
Existe momento certo 
para trocar de carreira?

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de julho de 2018 

A - Canudos de Plástico
A Marriott International anuncia que deu início a um plano para acabar com 
o uso de canudos de plástico e palitos descartáveis para misturar feitos de 
plástico, em todas as suas mais de 6,5 mil propriedades de 30 marcas ao redor 
do mundo. O plano será completamente implementado no prazo de um ano 
e espera-se que, a partir desta data, a empresa deixe de usar mais de um 
bilhão de canudos de plástico por ano, além de cerca 250 milhões de palitos 
para misturar. Um único canudo de plástico, utilizado por apenas 15 minutos, 
nunca vai se decompor por completo. A iniciativa é a mais nova mudança 
adotada pela empresa hoteleira para aumentar a sustentabilidade de suas 
operações e reduzir o consumo do material descartável (www.marriott.com). 

B - Joalheria no Brasil
No próximo dia 25 (quarta-feira), às 19h, na Unibes Cultural (Rua 
Oscar Freire, 2500), acontece o evento ‘Joia Brasileira’. Quem media o 
encontro é Claudia Dayé, autora do livro Joalheria no Brasil, e a primeira 
convidada é a designer de joias Miriam Mamber. O objetivo é apresentar 
ao público o depoimento de joalheiros que estão sendo reconhecidos no 
mundo inteiro por suas criações arrojadas, deslumbrantes e especiais 
em algum sentido, seja na concepção, no uso do material ou na técnica 
desenvolvida. Para ilustrar a conversa, imagens de peças de destaque são 
projetadas na tela, revelando as várias faces da joia brasileira. O encontro 
é gratuito e as incrições são feitas em em (www.unibescultural.org.br).  

C - Presenciar a Fórmula 1
Para manter a tradição de surpreender seus clientes, o Shopping Market 
Place preparou uma promoção especial e inédita para comemorar o ‘Dia 
dos Pais’. De 1º a 12 de agosto, os consumidores que realizarem compras 
no valor mínimo de R$ 300,00 nas lojas participantes, poderão concorrer 
a 10 pares de ingressos para a Fórmula 1 mais 10 kits Torcedor GP Brasil, 
que contém dois bonés e duas camisetas. Além disso, os clientes serão 
presenteados com uma garrafa do vinho italiano Miluna Rosso Puglia, 
da Grand Cru. Para participar, basta apresentar o cupom/nota fi scal no 
Posto de Trocas – localizado no Piso Superior. O sorteio será realizado 
no dia 13 de agosto. Mais informações no site (www.marketplace.com.br)

D - Cursos para 3ª Idade 
A USP abriu as inscrições para as atividades do segundo semestre de 

2018 do programa ‘USP Aberta à Terceira Idade’. Em sua 49ª edição, a 
iniciativa gratuita, realizada na capital e nos campi do interior, disponi-
biliza 4.279 vagas, divididas entre disciplinas regulares, oferecidas nos 
cursos de graduação da USP, e atividades complementares, que englobam 
cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais. Os 
interessados não precisam ter vínculo com a Universidade e devem ter 
mais de 60 anos. O programa se posiciona como um polo de discussão 
sobre o tema do envelhecimento, com atividades e parcerias que vão 
além das disciplinas abertas especifi camente a esse público. Saiba mais 
em (http://prceu.usp.br/3idade/).

E - Conselhos Comunitários 
A Comissão de Diálogo com a Comunidade da Abiquim  criou o “Manual 
de Apoio à Implantação dos Conselhos Comunitários Consultivos”. A 
nova versão do manual torna mais simples às empresas e indústrias a 
implantação de um Conselho Comunitário Consultivo, que é um canal 
de troca de informações entre a indústria química e representantes das 
comunidades do entorno das fábricas. Apesar de ter sido elaborado por 
profi ssionais da indústria química ele pode ser adotado por qualquer 
segmento econômico que saiba da importância de se estabelecer uma 
comunicação e um canal de relacionamento com os moradores do entorno 
das plantas industriais. O Manual está disponível em: (https://abiquim.
org.br/publicacoes/publicacao/164). 

F - Vida e Carreira
Em sua 10ª edição, a série ‘Encontro com os escritores’ recebe a premiada 
escritora Marina Colasanti, para falar sobre sua carreira, processo de 
escrita, vida pessoal e autografar seus livros. O evento gratuito acon-
tece no próximo dia 31 (terça-feira), às 19h, na Praça da Sé, 108, 7º 
andar, e será mediado pelo jornalista e crítico literário Manuel da Costa 
Pinto. Pintora e gravadora de formação, é também ilustradora de vários 
de seus livros. Foi publicitária, apresentadora de televisão e traduziu 
obras fundamentais da literatura. Jornalista e poeta, publicou livros de 
comportamento e de crônicas. É uma das mais premiadas escritoras 
brasileiras. Inscrições: (http://editoraunesp.com.br)

G - Cultura e Gastronomia
Entre os dias 24 de agosto e 2 de setembro, acontece o 21º Festival 

Cultura e Gastronomia de Tiradentes, cidade mineira que completa 300 
anos, com sua gastronomia original. A programação inclui aulas teóricas 
e interativas, cozinhas ao vivo, além da oportunidade de conhecer (e 
experimentar) receitas e produtos de chefs e produtores mineiros. Uma 
programação artística especial dá a trilha sonora perfeita ao evento. A 
base da curadoria gastronômica do evento é a Expedição Fartura – Co-
midas do Brasil que já percorreu o Brasil inteiro coletando informações 
sobre chefs, produtores, produtos, ingredientes, mercados e receitas. 
Mais informações: (www.farturabrasil.com.br).   

H - Matérias sobre Neurocirurgia
A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) premiará as melhores 
publicações jornalísticas relacionadas à neurocirurgia. O prêmio ‘SBN 
de Jornalismo – 2018’ distribuirá R$ 41.000, divididos em quatro cate-
gorias (mídia impressa, rádio, televisão e on-line), além de premiação 
especial para a melhor publicação do ano. Reconhecerá os trabalhos 
divulgados pelos veículos de comunicação que divulguem temas ligados 
à neurocirurgia e que valorizem a autoestima dos portadores, minimizem 
o preconceito, esclareçam dúvidas da população e defendam políticas 
públicas de saúde que melhorem o acesso e qualidade no atendimento 
dos doentes. O regulamento e a fi cha de inscrição estão disponíveis no 
site: (http://portalsbn.org/premio-sbn-de-jornalismo/).

I - Bolsas para Brasileiros 
A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) 
está oferecendo três bolsas de seu programa de MBA Internacional em 
2019 para estudantes brasileiros. Considerado um dos 10 melhores dos 
Estados Unidos na área de negócios, o International Business Education 
and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa de um ano, criado 
para profi ssionais em meio de carreira que estão sendo preparados para 
assumir altos cargos globais. Para os interessados, a USC organiza uma 
info session online para explicar todo o processo, desde a inscrição até 
as atividades realizadas durante a jornada acadêmica. A inscrição é 
gratuita pelo link: (http://goo.gl/forms/SGrzwH2wVM9DtiCv1).

J - Testes em Animais
A The Body Shop® promove, no próximo dia 29 (domingo), ato pú-
blico seguido de caminhada a favor da proibição de testes em animais 
na indústria cosmética. A concentração será em frente ao vão do 
Masp a partir das 11h e a caminhada, que segue até o Hotel Ibis na 
Consolação, está prevista para 12h. No ponto fi nal do ato haverá feira 
de adoção de pets promovida, além da confecção de pinturas de arte 
urbana. Além de chamar atenção para a causa, a ação também tem 
como objetivo angariar assinaturas para a campanha Forever Against 
Animal Testing. A iniciativa consiste em um abaixo assinado, cuja 
meta é coletar 8 milhões de assinaturas globalmente. Informações: 
(www.thebodyshop.com.br).

A - Canudos de Plástico
A Marriott International anuncia que deu início a um plano para acabar com 

2018 do programa ‘USP Aberta à Terceira Idade’. Em sua 49ª edição, a 
iniciativa gratuita, realizada na capital e nos campi do interior, disponi-
biliza 4 279 vagas divididas entre disciplinas regulares oferecidas nos

Sócrates, fi lósofo grego, 

dizia há mais de 2.000 

anos uma frase sábia: 

“Conhece-te a ti mesmo”. 

A recomendação vale 

para os dias de hoje

Antes de tomar qualquer 
decisão, você precisa 
compreender as suas 

próprias motivações, caracte-
rísticas, competências e habi-
lidades. Vou dar um exemplo. 
Alguém diz para você: “Puxa, 
gostei do seu atendimento. Já 
pensou em ser vendedor?”. E 
você para e pensa: “É mesmo... 
Como nunca pensei nisso an-
tes?”. É um sinal de que você 
não refl etiu sobre si mesmo, 
não se descobriu de verdade.

Esse autoconhecimento 
ocorre em diferentes estágios 
da vida, dependendo da pessoa 
e das circunstâncias que ela 
enfrenta. O trabalhador que 
escolhe o caminho do funcio-
nalismo público aos 18 anos 
em busca de estabilidade e 
salário fi xo possivelmente não 
será desafi ado a perscrutar seu 
íntimo e verifi car que outro 
caminho poderia ter tomado 
na vida. A tendência é que ele 
permaneça mergulhado na 
rotina – cômoda ou incômoda 
– das suas obrigações.

Por outro lado, o mesmo 
jovem de 18 anos munido de 
‘rebeldia’ e disposto a se enten-
der, avaliar os sonhos e correr 
atrás deles antes de tomar 
uma decisão profi ssional pos-
sivelmente poderia encontrar 
um emprego mais instigante e 
motivador, para o qual tivesse 
vocação.

Vocação é a palavra-chave. O 
trabalhador mais feliz é aquele 
que faz o que gosta.

Como eu disse, o autoco-
nhecimento pode ocorrer 
com alguém num estágio mais 
maduro da vida profi ssional. 
Pode surgir de uma ruptura 
emocional, da falência da 
empresa onde trabalhava, de 
uma reforma estrutural da 
instituição onde atua, de um 
acidente, uma doença, ou até 
um insight que o faça ver que 
está desperdiçando a vida num 
trabalho rotineiro e chato. 

O que fazer, então? Sair cor-
rendo e pedir demissão para 
buscar outro emprego que 
ofereça mais realização? Tem 

gente que faz isso, mas não 
é recomendável. Precisamos 
ter cuidado com os impulsos. 
É importante avaliar primeiro 
as próprias motivações, refl etir 
sobre os possíveis obstáculos 
e então decidir o que se quer 
fazer da vida. Aí pesquisa-se o 
mercado, traça-se uma meta e 
prepara-se um plano. 

Portanto, a resposta para 
o título deste artigo é esta: 
existe um momento certo para 
cada pessoa quando se trata 
de trocar de carreira. E, pode 
acreditar, nunca é tarde. 

Há dezenas de exemplos. 
Lembro-me de uma reporta-
gem publicada pela revista 
Exame (25 de fevereiro de 
2016), que mostra alguns ca-
sos. Um deles é Marcos Amaro, 
fi lho do fundador da TAM, 
comandante Rolim Amaro. 
Começou carreira trabalhando 
com o pai, mas em 2013 decidiu 
vender tudo o que tinha e virou 
artista plástico. Garante que 
está mais feliz agora. 

Bruno Minervino fez um 
trajeto quase inverso: interes-
sado pela informática, evoluiu 
na área da publicidade digital 
e aos 24 anos era gerente de 
operações online em diversas 
empresas. Foi a partir de um 
telefonema-convite que re-
solveu largar tudo e se tornar 
piloto de avião.

Mas um dos casos mais em-
blemáticos, para demonstrar 
que não existe época e nem 
idade certa para trocar de 
carreira, é o da Juliane Ma-
rinho. Depois de atuar como 
advogada por 18 anos, tendo 
chegado a ocupar o cargo de 
diretora jurídica e diretora de 
investimento na Odebrecht, 
abandonou tudo para criar 
uma empresa virtual que, entre 
outras coisas, ajuda pessoas 
a promoverem sua transição 
profi ssional.

Aí está. É possível mudar de 
profi ssão aos 24 ou aos 44. Bas-
ta se conhecer bem, respeitar 
a própria vocação e trabalhar 
para encontrar o lugar mais 
adequado para a sua satisfação 
profi ssional e pessoal.

 
(*) - Engenheiro Metalurgista pela 

Mackenzie, Mestre em Alumínio 
pela Escola Politécnica, Economista 

pela FGV, Master em Business 
Administration pela Los Angeles 

University e CEO da Thomas
Case & Associados

(www.thomascase.com.br).

Norberto Chadad (*)

Apesar da recente decisão 
da presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, de suspender 
liminarmente a regra que fi xa 
em até 40% o pagamento de 
exames e consultas em planos 
de saúde de coparticipação, o 
diretor de Desenvolvimento 
Setorial da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
Rodrigo Aguiar, continuou a 
defender a manutenção do 
índice. “Não há razões técnicas 
que justifi quem a alteração 
do índice. A ANS está segura 
quanto à adequação do per-
centual defi nido”, disse.

Aguiar disse que a compe-
tência da agência para editar 
a Resolução Normativa nº 
433, que trata do assunto, foi 
balizada pela Advocacia-Geral 
da União (AGU), que analisou 
previamente a proposta. O 
diretor comentou ainda sobre 

Diretor da ANS, Rodrigo 

Aguiar, defende que cliente de 

coparticipação pague até 40% 

custos médicos.

O aumento médio de 6,77% no custo da energia elé-
trica no país foi o principal responsável pela infl ação de 
0,64% registrada pela prévia de julho do IPCA-15. Entre 
a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena 
de julho (período de apuração da pesquisa), houve 
reajustes da tarifas nas concessionárias de São Paulo, 
Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. O custo 
com habitação, que subiu 1,99%, foi puxado também 
por aumentos de preço do gás de botijão (1,36%), gás 
encanado (1,24%) e tarifa de esgoto (1,27%).

O aumento de preços dos alimentos foi puxado por 
produtos como leite longa vida (18,3%), frango inteiro 

(6,69%), frango em pedaços (4,11%), arroz (3,15%), pão 
francês (2,58%) e carne (1,1%). Por outro lado, alimentos 
que tinham sentido uma alta de preços na prévia de junho 
devido à greve dos caminhoneiros, desta vez tiveram de-
fl ação: batata-inglesa (24,8%), tomate (23,57%), cebola 
(21,37%), hortaliças (7,63%) e frutas (5,24%).

A infl ação dos transportes foi infl uenciada bas-
tante pelo aumento da passagem aérea (45,05%). 
Os combustíveis, que haviam tido alta de 5,94% em 
junho, tiveram defl ação de 0,57%, por causa da queda 
de preços do óleo diesel (6,29%), etanol (0,78%) e 
gasolina (0,37%) (ABr).

O cálculo do IOF é realizado pela aplicação de uma alíquota 

diária ao montante da operação.

A edição de sexta-feira 
(20) do DOU trouxe a 
‘Instrução Normativa nº 

1.814’ com a atualização. “O 
objetivo é evitar contenciosos 
administrativos ou judiciais 
causados por interpretação 
equivocada das regras de cálcu-
lo do IOF na prorrogação, reno-
vação, novação ou consolidação 
de operações de crédito”, disse 
a Receita, em nota.

Segundo o órgão, há ações 
judiciais semelhantes em di-
versas regiões do país em que 
os contribuintes alegam que 
na prorrogação, renovação, 
novação, composição e conso-
lidação de operações de crédito 
não haveria nova cobrança de 
IOF sobre os montantes que 
conformaram a base de cálculo 
na contratação original.

A Receita diz que o cálculo 
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Regras de IOF sobre empréstimos 
são atualizadas pela Receita

Receita Federal atualizou as regras da cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio 
e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) nas operações de renegociação de 
empréstimos

tores, como o prazo decorrido 
até cada amortização, atrasos e 
adiantamentos nos pagamentos 
ou a prorrogação de contrato, 
aspectos que podem modifi car 
o valor do imposto a pagar”.

Nas operações de crédito com 
prazo inferior a 365 dias, a base 
de cálculo do IOF será o valor não 
liquidado da operação anterior-
mente tributada. Essa tributação 
será considerada complementar 
à anteriormente feita, aplicando-
-se a alíquota em vigor à época 
da operação inicial até completar 
365 dias. Nas operações de cré-
dito com prazo igual ou superior 
a 365 dias, haverá incidência 
de IOF complementar sobre o 
saldo não liquidado da opera-
ção anteriormente tributada. A 
exceção é se a operação já tiver 
sido integralmente tributada pelo 
prazo de 365 dias (ABr).

do IOF sobre operações de 
crédito é realizado pela aplica-
ção de uma alíquota diária ao 
montante da operação, com 

cobrança limitada aos primei-
ros 365 dias. “Na apuração do 
imposto devido deve-se levar 
em consideração diversos fa-

ANS está segura da cobrança 
de 40% em coparticipação

recente polêmica envolvendo 
o papel da ANS: a função de 
agências reguladoras, segundo 
ele, é promover o equilíbrio do 

setor, sem atuar em prol de 
um único público.

O diretor da ANS classifi cou 
ainda como “totalmente equi-
vocada” a afi rmação de que 
houve “expansão de maneira 
irresponsável” dos limites de 
coparticipação. Segundo ele, 
tais mecanismos existem há 
mais de 20 anos sem qualquer 
limite imposto às operadoras. 
“Hoje, são aplicados percen-
tuais de 50%, 60%, 70%. A 
norma determinou um teto 
de 40%”. Ele também negou 
que a ANS tenha, nos últimos 
anos, recomendado que esse 
índice fi casse em 30%.

Apesar de continuar de-
fendendo o teto de 40%, 
Rodrigo Aguiar reconheceu 
que “se o Judiciário e Legis-
lativo (...) proferirem decisão 
determinando a alteração de 
tal percentual, a ANS o fará 
prontamente” (ABr).

Energia elétrica impulsiona infl ação ofi cial na prévia de julho

Acordos com a 
Tunísia nas áreas 
empresarial e turismo

Em visita ofi cial à Tunísia, o 
ministro das Relações Exterio-
res, Aloysio Nunes Ferreira, 
assinou acordos de cooperação 
nas áreas de turismo e empre-
sarial. O chanceler discutiu com 
o ministro dos Negócios Es-
trangeiros tunisiano, Khemaïes 
Jhinaoui, as negociações de dois 
acordos na área econômico-
-comercial: o acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e a 
Tunísia e o acordo de facilitação 
de investimentos.

Ao final do encontro, foi 
assinado acordo para a im-
plementação de ações de co-
operação na área do turismo, 
como capacitação profi ssional 
e promoção recíproca de des-
tinos. Paralelamente à visita, 
ocorreu a 8ª edição do Conselho 
Empresarial Brasil-Tunísia. A 
Fiesp assinou acordo com o 
Centro de Promoção de Ex-
portações da Tunísia, com o 
objetivo de promover e facilitar 
o intercâmbio de informações 
sobre o ambiente de negócios e 
os contatos entre empresários 
dos dois países.

A Tunísia é o sétimo principal 
destino das exportações brasi-
leiras na África. A corrente de 
comércio bilateral no ano passado 
foi de US$ 337 milhões, com su-
perávit brasileiro de US$ 286 mi-
lhões. De acordo com o ministério, 
o acordo bilateral de cooperação 
e facilitação de investimentos e 
acordo de livre comércio repre-
sentarão importantes vetores da 
aproximação econômica entre os 
dois países (ABr).


