos devem se cadastrar na página de processos seletivos da empresa: 
(printi.com.br/carreiras).  

ação ambiental para marcar o almoço de confraternização, na última 
sexta-feira (18). Em um evento em local aberto, organizado em cinco 
turnos para evitar aglomeração e respeitando todas as regras de higie-
nização e distanciamento, cada um dos 130 colaboradores recebeu um 
balão para ser solto no ar. Todos com sementes de Ipê dentro. A ideia é 
que a natureza cuide do plantio de árvores nativas da região de Vinhedo 
e as bexigas utilizadas têm zero impacto ambiental, pois são produzidas 
a partir do látex, substância natural e de rápida decomposição (estudos 
revelaram que o tempo é o mesmo de uma folha de carvalho) e o gás hélio, 
utilizado para inflar os balões, não é tóxico (https://www.takasago.com/).

H - Pessoas 50+
Pessoas com mais de 50 anos que estão buscando uma nova oportunidade 
no mercado de trabalho podem se inscrever no programa “Credicard 
50+”, que em parceria com a startup Maturi terá um processo seletivo 
para ocupar seis postos de trabalho em iniciativas da marca em São 
Paulo - exclusivos para a faixa etária. O programa tem como objetivo 
incentivar a inclusão e desenvolvimento de pessoas no mercado de 
trabalho, promovendo um ambiente mais plural. Não há exigência de 
formação específica - somente curso superior - para se inscrever para 
as vagas, que têm uma carga horária de 30 horas semanais. Experiência 
e flexibilidade para trabalhar em ambientes dinâmicos são desejados. 
Mais detalhes e inscrição em (https://maturijobs.empregare.com/pt-br/
vagas-de-jornada). 

I - Móveis sob Medida
Ornare, maior brand de luxo no segmento de móveis sob medida no 
Brasil e Estados Unidos, trouxe para o mercado nacional uma nova 
experiência no desenvolvimento e especificação de projetos residen-
ciais, corporativos e hoteleiros. Lançado no Rio de Janeiro, no primeiro 
semestre deste ano, Ornare Lab já está disponível também nas unidades 
localizadas na Alameda Gabriel Monteiro da Silva e D&D Shopping, em 
São Paulo e na flagship de New York. Uma estrutura exclusiva da marca 
cria uma experiência única no atendimento ao cliente, onde o projeto é 
costurado e visualizado com base na percepção visual do cliente. Toda 
essa exclusividade, somada aos óculos de realidade virtual, sensores e 
câmeras, que auxiliam na criação dos projetos, adicionam ainda mais 
qualidade ao atendimento. Mais informações em: (https://www.ornare.
com.br).

J - Segurança da Informação
A garantia da cibersegurança é prioridade da Huawei, líder global em 
soluções de TIC e presente em mais de 170 países. Neste mês, a ISO 
(Organização Internacional para Padronização) concedeu a certificação 
ISO 27001 para a Gestão da Segurança da Informação da Huawei no 
Brasil. A ISO auditou e verificou as políticas, processos, procedimentos, 
controles e práticas de gestão da Huawei conforme os requisitos inter-
nacionais da ISO 27001. A certificação é mais um importante padrão 
internacional conquistado pela Huawei, que demonstra a confiabilidade 
de sua gestão e, consequentemente, de seus equipamentos e soluções 
tecnológicas oferecidos ao mercado, que já possuem mais de 270 certi-
ficações internacionais de segurança cibernética e proteção de dados.

Demissão humanizada

A demissão é o 
momento de luto na 
vida de qualquer pessoa

A notícia cai feito uma 
bomba e automatica-
mente passa um filme 

na cabeça do demitido com a 
seguinte pergunta: E agora, 
o que vou fazer? Ainda, há 
dois elementos importantes: 
a forma e a circunstância em 
que a notícia é comunicada. 
Alguns gestores se preparam 
para comunicar a demissão de 
forma humanizada, com em-
patia e, especialmente, com a 
certeza de que tomou todas as 
ações e chances necessárias 
que o funcionário poderia ter 
na companhia. 

Outros gestores não se 
preparam para realizar a de-
missão, e, infelizmente, em 
alguns casos, faz o processo 
na frente de outros colabora-
dores. A falta de preparação, 
combinada com o momento 
do isolamento social e falta 
de perspectivas sobre o futuro 
enquanto perdura a pande-
mia mundial, gera inúmeras 
demissões sem os cuidados 
necessários, gerando na pes-
soa demitida uma grande dor, 
além dos eventuais problemas 
com a saúde mental. 

A demissão humanizada não 
tira a dor do processo, mas 
minimiza essa dor. Para quem 
é demitido, observa-se o cui-
dado que a empresa teve com 
seu processo e com sua vida; o 
reflexo na família do demitido 
também chega. Eu ouvi vários 
casos de pessoas demitidas e 
suas famílias, que passaram a 
odiar a empresa, ou até mesmo 
a pessoa do gestor. Isso acaba 
reverberando na comunidade 
ou até na marca empregadora. 
Por isso, muitas empresas 
estão aderindo à demissão 
humanizada. 

Um processo de desliga-
mento do funcionário bem me-
nos traumático e mais suave, 
com explicações diretas sobre 
seus direitos e valores, com 
oportunidade de expressão e 
perguntas dos mais variados 
tipos do ex-funcionário para 
seu ex-empregador. Esse tipo 
de desligamento já é praticado 
desde os anos 80 para os al-
tos executivos, mas somente 
agora chega para o grande 
público. 

É uma maneira que as em-

presas encontraram de tornar 
a experiência dos seus cola-
boradores mais interessante, 
além de gerar um melhor clima 
organizacional e fazer com que 
seu ex-funcionário não tenha 
nenhuma questão pendente, 
evitando ações trabalhistas e 
exposições desnecessárias, 
tanto para a empresa, quanto 
para o agora ex-funcionário. 
Para se ter uma ideia, apenas 
no mês de abril, houve um 
aumento de 451,3% na quan-
tidade de ações trabalhistas 
ingressadas, em relação a 
março do mesmo ano e 40% 
das ações trabalhistas são re-
lativas às discussões de verbas 
rescisórias. 

São números muito grandes 
para serem ignorados, e eles 
podem ser revistos se as em-
presas compreenderem que 
o ex-funcionário demanda 
um tratamento mais huma-
no, calmo e descomplicado 
quando for desligado, dimi-
nuindo muito a necessidade 
de procurar um advogado 
para entender todos aqueles 
textos contábeis e jurídicos 
dos documentos que precisam 
ser assinados. 

Para o ex-colaborador, os 
benefícios são muitos, pois é 
uma saída menos traumati-
zante. O tempo de luto pela 
perda do emprego é menor 
e, por isso, esse ele pode se 
reinventar ou se atualizar 
mais facilmente, uma vez 
que o processo foi muito mais 
fácil. E para a empresa, sua 
imagem no mercado e entre 
seus funcionários, fica muito 
mais fortalecida, gerando um 
clima organizacional muito 
mais ameno e otimista, e ain-
da diminui a possibilidade de 
processos trabalhistas. 

A demissão humanizada é 
o tipo de ação que ainda está 
se estabelecendo no país, mas 
que tem vantagens consisten-
tes para os dois lados da mesa. 
A contratação pode ser um 
momento de empolgação e de 
deslumbramento, mas a de-
missão pode ser um momento 
de reflexão e compreensão. 
Não precisa ser um trauma, 
pode ser só a chave para novos 
horizontes. 

(*) - Advogada com especialização em 
direito tributário pela PUC- SP, 

é fundadora da Medei, especializada 
em promover demissões humanas e 

transparentes, além de simplificar os 
processos homologatórios 

(www.medei.com.br). 

Fernanda Medei (*)
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O estudo ‘O trabalho 
remoto e a pandemia: 
a manutenção do 

status quo de desigualdade 
de renda no país’, divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
mostra que o trabalho re-
moto englobou, em outubro 
um total de 7,6 milhões de 
pessoas, o que correspondeu 
a 9,6% das 79,4 milhões de 
pessoas ocupadas no Brasil e 
não afastadas. Foi o segundo 
mês consecutivo de redução 
no percentual de brasileiros 
trabalhando de forma remo-
ta, sinalizou o levantamento. 

Isso quer dizer que foram 
477 mil pessoas a menos do 
que o estimado em setem-
bro. Essa é a primeira vez, 
desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus, que 
esse número é inferior a 8 
milhões. A remuneração 
dos trabalhadores que tra-

O trabalho remoto englobou, em outubro um total de 7,6 milhões 
de pessoas, o que correspondeu a 9,6% das 79,4 milhões de 

pessoas ocupadas no Brasil. 
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Trabalho remoto caiu em outubro 
pelo segundo mês consecutivo

Foi o segundo mês consecutivo de redução no percentual de brasileiros trabalhando de forma remota
Em outubro, observou-se 
que as mulheres constituíam 
a maioria das pessoas em 
trabalho remoto (56,9%), da 
cor branca (65%), com nível 
superior completo (76%) 
e idade entre 30 e 39 anos 
(32%). 

Predominou, também, o 
setor formal no teletrabalho 
(84,1%), que equivale a 6,4 
milhões de pessoas, enquan-
to os restantes 15,9% dos 
trabalhadores estavam na 
informalidade (1,2 milhão 
de pessoas). Na desagre-
gação por atividade, o Ipea 
constatou que 44,3% das 
pessoas em home office 
estavam em atividades de 
serviços, 38,4% no setor 
público, 7% na indústria e 
4,9% no comércio. A maior 
concentração de pessoas 
trabalhando remotamente 
continuou no Sudeste bra-
sileiro (58,4%) (ABr).

balham de casa alcançou 
R$ 33,6 bilhões no mês de 
outubro, o que correspon-
de a 18,5% da massa total 
de rendimentos efetiva-
mente recebida por todas 
as pessoas ocupadas no 
país, da ordem de R$ 181,5 
bilhões. 

No mês de setembro, 
10,7% das pessoas ocupadas 
e não afastadas trabalharam 
de forma remota, sendo res-
ponsáveis por 20% da massa 
de rendimentos. Em relação 
ao mês anterior, o perfil de 
quem está trabalhando em 
casa permaneceu estável. 

as expectativas para o país 
são positivas. A construção 
deverá incrementar 4% em 
seu PIB e, o que seria o maior 
crescimento do setor desde 
2013 (ACS/CBIC). 

Para 2021, as expectativas para o país são positivas. 
A construção deverá incrementar 4% em seu PIB.

civil participava com mais de 
50% dessa taxa. “A taxa de 
investimento, para melhorar, 
precisa necessariamente pas-
sar pelo setor da construção 
civil”, afirmou. Para 2021, 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o 
Conselho de Administração, reunido em 17 de dezembro de 2020, aprovou: • a declaração e o pagamento 
aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 85 milhões, equivalente a R$ 0,1437 por 
ação ordinária e preferencial de emissão do Banco, com retenção de 15% de imposto de renda retido na fonte, 
resultando no valor líquido de R$ 0,1221 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas 
comprovadamente imunes ou isentos. O pagamento dos juros sobre o capital próprio será efetuado até 30 de 
abril de 2021, na proporção da participação de cada acionista no capital social do Banco, tendo como base de 
cálculo a posição acionária final registrada no dia 29 de dezembro de 2020, observando o disposto na Resolução 
CMN nº 4.820/2020. Em caso de dúvidas, por favor acesse www.bancobmg.com.br/ri > menu Fale com RI.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

ginávamos que fecharíamos 
o ano com PIB negativo de 
até 11%. No entanto, vamos 
chegar ao fim do ano com 
projeção de redução de 2,8% 
e mais de 100 mil vagas gera-
das”, disse.

Para que a avaliação se 
concretize, de acordo com 
Martins, é importante que os 
programas de concessões e os 
debates para reformas estru-
turantes tenham andamento 
tanto no Poder Executivo 
Federal quanto no Congresso 
Nacional. Medidas como a 
sanção da Lei 13.786/2018, 
a chamada Lei do Distrato 
Imobiliário, o Novo Marco do 
Saneamento e o lançamento 
do programa Casa Verde e 
Amarela também contribuem 
para o cenário favorável para 
2021. Na avaliação da CBIC, o 
Brasil precisa solidificar o cres-
cimento pelo investimento. 

Ieda Vasconcelos, eco-
nomista da entidade, des-
taca que quando a taxa de 
investimento do Brasil foi 
superior a 21%, a construção 
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