
a eee

desafiossociaiseambientais.
Ocapitalismodeacionistas,

omodelohojedominante,co-
meçou a ganhar terreno nos
EUA na década de 1970 e ex-
pandiu sua influência em to-
do o mundo nas décadas se-
guintes.Suaascensãonãodei-
xadeterméritos.Duranteseu
período demaior influência,
centenasdemilhõesprospera-
ramemtodoomundo, àme-
didaqueempresasabriamno-
vomercadosecriavamnovos
empregos,embuscadolucro.
Masessanãoétodaahistó-

ria. Os defensores do capita-
lismo de acionistas, entre os
quaisMiltonFriedmaneaEs-
cola de Chicago, negligencia-
ramofatodequeumaempre-
sadecapitalabertonãoéape-
nas uma entidade que busca
lucros, mas também um or-
ganismo social. Somado às
pressões do setor financeiro
por resultados melhores em
curto prazo, o foco obsessivo
no lucro levou o capitalismo
deacionistasasedesconectar
maisemaisdaeconomiareal.
Muitos percebemque essa

formadecapitalismojánãoé
sustentável. A questão é por
que as atitudes quanto a ele
sócomeçaramamudaragora.
Umprovávelmotivoéoefei-

to “GretaThunberg”.A jovem
ativista suecada causadocli-
manosfezrecordarqueaade-
sãoaoatualsistemaeconômi-
co representa uma traição às
futurasgerações,porsuafalta
desustentabilidadeambiental.
Outromotivo (correlato) é

que os membros da geração

milênioedageraçãoZ jánão
queremtrabalharpara, inves-
tirem,oucomprardecompa-
nhiascujosvaloresselimitem
apregaramaximizaçãodova-
lor para os acionistas.
E, por fim, executivos e in-

vestidores começaram a re-
conhecerqueseusucessoem
longoprazoestáestreitamen-
te ligado ao de seus clientes,
empregados e fornecedores.
Oresultadoéqueocapitalis-

mode“stakeholders”vemga-
nhandoterrenorapidamente.
Amudançadedireçãoerane-
cessária havia muito tempo.
Descrevioconceitoinicialmen-
te em 1971, ao criar o Fórum
EconômicoMundialcomoob-

jetivodeajudarlíderesempre-
sariaisepolíticosaimplemen-
tá-lo.Doisanosmaistarde,os
participantesdareuniãoanual
do fórumassinaramo“mani-
festodeDavos”,quedescreveas
responsabilidadesdosdirigen-
tesdeumaempresaparacom
todasaspartes interessadas.
Deveríamos aproveitar o

momentoparagarantirqueo
capitalismode“stakeholders”
semantenhacomonovomo-
delodominante.Paraessefim,
oFórumEconômicoMundial
estálançandoumnovo“Mani-
festodeDavos”,quedizqueas
empresasdevempagarseujus-
toquinhãodeimpostos,mos-
trar tolerância zeroà corrup-
ção, sustentar os direitos hu-
manosemtodaaextensãode
suas cadeiasmundiais de su-
primento e defender a igual-
dade de condições para con-
corrência, especialmente na
“economiadeplataformas”.
Mas,paradefenderosprin-

cípiosdocapitalismode“sta-
keholders”, as empresas pre-
cisarão de novos indicado-
res. Para começar, um novo
indicador de “criação de va-
lor compartilhado” deveria
incluirmetas“ecológicas,so-
ciais e de governança” (ESG)
comocomplementoaosindi-
cadoresfinanceirospadroni-
zados.Felizmente,umainici-
ativaparaodesenvolvimento
deumnovopadrãoqueaten-
daessanecessidadejáestáem
curso,comapoiodas“quatro
grandes”companhiasdeaudi-
toriaelideradaporBrianMoy-
nihan, presidente do Conse-

lho Internacional deNegóci-
os e doBankof America.
O segundo indicador que

precisavaserreajustadosere-
fereàremuneraçãodosexecu-
tivos.Dadécadade 1970para
cá,aremuneraçãodosexecu-
tivosdisparou,emgeralpara
“alinhar”atomadadedecisões
pelos gestores aos interesses
dosacionistas.Nonovopara-
digmadocapitalismode“sta-
keholders”,ossaláriosdeveri-
amsealinhar,emlugardisso,
comonovoindicadorreferen-
te à criaçãode valor compar-
tilhado em longoprazo.
Por fim, as grandes empre-

sas deveriam compreender
que elas são partesmuito in-
teressadas em nosso futuro
comum.Elasdeveriamtraba-
lharcomoutraspartesinteres-
sadas a fimdemelhorar a si-
tuaçãodomundoemqueope-
ram.Naverdade,essedeveria
ser seupropósitodefinitivo.
Oslíderesempresariaistêm

uma oportunidade incrível.
Ao dar significado concreto
ao capitalismo de “stakehol-
ders”, podem ir alémde suas
obrigações legais e cumprir
seudeverparacomasocieda-
de. Eles têma capacidade de
aproximaromundodareali-
zaçãodemetascompartilha-
das,comoasdelineadassobo
AcordodeParisquantoaocli-
maenaAgendadeDesenvol-
vimentoSustentáveldaONU.
Se eles realmente desejam

deixarsuamarcanoplaneta,
não existe alternativa.
Este texto foi distribuído pelo Project
Syndicate, tradução de Paulo Migliacci
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Novo capitalismodará resposta a desafios ambientais e sociais
opinião
-Klaus Schwab
presidente do Fórum
Econômico Mundial

Quetipodecapitalismodese-
jamos?Essapode ser a ques-
tãodefinitivadenossaera.Se
desejamossustentarnossosis-
temaeconômicoparaasgera-
ções futuras, é preciso que a
respondamos corretamente.
Em termos gerais, temos

três modelos entre os quais
escolher. O primeiro é o “ca-
pitalismodeacionistas”,ado-
tado pela maior parte das
grandesempresasocidentais,
que propõe que o objetivo

de uma companhia deve ser
amaximização dos lucros.
Osegundoéo“capitalismo

deEstado”, que confia ao go-
vernoa tarefadeestabelecer
a direção da economia e ga-
nhouproeminênciaemmui-
tos países emergentes, entre
os quais se destaca aChina.
Mas,comparadaaessasdu-

as opções, a terceira é a que
temmais a recomendá-la. O
capitalismode“stakeholders”
[partes interessadas],mode-
lo que propus inicialmente
meio século atrás, posiciona
as empresas privadas como
curadoras dos interesses so-
ciaiseclaramenterepresenta
amelhor resposta aos atuais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO PARAA COMISSÃODE ATLETAS DA

CONFEDERAÇÃOBRASILEIRADETÊNIS (CBT)
Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no art. 22-B, IV, do Estatuto da CBT, para a eleição da
Comissão de Atletas da CBT para o mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse dos eleitos após o término da apuração dos votos.
A eleição ocorrerá no dia 12/12/2019, das 11h às 17h, na sede da CBT, localizada na Av. Governador Irineu Bornhausen, s/nº, Bairro Agronômica,
Florianópolis/SC. As informações detalhadas sobre a eleição constam no Regulamento Eleições 2019 - Comissão de Atletas da CBT que está
divulgado no site da CBT, na seção“Institucional”, subseção “Comissão de Atletas”. O voto será presencial, fechado e facultativo. Cada voto terá
o peso 01 (um). Os atletas que forem votar deverão apresentar documento de identidade no momento da votação. Os candidatos que
desejarem participar da eleição deverão preencher os seguintes requisitos: a) ser maior de 18 anos; b) estar em atividade como atletas
ranqueados entre os 400 primeiros do ranking ATP ou WTA, caso sejam atletas de Tênis na categoria simples, ou entre os 200 primeiros do
rankingATPouWTA, caso sejamatletas deTênis na categoria deduplas; ou, se forematletas de BeachTennis, deverão estar entre os 50primeiros
do ranking da ITF nas categoriasmasculino ou feminino; ou, se forematletas deTênis emCadeira de Rodas, deverão estar entre os 100 primeiros
do ranking da ITF emqualquer das categorias; ou, c) se não estiverem ematividade, que tenhamocupado as 100 primeiras posições do ranking
da ATP ouWTA nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data da sua posse como Presidente, Vice-Presidente e membro da Comissão de Atletas;
d) não estarem impedidos de ocupar cargo ou função eletiva por uma oumais situações previstas no art. 23, II, alíneas“a”até“f”, da Lei 9615/98;
Os interessados em candidatar-se deverão enviar o formulário que consta como anexo no Regulamento Eleições 2019 - Comissão de Atletas da
CBT preenchido (com as informações completas), assinado e digitalizado para o seguinte email: eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br
até o dia 06/12/2019, às 10h da manhã (horário de Brasília) ou até esse mesmo dia e horário entregar a via original do já referido formulário
preenchido (com as informações completas) e assinado na sede da CBT mediante protocolo. No formulário, deverão informar expressamente
se desejam concorrer aos cargos de Presidente e/ou Vice-Presidente da Comissão de Atletas. No dia 06/12/2019, até às 23h59min (horário de
Brasília), serão divulgados no site da CBT, na seção “Institucional”, subseção “Comissão de Atletas”, os nomes de todos os candidatos que se
inscreveram e que preencheram os requisitos necessários para participar da eleição (considerados habilitados para o pleito). Também serão
informados os nomes dos candidatos que se inscreveram, mas que não preencheram os requisitos para participar da eleição. Eventuais
impugnações em relação aos candidatos que se inscreveram para participar da eleição (que se habilitaram ou não) deverão ser enviadas pelos
interessados aos Presidentes da CBT e da Comissão de Atletas para o email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até o dia 07/12/2019 às
23h59min (horário de Brasília). Neste caso, os candidatos impugnados serão intimados no dia 08/12/2019, até as 10h da manhã (horário de
Brasília), por meio do endereço eletrônico (email) informado no formulário que preencheram para se candidatar, da impugnação apresentada,
tendo o prazo até o dia 09/12/2019, às 10h da manhã (horário de Brasília), para enviarem ao email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br
a defesa prévia (prevista no art. 22, II, da Lei 9615/98) em relação a já referida impugnação. O envio do email por parte da CBT servirá
como comprovante de que a intimação foi realizada. Os candidatos que se inscreverem, mas que não preencherem os requisitos necessários
(já acima informados) para participar da eleição, terão o prazo até o dia 08/12/2019, às 10h da manhã (horário de Brasília), para apresentarem
a defesa prévia prevista no art. 22, II, da Lei 9615/98, endereçando a defesa para os Presidentes da CBT e da Comissão de Atletas da CBT, e
enviando para o seguinte email: eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br. Os resultados das impugnações e das defesas prévias serão
informados até o dia 09/12/2019, às 17h (horário de Brasília), no site da CBT. Caso ocorra a inclusão ou exclusão de algum candidato
para concorrer na eleição, a mesma será divulgada neste mesmo prazo no site da CBT. A apuração dos votos iniciará imediatamente após
o término do horário da votação. O resultado da eleição será divulgado imediatamente após o término da apuração dos votos,
sendo os candidatos eleitos empossados logo após a proclamação do resultado. Florianópolis/SC, 27 de novembro de 2019.

RafaelWestrupp
Presidente da CBT

Ymanitu Silva
Presidente da Comissão de Atletas da CBT

-Fernanda Brigatti
SãoPaulo ACaixaEconômica
Federaldevolveráematéum
diaútilodinheiroretiradodo
FGTS (FundodeGarantia do
TempodeServiço)paraviabi-
lizar o saque imediato de até
R$ 500por conta.
Opedidodeveráserfeitoem

umaagênciadobanco.Odire-
tor-executivodefundosdego-
verno da Caixa, Edilson Car-
rogi,dizqueosvalores,aose-
rem devolvidos ao FGTS, se-
rãodepositadoscomamesma
correçãoqueteriamseainda
estivessemnascontasvincu-
ladas do trabalhadores.
Oprazomenorparaoretor-

no do dinheiro ao fundo va-
le para os trabalhadores que
nãotêmcontanaCaixaeque

fazem aniversário até o mês
de outubro. Os nascidos em
novembro e dezembro ain-
daconseguemimpedirqueo
dinheirosaiadoFGTS;nosite
dosaqueimediato,épossível
pedirocancelamentododébi-
to,ochamadodesfazimento.
Ostitularesdepoupançaou

conta-corrente da Caixa que
tenham recebido os valores
nessas contas podem desis-
tirdaadesãoaosaqueimedi-
ato,mas,nesses casos, opra-
zopararetornoaoFGTSserá
de até 60dias.
EdilsonCarrogidizqueaop-

çãopelaantecipaçãododébi-
to no FGTS foi feita conside-
randoqueamaioriadaspes-
soas deve optar por retirar o
dinheiro e que, por essemo-
delo, seriapossívelevitarum

deslocamentodesnecessário
dotrabalhadoraumaagência
daCaixa.Odiretordefundos
afirmaqueoprocedimentoé
umaeconomia deprocesso.
Emcomparaçãocomoque

foi adotadoem 2017, quando
foram liberados os valores
das contas inativas, Carrogi
diz que muitos trabalhado-
res foramàs agências daCai-
xaembuscadeinformações.
Agora,comosaquedisponibi-
lizado previamente, o banco
considera ter reduzido a ne-
cessidade de o trabalhador
se deslocar.
NaavaliaçãodaCaixa,opro-

cedimentoincluiuidentificar
quemtinhaodireitoefazero
débito antecipado
“Em todos os casos, ele [o

trabalhador] pode solicitar

odesfazimento”,dizCarrogi.
Eleafirmatambémqueem

nenhuma situação haverá
prejuízoaotrabalhador.“Odi-
nheiro vai voltar à conta vin-
culadaeteráacorreçãocomo
senuncativessesaído.Vamos
calcularecreditaracorreção
comodinheiro.”
Desdeoiníciodocalendário

deliberação,aCaixa jápagou
R$ 20,45 bilhões. Desse total
R$ 15,8 bilhões foram libera-
dospor créditoemconta, ou
seja,paratitularesdecontas-
correntes e poupanças. So-
mente os outros R$ 4,33 bi-
lhões foram liberados no ca-
nais físicos, como agências e
casas lotéricas.
Segundo o diretor de fun-

dosdogovernodaCaixa,me-
nos de 1%dos trabalhadores

Caixadiz que saquedeR$500doFGTS
serádevolvidoao fundoemumdiaútil
Pedido deverá ser feito em uma agência do banco; rendimento será pago com o crédito

$
Saque imediato

Regras do saque
Os trabalhadores podem
tirar até R$ 500 de
cada conta do FGTS

Débito automático
Todos com saldo no fundo
terão débito dos valores e
quem não quiser precisa pedir

Como cancelar
Para quemnasceu
até outubro
É necessário ir a uma
agência da Caixa

Nascidos emnovembro
e dezembro
www.caixa.gov.br/fgts,
no link do saque imediato

Estudantes durante ato contra o aquecimento global emHamburgo, na Alemanha Fabian Bimmer/Reuters

[
As grandes
empresas deveriam
compreender que
elas são partes
muito interessadas
em nosso futuro
comum. Elas
deveriam trabalhar
com outras partes
interessadas a fim de
melhorar a situação
domundo em que
operam. Na verdade,
esse deveria ser seu
propósito definitivo

com valores habilitados ao
saque —e que, portanto, ti-
veram o débito na conta do
FGTS—pediramadevolução
do dinheiro ao fundo. Do to-
tal com dinheiro no fundo,
poucomais dametade (51%)
já fez a retirada.
Ocalendárioterminaem18

dedezembro,quandoteráiní-
cio a liberaçãoparanascidos
emnovembro edezembro.
O crédito ficará disponível

parasaquedia30demarçode
2020. O diretor da Caixa afir-
mouqueosvaloresdebitados
doFGTSdetrabalhadoressem
contanobancocomeçarãoa
ser devolvidos já no dia 1º de
abril do anoque vem.
Para correntistasdobanco

quetenhamfeitaaopçãopelo
créditoedepoisdesistirem,o
saqueserábloqueadonoinício
de abril, e, a partir do dia 30
domesmomês,osvaloresco-
meçarão a retornar aoFGTS.
Carrogi afirma que a siste-

mática dedébito antecipado
não prejudica o trabalhador,
nemsefordemitidoouseini-
ciarumprocedimentodecré-
dito imobiliário.
Nos dois casos, diz, o valor

dosaqueaindaseráacessado
pelo trabalhador.


