
Qual a 
nova juventude?

Nos últimos anos 
temos visto o 
envelhecimento 
sendo tratado como 
um problema tanto 
econômico quanto 
social no mundo 
todo

Quando olhamos para 
países desenvolvi-
dos, isso fica eviden-

te ao analisarmos o déficit 
de população economi-
camente ativa e a grande 
necessidade de assistência 
às pessoas idosas. Entre-
tanto, segundo um estudo 
recente divulgado pelo 
IBGE, a população econo-
micamente ativa - entre 17 e 
70 anos - vem apresentando 
aumento constante desde a 
década de 90. 

Mesmo que encarar o en-
velhecimento como um pro-
blema seja estrutural, pois 
não estamos adaptados a 
flexibilizar o ganho de idade 
como algo normal e parte da 
sociedade, é possível notar 
um grande avanço quando 
falamos de valorização da 
experiência, longevidade e 
aumento da expectativa de 
vida. O mercado de trabalho 
talvez tenha sido um dia o 
grande vilão dessa história. 

Até pouco tempo atrás, a 
experiência era facilmente 
descartada para a jovialida-
de nos recrutamentos. O 
preconceito e a descrimi-
nação tomavam conta dos 
departamentos responsá-
veis pelas contratações e 
afastava cada vez mais as 
pessoas com mais idade do 
mercado de trabalho. Mas 
isso tem mudado. 

Segundo o IBGE, em 
2012, a porcentagem de 
indivíduos 60+ ativos era 
de 5,9%. Já em 2018, 
o índice aumentou para 
7,2%, o que representa 7,5 
milhões de idosos atuando 
como força de trabalho 
no Brasil. A atuação dos 
profissionais seniores está 
em crescimento graças ao 
entendimento da própria 
capacidade e da força de 
trabalho experiente. 

O preconceito é movido 

pela desinformação e ainda 
que o fator etário esteja 
associado à experiência 
e à sabedoria, por muito 
tempo o “envelhecimento” 
foi tratado como fragilidade 
e falta de autonomia. 

Movimentos de empresas 
abrindo vagas afirmativas 
para pessoas com mais de 
50 anos representam um 
chamado e uma necessida-
de de mudança de pensa-
mento do mercado focado 
na inclusão de pessoas com 
mais idade, valorizando a 
experiência e oferecendo 
novas oportunidades para 
que essas pessoas se sin-
tam úteis e continuem no 
mercado de trabalho.

A questão da juventude 
está atrelada à criatividade 
e ao desejo de aprender, o 
tamanho do nosso desejo 
de aprender é a vitalidade 
da juventude que a gente 
tem. Tornou-se comum 
vermos pessoas com mais 
idade sendo arrimo de 
família, começando novos 
cursos, mudando de área 
de atuação, aprendendo 
coisas diferentes e ficando 
economicamente ativas por 
muito mais tempo.

Tempos atrás era comum 
encontrarmos profissionais 
com mais de 30 anos na 
mesma empresa ou, até 
mesmo, aqueles que tive-
ram apenas um emprego a 
vida toda, marca registrada 
na geração que ganhou 
o nome de Baby Boomer 
(nascidos de 1940 a 1960). 
Porém, com o aumento 
da expectativa de vida 
relacionado ao Índice de 
Desenvolvimento Humano, 
foi permitido ao ser huma-
no se reinventar, mudar e 
recomeçar quantas vezes 
for necessário. 

Afinal, a nova juventude 
não tem idade, não tem 
validade e não tem precon-
ceito. O grande X da ques-
tão está em abrir espaço 
para que todos possam se 
sentir pertencentes, úteis 
e capazes. 
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D - Negócios Transformadores
Entre os próximos dias 22 e 24, no Pro Magno, acontece o TDC Business, 
16ª edição do The Developer’s Conference em São Paulo, maior evento 
de profissionais de tecnologia do Brasil.  Entre os temas: Arquitetura, 
API & Microservices, Cloud & DevOps; Design; Inovação & Transforma-
ção Digital; Inteligência Artificial & Dados, Web & Mobile, entre outros. 
Além disso, pela primeira vez, o TDC apresenta a trilha ESG e Negócios 
de Impacto Social, que pretende mostrar o que está sendo feito no 
mercado e como a inovação é um propulsor de novas oportunidades 
socioeconômicas. As trilhas de Engenharia de Dados e UX Writing, que 
estão em alta no segmento de tecnologia, também estreiam no evento. 
Saiba mais: (https://thedevconf.com/tdc/2022/business/).

E - Economia Digital
Nos próximos dias 24 e 25, acontece, no São Paulo Expo, o Digitalks 
Expo 2022, principal evento de negócios da economia digital e tecnolo-
gia, que traz uma programação rica e atual com as maiores referências 
do mercado no Brasil e no mundo. O evento abordará temas atuais e 
necessários para a economia digital, tais como Inteligência Artificial, 
Liderança, Marketing, ESG, Inovação, Criação de Conteúdo, Marketing 
e tendências. Vai ressaltar os impactos da tecnologia e inovação em 
diversas vertentes da economia digital, além de passar pelas principais 
tendências de cada setor nos mais de 12 palcos e 144 horas de conteúdo, 
dividindo conhecimentos específicos e agregando ainda mais valor às 
discussões. Outras informações: (https://digitalks.com.br/expo/). 

F - Caminhão Não Tripulado
A Andrade Gutierrez, pioneira em inovação no setor de engenharia 
e construção, tem uma nova aposta: um caminhão não tripulado de 
alta precisão para obras de maior risco no mercado de mineração e 
construção pesada. O veículo, batizado de 4.Zero, em referência à 
engenharia do futuro, foi criado pela construtora, em parceria com a 
Volvo e a ACR. O caminhão é operado remotamente a partir de sete 
câmeras veiculares, que têm suas imagens transmitidas para dois tele-
visores no cockpit, a cabine de operação. Lá, um profissional treinado 
controla o equipamento por controle remoto com sinal de rádio a até 
2 km de distância, sendo o único do mercado que permite a imediata 
alternância entre os modos tripulado e não tripulado, sem necessidade 
de adequações mecânicas. 

A - Ampro Awards
A Associação de Marketing Promocional (Ampro) anuncia que as 
inscrições para o AMPRO Globes Awards 2022, a maior premiação 
do Live Marketing do Brasil, foram prorrogadas até o próximo 
dia 29. O processo de inscrição de cases ficou mais fácil e rápido 
neste ano, basta acessar o site da premiação, cadastrar e inserir os 
trabalhos - tudo num único lugar. Para eventuais dúvidas, a Ampro 
também disponibilizou um tutorial: (www.amproglobesawards.
com.br/a-premiacao). No regulamento, há outras mudanças que 
facilitaram a participação para este ano, como a flexibilidade na 
apresentação das pranchas, no formato e envio dos video-cases, 
entre outros.

B - Ações Sociais
SIM é uma palavra tão simples, porém, com diversos significados. 
Um “sim” pode mudar um estado de ânimo, mudar planos, até 
mesmo atitudes, assim como pode transformar vidas de diferen-
tes formas. E quanto àqueles que dependem de um “sim” para 
sobreviver? Quanto vale ter alguém que zela por nós? Enquanto 
pessoas anseiam ir bem nos negócios, na vida, nos estudos, nos 
relacionamentos, há aquelas que necessitam de um acolhimento, 
um ombro amigo, uma palavra de conforto, de razões para con-
tinuar a lutar e viver, mesmo diante das adversidades. Às vezes, 
tudo que precisa é de um apoio. A Legião da Boa Vontade convida 
para sua mobilização intitulada “Diga Sim!”. Outras informações: 
(www.lbv.org.br).

C - Benefícios Flexíveis 
Apesar de ser uma novidade distante da realidade da maioria das 
organizações brasileiras, a ‘four-day week’, ou semana de trabalho 
de 4 dias, já foi implantada em várias empresas estrangeiras. A Eva 
Benefícios, RH Tech de benefícios flexíveis, iniciou no mês de julho 
a jornada de trabalho de 32 horas por semana. Segundo Marcelo 
Lopes, CEO na empresa, a mudança visa uma melhora na qualidade 
de vida dos colaboradores, além de acompanhar também uma ten-
dência que só cresce no exterior. Os funcionários irão contar com a 
sexta-feira livre para aproveitarem tempo com amigos, familiares, 
além de terem um dia útil livre para resolver pendências pessoais 
(https://evacard.com.br/).  

G - Área dos Fertilizantes 
A cerimônia de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, 
promovido pela Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), 
contará com a participação do ministro da Agricultura, Marcos Montes. 
O evento, o maior do segmento no Brasil, será realizado no próximo dia 
23 (terça-feira), no Renaissance São Paulo Hotel. Contará com especia-
listas, empresários e formadores de opinião, que abordarão as melhores 
práticas de ESG, inovação e a importância da diplomacia brasileira para 
a área dos fertilizantes. Painéis: “Fertilizantes e segurança alimentar”; 
“Reflexos da crise internacional para o mercado brasileiro”; “Logística 
e infraestrutura: desafios para o agro Brasileiro”; “Investimentos e 
produção nacional de fertilizantes”; e a apresentação “Nutrientes para 
a vida”. Saiba mais em: (https://congressoanda.com.br/).

H - Mulheres Cientistas
O Ministério das Relações Exteriores da Itália anunciou a primeira edição 
do prêmio “Science, she says”, que visa reconhecer mulheres cientistas 
internacionais que realizaram projetos de relevância em seus países. Todos 
os campos científicos e de tecnologia serão considerados para o prêmio 
e o requisito básico é que a profissional esteja atuando em sua nação há, 
ao menos, quatro anos. O prêmio será uma medalha e um diploma do 
ministério italiano que será entregue em cerimônia presencial em Pádua, 
no mês de outubro. Será escolhida uma candidata em cinco áreas geo-
gráficas: África e Oriente Médio; Ásia e Pacífico; Europa; América do Sul, 
América Central e Caribe; e América do Norte. Para mais informações, é 
só acessar o site da Embaixada da Itália no Brasil (ANSA).

I - Vulnerabilidade Social
Quase seis meses após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, região 
serrana do estado do Rio de Janeiro, no início do ano, a população ainda 
sente os impactos da calamidade, com a carência de cestas básicas e 
destruição de moradias. Com o objetivo de atenuar e repor as perdas das 
pessoas afetadas, a Eternit – companhia focada no setor de materiais 
de construção e líder de mercado no segmento de coberturas –, em 
parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), realizou, na última 
quinzena de julho, a doação de 5 mil telhas de fibrocimento e cerca de 
7 toneladas de alimentos. Cerca de 800 famílias foram beneficiadas. 

J - Estruturas e Fundações 
O Comitê de Tecnologia e Qualidade (CTQ) e o Comitê de Meio Ambiente 
(Comasp) do SindusCon-SP realizarão o 23º Seminário Tecnologia de 
Estruturas e Fundações no próximo dia em 31, em formato híbrido. O 
tema dessa edição é novas tecnologias nas estruturas dos edifícios. Há 
mais de duas décadas, o Seminário vem identificando e tratando as ne-
cessidades das incorporadoras e construtoras em relação aos projetos e 
execuções de contenções, fundações e estruturas. As inscrições já estão 
disponíveis no formato presencial ou remoto no link (https://sindusconsp.
com.br/eventos/23o-seminario-tecnologia-de-estruturas-e-fundacoes/).
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O número de queixas 
apresentadas junto 
ao serviço de aten-

dimento ao consumidor 
representa um volume 6,5% 
menor do que o registrado no 
segundo semestre de 2021. 
Segundo a agência, o Índice 
de Reclamações (IR), que é 
calculado a partir o número 
de reclamações mensais das 
prestadoras por mil acessos 
caiu de 0,55 para 0,51 entre 
o segundo semestre de 2021 
em relação ao primeiro se-
mestre de 2022.

“O resultado do primeiro 
semestre deste ano retoma 
a tendência de queda nas 
reclamações desde o recor-
de de 4 milhões de queixas 

Queixas foram contra serviços de telefonia, internet e TV.
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O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
ontem (16) a empresários 
do setor que o grande lucro 
obtido pela indústria farma-
cêutica no Brasil durante a 
pandemia deveria servir de 
estímulo para a ampliação 
de investimentos privados 
na área de inovação do 
país. A afirmação foi feita 
durante a abertura do 1º 
Fórum Global do Complexo 
Industrial da Saúde, em 
Brasília.

Queiroga lembrou que, 
seguindo linhas liberais do 
ponto de vista econômico, o 
governo parte do princípio 
de que “quem tem de inves-
tir é a iniciativa privada”, 
e que “o papel do governo 
é o de não atrapalhar a 
iniciativa privada”, além 
de fomentar a pesquisa. 
“Por que a indústria inova-
dora não vem ao Brasil de 
maneira mais definitiva? É 
um desafio. A indústria far-
macêutica lucrou bilhões 
e bilhões de reais durante 
a pandemia. Isso é ótimo. 
Que venham lucrar aqui 
no Brasil porque queremos 
vocês aqui conosco”, disse 
o ministro.

Ele lembrou ainda que 

Marcelo Queiroga: o governo parte do princípio de que quem 
tem de investir é a iniciativa privada.
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Curitiba, 
Goiânia e 
Salvador 
recebem 5G

Desde ontem (16), a 
rede 5G de telefonia móvel 
começou a funcionar em 
Curitiba, Goiânia e Salva-
dor. A decisão para ativar 
o sinal de 5G foi tomada 
pelo Grupo de Acompa-
nhamento da Implantação 
das Soluções para os Pro-
blemas de Interferência 
(Gaispi), ligado a Anatel 
e responsável por acom-
panhar a implantação da 
nova tecnologia.

A avaliação do Gaispi é que 
essas capitais atenderam os 
requisitos mínimos necessá-
rios à liberação da faixa de 
3,5 GHz, como a realização 
de testes preliminares para 
identificar e sanar a possibi-
lidade do sinal do 5G afetar a 
recepção das antenas para-
bólicas domésticas ou mes-
mo sistemas profissionais, 
tais como sinais por satélite 
emitidos em frequências 
adjacentes.

Com a decisão as capi-
tais acompanham Brasí-
lia,  Belo Horizonte, João 
Pessoa, Porto Alegre e São 
Paulo. A previsão da Anatel 
é que o sinal 5G chegue até 
29 de agosto nas cidades de 
Florianópolis, Palmas, Rio 
de Janeiro e Vitória (ABr).

Consumidores apresentam quase 
1 milhão de reclamações na Anatel
Relatório divulgado esta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) mostra que 
durante o primeiro semestre de 2022, foram registradas um total de 951,3 mil reclamações contra 
prestadoras de serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa

com 240.098 reclamações e 
IR em 0,81. O serviço de ce-
lular pré-pago foi o terceiro 
maior alvo de reclamações, 
com 143.739 queixas e um IR 
de 0,20; seguido do serviço 
de telefonia fixa (135.271 
reclamações e IR em 0,85) e 
da TV por assinatura (65.887 
reclamações e IR em 0,72).

As reclamações contra as 
prestadoras desses serviços 
podem ser feitas de forma 
online, no site da Anatel, 
onde há uma área específica 
para isso, com um passo a 
passo que ajuda o consu-
midor a fazer a reclamação: 
(https://www.gov.br/anatel/
pt-br/consumidor/quer-re-
clamar/reclamacao) (ABr).

registradas em 2015. A redu-
ção foi interrompida nos dois 
primeiros anos da pandemia 
da Covid-19”, informou a 
agência.

O serviço que registrou 

maior número de reclama-
ções foi referente ao celu-
lar pós-pago, com 360.068 
queixas e com IR de 0,59. 
Em segundo lugar está o 
serviço de banda larga fixa, 

Ministro da Saúde pede investimentos 
privados na área de inovação

o SUS, como possibilidade 
de “acesso universal, inte-
gral, igualitário e gratuito 
para mais de 100 milhões 
de habitantes”, representa 
excelente oportunidade 
de negócio para o setor 
privado. Segundo o minis-
tro, o Brasil, no âmbito do 
G20 (grupo formado pelas 
20 maiores economias do 
mundo), é signatário da 
proposta de fortalecer 
esse sistema, bem como 
de ampliar a capacidade 
dos complexos industriais 
de saúde, visando maior 
equidade para a oferta de 
insumos estratégicos.

“A saúde representa cerca 
de 10% do nosso PIB. Du-

rante o enfrentamento da 
pandemia, foram aplicados 
mais de R$ 590 bilhões em 
recursos do ministério. A 
saúde suplementar teve, 
em 2020, cerca de R$ 
240 bilhões em receitas. 
Para quem tem negócios 
no Brasil, seja empresa 
nacional ou estrangeira, é 
uma grande oportunidade. 
Somos um dos melhores 
mercados para a indústria 
farmacêutica”, afirmou o 
ministro. “E podemos fa-
zer muito mais. O Estado 
pode se valer do parque 
público para produzir me-
dicamentos que, às vezes, a 
indústria não se interessa”, 
complementou (ABr).


