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Nas redes sociais
Os boatos que 

pipocaram no Facebook 

‘favoreceram’ a eleição 

de Donald Trump

Saudadas como uma das 
maiores contribuições 
da tecnologia para a de-

mocratização da informação, 
já há algum tempo as redes 
sociais têm a credibilidade ar-
ranhada em razão da difusão de 
boatos, desinformações e até 
difamação. Até recentemente 
a reação se resumia a alertas 
para evitar perigos no compar-
tilhamento de mensagens.

O impasse continuou até 
que o presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
endossou as acusações de 
que os boatos que pipocaram 
no Facebook favoreceram a 
eleição de Donald Trump, em 
detrimento de Hilary Clinton. 
Poderia parecer só choradeira 
de perdedores de eleição, se 
o próprio Mark Zuckerberg, 
presidente executivo da rede 
social, desta vez não viesse a 
público anunciar a adoção de 
um pacote de recursos para 
coibir a disseminação de no-
tícias falsas. 

Análises de conteúdos sus-
peitos por agências especiali-
zadas em checagem de dados 
servirão de base para a colo-
cação de uma espécie de selo 
de alerta sobre notícias falsas, 

sem que elas sejam retiradas 
da rede. Pode parecer pouco 
para evitar os danos que as 
inverdades – não importa se 
transmitidas de boa ou de má 
fé – podem causar, numa rede 
social acessada por 1,8 bilhão 
de usuários ativos em todo o 
mundo. 

Mas já é um primeiro passo, 
prudente e cauteloso, na ten-
tativa de equacionar uma saída 
para o impasse, que coloca de 
um lado a oportunidade ímpar 
de democratizar a informação, 
dando voz a todos, e de outro 
a necessidade de preservar a 
privacidade, a imagem e o sigilo 
de dados pessoais, empresa-
riais e governamentais, entre 
outros pontos. 

Aliás, conciliar esses interes-
ses é o grande desafi o imposto 
aos legisladores, às empresas 
de redes sociais e aos próprios 
usuários.  É o preço a pagar 
por revoluções que vêm para 
alterar substancialmente as 
relações sociais e individuais. 

Mas, como ensina a história, 
a mesma criatividade humana 
que gera as inovações sempre 
se mostra, com o tempo, capaz 
de encontrar instrumentos 
para disciplinar seu uso, com 
o menor dano possível aos 
benefícios que proporcionam 
a todos.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE.

Luiz Gonzaga Bertelli (*) 

A - Multiplicação dos Peixes
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) acaba de alcançar a marca de 150 
milhões de Bíblias e Novos Testamentos produzidos desde 1995, ano 
em que inaugurou a Gráfi ca da Bíblia, hoje um dos maiores complexos 
mundiais dedicado à produção de Escrituras. O Brasil amplia sua visibi-
lidade graças aos esforços da SBB para levar a Palavra de Deus a todas 
as pessoas, oferecendo publicações em diferentes formatos, em sintonia 
com os avanços tecnológicos e aos mais altos padrões de qualidade. A 
SBB exporte para mais de 100 países das Américas, África, Ásia e Europa. 
De suas instalações saem exemplares em português, espanhol, inglês, 
francês, árabe e até em ioruba, idioma falado em países africanos. Saiba 
mais em: (www.sbb.org.br).

B - Refresque Seu Bolso
Para refrescar os dias quentes e também o bolso dos papais, no Wet’n 
Wild até 31 de janeiro, crianças de até 10 anos tem entrada gratuita, 
quando acompanhada de um pagante. O parque aquático tem atrações 
para todas as idades, com total segurança. O complexo aquático é for-
mado por 25 atrações, classifi cadas como família, radicais e moderadas. 
Para aqueles que querem relaxar, enquanto os fi lhos se divertem, a Ilha 
Misteriosa do Cascão é o local ideal. Com tobogãs, balanços, queda d’água 
e mangueira de esguicho é diversão para a família inteira. A promoção 
é válida somente para os ingressos regulares adquiridos na Bilheteria, 
Pontos de Venda Autorizados, Wet Shop (www.wetshop.com.br), Tele-
vendas e Convênios. Mais informações:  (www.wetnwild.com.br).

C - Administrando Marcas 
Dez marcas ativas, mais de 700 unidades franqueadas em todo o Brasil 
e faturamento estimado em R$ 660 milhões para 2016: esse é o saldo de 
seis anos de atividade da SMZTO Holding de Franquias Multissetoriais. 
Para 2017, a meta é chegar a mais de mil unidades franqueadas de suas 
marcas e um faturamento de R$ 800 milhões. Acelerando negócios já 
existentes por meio do sistema de franchising, a holding criada por José 
Carlos Semenzato em 2010 transforma empresas com potencial para 
serem um sucesso Brasil afora em consolidadas marcas do setor de 
franquias. Uma das estratégias desenvolvidas pela SMZTO foi bastante 
inusitada: fi rmar parcerias com grandes nomes de artistas e de atletas 
brasileiros. Outras informações: (www.smzto.com.br).

D - Conceito Loja
O varejo está em destaque neste mês em Nova Iorque, com dois im-
portantes eventos voltados para o setor. De 15 a 17, com o Retail’s BIG 
Show (NRF) e, no dia 18, com a 3ª edição de The Everywhere Store, 
conferência internacional organizada pela Tlantic, empresa especiali-
zada em soluções para o varejo. O evento é uma conferência think tank 
que envolve temas e intervenientes empenhados na transformação do 
varejo e, em particular, do conceito de loja. Sob o mote ‘A Loja é a Rede 
Social’, a conferência cruzará tecnologia, varejo internacional e academia 
contando, com a participação de profi ssionais de todo o mundo, como a 
FNAC, Sonae MC, Lojas Marisa, Procter&Gamble, IE Business School e 
Wharton University. Inscrições e mais informações no website: (http://
retailconf.tlantic.com/en/book-your-seat-now/).

E - Doação de Alimentos
O entregador de comida, em vez de voltar ao restaurante de mochi-
la vazia, traz nela vários alimentos para pessoas carentes. Essa é a 
proposta do “Reverse Delivery”, projeto da ONG Banco de Alimentos 
Brasil, instituição que atende mais de 20 mil pessoas que necessitam 
de mantimentos, com o objetivo de incentivar doações de comida por 
meio de restaurantes. O sucesso da ação ultrapassou as fronteiras do 
Brasil e a ideia acaba de ser adotada pela rede de restaurantes fast food 
Burger King, da Espanha. Ao ligar para o serviço de entrega, o cliente é 
consultado sobre o interesse em doar algum alimento para a ONG, sem 
precisar sair de casa. Os alimentos doados fi carão nas lojas da Burger 
King e serão retirados pela ONG Banco de Alimentos da Espanha (http://
www.bancodealimentos.es/).

F - CVM 100% Eletrônica
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) começou 2017 abolindo o papel 
de seus processos administrativos. O Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) será o único canal de abertura de processos na instituição. A CVM 
disse em nota que o objetivo ao excluir o papel como suporte físico dos 
processos é garantir mais segurança, celeridade, efi ciência e transpa-
rência nos trâmites. A medida faz parte das metas do Plano Estratégico 
2013-2023 da CVM, que prevê a adoção de técnicas de gerenciamento 
e otimização de processos, que devem ser constantemente mapeados, 
padronizados e preponderantemente eletrônicos.

G - Aprendiz no Sebrae
O CIEE está recrutando 70 jovens para vagas de aprendiz no Sebrae-SP para 
as cidades: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, 
Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapeva, Jundiaí, Marília, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão 
Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Votuporanga. 
Poderão participar jovens com idade entre 14 e 21 anos, matriculados no 
ensino fundamental ou médio. As inscrições pelo link: (http://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/trabalhe_conosco?codUf=26).

H - Intercâmbio nas Férias 
No Brasil, é cada vez mais comum que os pais mandem os fi lhos para progra-
mas de intercâmbio com o intuito de desenvolver a fl uência em outro idioma 
e vivenciar uma experiência internacional. A idade não é um obstáculo, tem 
escolas que aceitam crianças a partir dos 9 anos. Com a popularização desse 
programa entre os adolescentes, a CI – Intercâmbio e Viagem lançou três 
novos destinos de Intercâmbio Teen para 2017: Malta, Canadá (Montreal) e 
Espanha(Barcelona). As inscrições para os grupos de julho já estão abertas. 
O valor total dos programas incluem acomodação, alimentação e o suporte 
dos monitores. Outras informações (www.ci.com.br). 

I -  Bibliometria e Indicadores 
A UFSCar tem uma nova oferta do primeiro curso totalmente a distância em 
Bibliometria e indicadores científi cos. É uma técnica de análise de informações 
mais valorizada e voltada à tomada de decisões. Viabiliza a elaboração e análise 
de indicadores sobre produção científi ca e tecnológica a partir da quantifi cação 
de volumes signifi cativos de informações disponíveis em bases de dados. A 
formação é destinada a bibliotecários e outros profi ssionais da informação, 
atuantes, por exemplo, em instituições de Ciência e Tecnologia, empresas de 
base tecnológica, consultorias, dentre outros interessados. Interessados devem 
se inscrever até o próximo dia 20 por meio do site (www.bibliometria2017.
faiufscar.com). Informações pelo e-mail (spinola@ufscar.br). 

J - Inversores Industriais
A ABB, empresa global líder em tecnologias de energia e automação, em 
parceria com a plataforma IdeaHub, está promovendo um novo concurso 
voltado para a atração de ideias inspiradoras para o futuro dos inversores 
industriais. Essa competição visa estimular jovens empreendedores, star-
tups e conectar pessoas interessadas no futuro da tecnologia, internet das 
coisas e, principalmente, os que respiram as tendências da Industria 4.0. 
A plataforma está aberta para inscrições até o próximo dia 31, através do 
site (www.theideahub.co.uk/challenges). Os participantes com as ideias 
mais inovadoras serão selecionados e terão a oportunidade de implementar 
projetos em uma das principais empresas de tecnologia e automação do 
mundo. Com um patrimônio de mais de 130 anos, a ABB opera em mais 
de 100 países com cerca de 135.000 funcionários (www.abb.com.br). 

A - Multiplicação dos Peixes
A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) acaba de alcançar a marca de 150 

D - Conceito Loja
O varejo está em destaque neste mês em Nova Iorque, com dois im-

Com este último movi-
mento de mão de obra, 
o estoque ativo do ata-

cado paulista atingiu 493.241 
trabalhadores em regime CLT. 
No saldo de janeiro a outubro 
foram 6.175 empregos formais a 
menos. Contudo, este cenário se 
apresenta mais ameno na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado, já que nos dez 
primeiros meses de 2015 foram 
extintos 11.777 postos de traba-
lho com carteira assinada. 

Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP com base nos 
dados do Ministério do Traba-
lho e das informações sobre 
movimentação declaradas pelas 
empresas do atacado paulista. 
As informações mostram o 
nível de emprego do comércio 
atacadista em dezesseis regiões 

A FecomercioSP reitera que por mais que a atual realidade 

econômica se mantenha ainda muito crítica,

há melhores expectativas para 2017.

Material escolar 
com diferença de 
preço de até 457%

Segundo pesquisa de preço 
de material escolar realizada 
pela Fundação Procon-SP na 
capital detectou diferença de 
preço de 457,14% para um 
mesmo produto. Caso do lápis 
preto Natarja HB nº 2 fabricado 
pela CIS/Sertic, custa R$ 0,35 
em um estabelecimento e R$ 
1,95 em outro. Realizada entre 
os dias 6 e 8/12/2016, ao todo 
foram pesquisados 214 itens, 
em dez estabelecimentos em 
todas as regiões. 

Após comparação de 168 
produtos comuns entre esta 
pesquisa e a realizada no fi nal de 
2015, constatou-se, em média, 
um acréscimo de 12,97% no 
preço desses itens. O IPC-SP 
(Índice de Preços ao Consu-
midor de São Paulo) da FIPE, 
referente ao período, registrou 
uma variação de 6,65%.

O Procon-SP orienta que antes 
de ir às compras, é bom verifi car 
quais dos produtos da lista de 
material o consumidor já possui 
em casa e, ainda, se estão em 
condição de uso. Promover a 
troca de livros didáticos entre 
alunos que cursam séries diferen-
tes também garante economia e 
reaproveitamento de recursos. 
Na lista de material, as escolas 
não podem exigir a aquisição de 
material de uso coletivo e higiene 
pessoal (materiais de escritório, 
de higiene ou limpeza, por exem-
plo), conforme determinação 
da Lei nº 12.886 de 26/11/2013 
(www.procon.sp.gov.br).

De acordo com Indicador 
Serasa Experian de Falências 
e Recuperações, em 2016, fo-
ram requeridos 1.863 pedidos 
de recuperações judiciais, 
44,8% a mais do que o regis-
trado em 2015. O resultado é 
o maior para o acumulado do 
ano desde 2006, após a entra-
da em vigor da Nova Lei de 
Falências (junho/2005). Em 
2015, foram 1.287 ocorrências 
contra 828 em 2014.

Segundo os economistas da 
Serasa Experian, o quadro re-
cessivo da economia brasileira 
que prevaleceu durante o ano 
de 2016, prejudicou a geração 
de caixa das empresas. Por ou-
tro lado, as empresas também 
se depararam com o crédito 
caro e escasso. Assim, houve 
deterioração da saúde fi nan-
ceira das empresas brasileiras, 
ocasionando patamar recorde 
dos pedidos de recuperações 
judiciais.

O quadro recessivo prejudicou a geração de caixa das 

empresas.
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Atacado paulista voltou a 
gerar empregos formais

Em outubro, o comércio atacadista no Estado de São Paulo gerou 357 empregos com carteira assinada, 
resultado de 13.840 admissões e 13.483 desligamentos

(-5,0%). Já os segmentos que 
apresentaram crescimento na 
geração de empregos foram os 
de produtos farmacêuticos e 
higiene pessoal (1,4%) e ener-
gia e combustíveis (1,1%). No 
saldo acumulado de 12 meses, 
onde se registra perda de quase 
12 mil vagas, as funções com 
maiores reduções de vagas são 
a de condutores de veículos e 
empilhadeiras (-2.468 vagas) 
e gerentes de áreas de apoio 
(-2.062 vagas).

A FecomercioSP reitera que 
por mais que a atual realidade 
econômica se mantenha ainda 
muito crítica, há melhores 
expectativas para 2017. Este 
otimismo garante desligamen-
tos mais amenos, o que, por 
sua vez impossibilita no curto 
prazo grandes saldos negativos 
(AI/FecomercioSP).

e dez ramos de atividade. Das 
dez atividades pesquisadas em 
outubro, oito apresentaram 
queda no estoque de empregos 
na comparação com o mesmo 
mês de 2015. 

Os destaques negativos foram 
eletrônicos e equipamentos de 
uso pessoal (-7,2%); máquinas 
de uso comercial e industrial 
(-5,2%) e material de cons-
trução, madeira e ferramentas 

Recuperações judiciais 
batem recorde

As micro e pequenas empre-
sas lideraram os requerimentos 
de recuperação judicial de 
2016, com 1.134 pedidos, segui-
das pelas médias (470) e pelas 
grandes empresas (259). Na 
análise mês a mês, o Indicador 
verifi cou aumento de requeri-

mentos de recuperação judi-
cial em dezembro, em relação 
a novembro, alta de 22,9% 
(145 em dezembro contra 118 
em novembro). Já na compa-
ração entre dezembro/2016 e 
dezembro/2015 houve queda 
de 3,3% de 150 para 145.

A Comissão de Educação da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), que 
proíbe a promoção de qualquer atividade com conteúdo 
comercial nas escolas públicas e particulares de ensinos 
fundamental e médio. A vedação vale para publicidade, 
divulgação de produtos, serviços, marcas ou empresas, 
independentemente do meio utilizado. 

Relatora na comissão, a deputada Professora 
Marcivania (PCdoB-AP) defendeu a aprovação da 

matéria. Ela destacou que o Código de Defesa do 
Consumidor, o Conar e o Estatuto da Criança (ECA), 
entre outras normas, reconhecem a vulnerabilidade 
da criança diante da propaganda comercial.

“Quando meninos e meninas são expostos a isso 
nos espaços escolares, os efeitos são ainda mais pa-
tentes”, disse a parlamentar. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, ainda será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

A Câmara dos Deputados 
analisa o projeto do deputado 
Ricardo Tripoli (PSDB-SP), 
que estabelece critério para 
a destinação dos recursos de 
multas aplicadas com base 
no Estatuto do Idoso. Essa lei 
determina que todas as mul-
tas, sejam essas oriundas de 
infrações administrativas ou 
aplicadas no processo judicial, 
devem ser destinadas ao Fundo 
do Idoso ou ao Fundo Municipal 
de Assistência Social.

No entanto, o autor afi rma 
que muitos descumprem essa 
regra. “Quando o faz, por vezes 
o realiza de modo equivocado e 
desproporcional, privilegiando 
localidades onde são raras as 
violações contra os idosos e 
deixando à mingua aquelas onde 
tais direitos são desrespeitados”, 
afi rma o deputado. O projeto 

estabelece que os recursos das 
multas revertidos aos fundos 
serão destinados proporcional-
mente aos estados e municípios 
onde foram aplicadas, tendo por 
critério seus valores nominais.

Conforme o texto, o valor do 
repasse será proporcional ao 
índice de aplicação de multas 
com base no Estatuto do Idoso 
por estados e municípios. O 
projeto determina ainda que o 
MP exigirá anualmente a pres-
tação de contas da destinação 
dos recursos das multas aos 
fundos previstos e fi scalizará 
sua aplicação em políticas pú-
blicas de atendimento ao idoso. 
A proposta será analisada de 
forma conclusiva pelas comis-
sões de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Repasse de multas ao 
Fundo do Idoso

Comissão de Educação proíbe publicidade em escolas


