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ECONOMIA

Prêmio reconhece as melhores empresas para trabalhar
EVENTO Para reconhecer as
boas práticas em gestão de
pessoas, o Instituto Great
Place to Work (GPTW), em
parceria com o CORREIO,
irá premiar as 15 melhores
empresas para trabalhar na
Bahia. A cerimônia, só para
convidados, será realizada
hoje, a partir das 19h30, no
Congrats Hall, espaço para
eventos localizado na Avenida Paralela.
A premiação alcança as
organizações que possuem
as melhores práticas no
mercado de trabalho baiano
na hora de atrair, reter e desenvolver os seus profissionais. Para reconhecer uma

empresa como uma das melhores para se trabalhar, o
GPTW aplica questionários
entre todos os funcionários
das empresas, levantando
aspectos positivos e negativos da gestão de recursos
humanos dessas organizações. Em seguida, é feita
uma avaliação das práticas
culturais de cada empresa.
Autoridade mundial no
quesito ambiente de trabalho, o GPTW considera para
seu veredito o clima organizacional, os comentários dos
funcionários, práticas culturais das organizações e de
gestão de pessoas. Dentre os
critérios avaliados este ano

Superávit do Governo Central
registra queda de 28,3% em abril
CONTAS PÚBLICAS A queda
de receitas em abril fez o superávit primário do Governo
Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco
Central) cair em abril. No
mês passado, as contas ficaram positivas em R$ 6,537
bilhões, contra R$ 8,684 bilhões em abril de 2018, numa queda de 24,7%.
O superávit primário é o resultado positivo nas contas do
governo desconsiderando o
pagamento de juros da dívida
pública. Nos quatro primeiros
meses do ano, o Governo
Central acumula déficit primário de R$ 2,748 bilhões.
Esse é o melhor resultado para
o período desde 2015 (superávit de R$ 13,581 bilhões). O
Tesouro prevê que fechará
2019 com déficit primário de
R$ 139 bilhões. No fim de
março, o governo teve de
contingenciar (bloquear) R$
30 bilhões do Orçamento para
atingir essa meta.
Em abril, as receitas caíram por causa da queda da
arrecadação de tributos.
Mesmo com o crescimento

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Secretário do Tesouro Nacional

da arrecadação com royalties de petróleo (+25% em
valores corrigidos pela inflação), as receitas líquidas da
União caíram 1,6%, descontando a inflação.
“A gente achava que a
principal limitação para os
gastos fosse o teto de gastos,
mas está sendo a queda de
arrecadação. Perdemos
0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) de receitas líquidas em relação ao valor
aprovado no Orçamento”,
afirmou o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto
Almeida.

JUROS DO CHEQUE E DO CARTÃO

323,3

foi a taxa média do cheque especial em abril passado,
0,6 ponto percentual a mais em relação a março,
segundo informações divulgadas ontem pelo Banco
Central (BC). Já o juro médio do cartão de crédito
rotativo para pessoas físicas caiu de 299,4% ao ano,
em março, para 298,6% ao ano, em abril deste ano
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estão a qualidade de vida,
perspectiva de crescimento
e o relacionamento. A premiação é dividida em duas
categorias: Empresas com
mais de mil funcionários e
Empresas de 30 a 999 colaboradores.
Pelo sexto ano, o COR-

15

empresas baianas
serão premiadas pelo
Instituto Great Place
to Work (GPTW)

REIO publicará a lista de
Melhores Empresas para
Trabalhar na Bahia. “Nós,
enquanto imprensa, temos o
papel de colocar luz em iniciativas de sucesso para que
sirvam de exemplo para outras organizações. Ao longo
dos anos, observamos que as
empresas que investem em
práticas de gestão de pessoas
melhoram a performance e
alcançam importantes diferenciais competitivo”, relata
Fábio Góis, gerente de Marketing, Projetos e Mídias Digitais do CORREIO. O caderno especial será publicado amanhã, no jornal impresso e no site do jornal.

Carla Costa, diretora do
Ranking Great Place to
Work, ressalta o valor da
iniciativa: “Para nós, é uma
enorme satisfação estar mais
um ano reconhecendo as
empresas da região que desenvolvem seus funcionários
e que contribuem para a
construção de uma sociedade melhor”. Ela destaca que
entre os resultados positivos
da pesquisa está a participação das mulheres na alta liderança das empresas, que
subiu de 40% para 47% este
ano. A Associação Brasileira
de Recursos Humanos
(ABRH-Bahia) é outra parceira da iniciativa.

