
A população brasileira 

vive uma situação na 

qual, infelizmente, a 

taxa de desemprego 

nunca esteve tão alta, 

considerando-se a 

série histórica iniciada 

em 2012

Em março deste ano 
alcançou 13,7% da 
população brasileira, 

segundo dados divulgados 
pelo IBGE, por meio da pes-
quisa Pnad Contínua. Apesar 
de sinais de melhora na 
economia, os números ainda 
são crescentes e, num futuro 
próximo, não é possível ima-
ginar uma reversão capaz de 
tirar os milhões de brasileiros 
desempregados do desespero 
em que se encontram com a 
falta de dinheiro para com-
prar o básico. Por outro lado, 
de 2014 pra cá, diante do 
agravamento dos indicadores 
econômicos, a população vem 
se reinventando para manter 
uma renda ao fi nal do mês. 

O número de microem-
preendedores individuais, 
segundo o Portal do Empre-
endedor, deu um salto de 
3,65 milhões de inscritos, em 
2013, para 6,64 milhões no 
ano passado, revelando que 
em tempos de crise o brasi-
leiro não se acomoda, mas se 
reinventa. Paradoxalmente, 
em outubro, mesmo com ta-
manha recessão, o número de 
smartphones em uso no Brasil 
vai igualar o de habitantes, 
segundo projeção da FGV, 
alcançando a marca de 208 
milhões de aparelhos. Esses 
poderosos aparelhos eram a 
grande novidade no mundo há 
apenas 10 anos, quando ainda 
se questionava a capacidade 
de termos computadores na 
palma da mão conectando-nos 
uns aos outros com apenas 
um clique.

Estudar a história de outros 
países é um excelente meio 
para prevermos o que pode 
acontecer por aqui. Analisan-
do a crise econômica mundial 
de 2008 vemos que a junção de 
três fatores, crise econômica, 
popularização de tecnologias 
móveis e sociedade em rede 
geram a força necessária para 
criação de uma economia 
baseada na descentraliza-
ção econômica a partir do 
empoderamento do cidadão 
comum, agora capaz de ter 
um CNPJ, encontrar clientes 
e montar uma cadeia de for-
necedores em um aparelho na 
palma da sua mão conectado 
a uma rede mundial.

Esse novo cidadão conecta-
do, seja ele um baby boomer, 
yuppie ou millennial, é capaz 
de transacionar em um e-com-
merce como um consumidor e 
em minutos tornar-se um ven-
dedor de produtos e serviços 
por meio de marketplaces. E 
nesse cenário de uma nova 
economia compartilhada e 
descentralizada, estamos 
indo além de transações 
monetárias, podendo o seu 
tempo ser o fator de compra 
de produtos e serviços, como 
na plataforma Bliive. Sem uto-
pia, hoje é possível falar que 
compartilhar é o novo possuir. 
A transação do momento é o 
compartilhamento, seja de um 
quarto, experiências, tempo, 
produtos ou serviços. 

A nova ordem é que cada 
cidadão seja uma empresa e 
que suas habilidades, posses e 
conhecimento passem a gerar 
valor para sua subsistência, 
necessidades e desejos, tor-
nando-o parte de uma eco-
nomia regida por indivíduos 
e sua liberdade em gerir o 
próprio tempo e escolhas 
profi ssionais. 

É visível que uma nova or-
dem econômica mundial está 
sendo estabelecida, inclusive 
com o enfraquecimento de 
bancos e de nações baseados 
na economia do papel moeda 
a partir do surgimento das 
chamadas moedas virtuais. 
Entramos na era da economia 
em rede, descentralizada e 
compartilhada. 

Como em todo mercado 
emergente, é natural que 
grandes players surjam a 
partir do empreendedorismo 
de jovens visionários. Um 
exemplo clássico dessa nova 
economia, e quase impossível 
de não citar, é o unicórnio dos 
hotéis Airbnb, um serviço que 
no início quase fechou as por-
tas por falta de investidores 
e hoje vale US$ 31 bilhões. 
A startup iniciou as ativida-
des com a ideia de conectar 
pessoas que precisam de hos-
pedagem a quem tem espaço 
disponível para acomodá-las 
e, hoje, pode ser considerada 
a maior rede hoteleira do 
mundo sem possuir um imóvel 
em carteira. Existem viajantes 
que nunca mais se acomoda-
ram em hotéis tradicionais e 
do outro lado locadores que 
não precisam mais trabalhar 
com renda 100% proveniente 
do aluguel de seus cômodos.

O ato de compartilhar gera 
recursos para o ofertante e 
economia para demandantes. 
Citando o caos do trânsito 
urbano é inevitável pensar em 
compartilhamento de carros, 
como a pioneira Zipcar, e o 
outro unicórnio americano 
Uber. É possível dizer que 
esses serviços estão mudando 
a forma como os habitantes 
de San Francisco - Califórnia, 
se locomovem, trazendo uma 
nova perspectiva de mobi-
lidade a esse grande centro 
urbano. Por lá, metade das 
viagens na Uber são realizadas 
pelo UberPOOL, serviço que 
permite compartilhar seu 
carro com desconhecidos e 
reduzir o valor da corrida, 
evitando a emissão de 120 to-
neladas de dióxido de carbono 
anualmente.

Em se tratando de gerar 
eficiência, economizar re-
cursos materiais e tempo, 
o setor de logística aparece 
como a principal categoria 
já existente que necessita 
de mudanças. Consumidores 
exigem entregas em tempos 
cada vez menores e empresas 
de transporte se veem num 
cenário de sufocamento do 
trânsito e aumento incessante 
de custos, principalmente dos 
combustíveis. A solução clara 
é chamar autônomos para o 
jogo, gerar renda descentrali-
zada, utilizar tecnologias para 
defi nir rotas inteligentes e 
atingir grandes territórios com 
serviços individualizados, ou 
seja, utilizar-se da economia 
do compartilhamento.

Nesse segmento empresas 
já começam a desenvolver 
soluções que cobrem todos 
esses pré-requisitos, como 
a Pronto Rush, aplicativo 
que conecta negócios locais 
a motoristas para entregas 
imediatas e sob demanda. A 
startup tem menos de um ano 
de mercado e já está jogando 
em alto nível. Com o aplicativo, 
restaurantes, por exemplo, 
cortam custos por entrega 
em mais de 20% e reduzem o 
tempo de delivery de 50 para 
25 minutos em média. Por 
outro lado, motoristas chegam 
a faturar mais do que o dobro 
da categoria, trabalhando sem 
horários fi xos e necessidade 
de bater ponto. 

Analisando de uma forma 
breve, a nova economia tem 
três lados envolvidos. São 
eles: as empresas, que são res-
ponsáveis por criar e manter 
a plataforma tecnológica que 
permite conectar todos os 
envolvidos; os colaboradores, 
que são as pessoa dispostas a 
compartilhar seus recursos, 
sejam eles carros, quartos, 
gastronomia etc; e os clientes, 
que são os que estão dispostos 
a pagar para usar recursos 
disponibilizados pelos cola-
boradores. 

Essa é a era da autonomia 
e autossufi ciência, a era que 
humanos compartilham de 
tudo entre si à mão livre, em 
busca de abundância coletiva 
e da liberdade por meio da 
obtenção dos recursos mais 
escassos ao homem: tempo e 
dinheiro.

(*) - É COO da Pronto Rush.

A recessão contribui 
para o aumento da 

economia compartilhada
Davi Guedes Neves (*)
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Além de solidificar os 
conceitos, a resolução 
de simulados e de provas 

anteriores deve ser a principal 
estratégia de estudo nesses 
últimos dias, aconselha o pro-
fessor de matemática Bruno 
Vianna, do Colégio Mopi, do 
Rio de Janeiro. 

Segundo ele, essa prática faz 
com que o aluno se acostume 
com o tempo que terá para 
analisar e responder a todas 
as questões no dia do Enem. 
“O aluno tem que estar prepa-
rado para fazer uma prova nos 
moldes em que ele não está 
acostumado, pois é muito di-
ferente das avaliações internas 
que as escolas costumam fazer. 
Os alunos não têm o costume 
de resolver 45 questões em um 
espaço grande de tempo”. Na 
área de matemática, Vianna 
diz que os assuntos que vêm 
aparecendo com mais frequên-
cia no Enem são os do ensino 
fundamental, como geometria 
plana e proporcionalidade. “Se-
ria bom focar nesses assuntos 
principalmente”.

O coordenador de biologia 
do Colégio Sigma, de Brasília, 
Alessandro Reis, diz que é im-
portante a leitura de temas da 
atualidade, que são aborda-
dos com frequência no Enem. 
Ele chama a atenção para 
assuntos ligados à ecologia, 
como o aquecimento global 
e os acordos internacionais 
sobre o clima, que envolvem 
também as relações interna-
cionais. Outros assuntos da 

Para a redação, a sugestão dos professores é analisar provas 

passadas e trabalhar a compreensão dos temas

que já foram propostos.

Na reta fi nal para o Enem,
foco deve ser em simulados 

e na leitura de notícias
Faltando apenas um mês para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes que 
vão participar da seleção devem aproveitar os últimos dias para revisar o conteúdo e fazer provas anteriores e 
simulados, sem esquecer de fi car ligado nos noticiários para saber o que está acontecendo no país e no mundo

sempre tendo como referência 
o horário de Brasília.

No primeiro domingo, os 
estudantes farão testes de 
ciências humanas, linguagens 
e redação e terão cinco horas 
e meia para fazer o exame. No 
segundo domingo, as provas se-
rão de matemática e ciências da 
natureza, com prazo de quatro 
horas e meia.

Para fazer uma prova tran-
quila, é importante que o es-
tudante tenha uma estratégia 
para resolver as questões. A 
dica do professor Bruno Vianna 
é deixar para o fi nal as pergun-
tas que ele não sabe resolver 
e priorizar os assuntos que 
domina. “Quando esbarrar em 
uma questão que não domina 
e não sabe como resolver, ele 
deve automaticamente pular. 
Com isso, sobra mais tempo 
para voltar a essas questões e 
fazer com mais calma, evitando 
o nervosismo, porque o que é 
dele ele já garantiu, e o que vier 
depois é lucro”, diz. Segundo o 
professor, o nervosismo duran-
te a prova geralmente é causado 
por estratégias equivocadas 
que o aluno costuma adotar.

O resultado das provas do 
Enem poderá ser usado pelos 
estudantes em processos se-
letivos para vagas no ensino 
público superior, pelo Sistema 
de Seleção Unifi cada (Sisu), 
para bolsas de estudo em 
instituições privadas, pelo 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e para obter 
financiamento pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies).
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atualidade que podem ser 
abordados na prova, segundo 
o professor, são as ocorrên-
cias ligadas ao mosquito 
Aedes aegypti. Reis também 
recomenda ao candidato a 
rea lização de provas anterio-
res, para aprender a gerenciar 
o tempo e identificar dificul-
dades. “Quando ele pega as 
provas anteriores para fazer, 
parte de exames reais e, com 
isso, ele consegue quantificar 
o tempo e ver onde encontrou 
mais dificuldades”.

Para a redação, a sugestão 
dos professores é analisar 
provas passadas e trabalhar a 
compreensão dos temas que 
já foram propostos. A coorde-
nadora de redação do Colégio 
Sigma, Carolina Darolt, sugere 
que os alunos analisem as cin-
co últimas provas, montando 
uma estrutura de argumen-
tação, ou seja, analisando 

qual seria a tese apresentada 
diante do tema e quais seriam 
os argumentos. Ela também 
destaca a importância de o 
aluno estar atualizado com os 
noticiários. Outra dica para os 
últimos dias é fazer o percurso 
de casa até o local de prova, 
para garantir que o candidato 
saberá chegar ao endereço no 
dia do Enem, além de ter uma 
noção do tempo gasto até lá. 
O cartão de confi rmação do 
Enem estará disponível na 
página eletrônica do exame a 
partir do dia 20 de outubro. 
O cartão informa o local onde 
cada estudante fará as provas, 
além do número de inscrição 
e dos horários.

Neste ano, o Enem será 
realizado em dois domingos, 
nos dias 5 e 12 de novembro. 
A abertura dos portões será às 
12h e o fechamento às 13h. O 
início dos testes será às 13h30, 

Daniel Mello/Agência Brasil

A maioria das crianças e dos 
adolescentes das classes D e 
E, pertencentes a famílias que 
recebem menos de 3 salários 
mínimos, acessa a internet 
exclusivamente pelo celular. 
Segundo a pesquisa TIC Kids 
Online, divulgada pelo Comitê 
Gestor da Internet (CGI.br), 
61% dos jovens de 9 a 17 anos 
nessa faixa de renda que, no 
período de três meses, usaram a 
rede ao menos uma vez fi zeram 
o acesso apenas pelo telefone 
móvel. O índice cai para 12% 
entre crianças e adolescentes 
das faixas de renda mais altas, 
classes A e B.

No total dos jovens, 37% aces-
sam a internet apenas pelo ce-
lular. Enquanto 54% navegam 
no mundo virtual tanto pelos 
dispositivos móveis quanto pelo 
computador, apenas 7% aces-
sam a rede exclusivamente por 
computador. De acordo com 
o estudo, em relação a toda a 
população com idade entre 9 
e 17 anos, 82%, ou seja, 24,3 
milhões de jovens acessam a 
internet. 

O levantamento foi feito 
com base em 3 mil entrevistas 
domiciliares com crianças e 
adolescentes e 3 mil com pais 
e responsáveis entre novembro 
de 2016 e junho de 2017. O ín-
dice de uso da rede nas classes 
D e E é de 66%, enquanto nas 
faixas A e B fi ca em 98%. Na 
classe C, o percentual é de 89% 
- desses, 34% tiveram acesso 
somente pelo celular.

As regiões Norte e Nordeste 
foram as que registraram maior 

Pesquisa TIC Kids Online aponta que a maioria dos jovens de 9 

a 17 anos das classes D e E acessa internet apenas pelo celular. 

Maioria das crianças das classes D e E 
acessa internet apenas pelo celular

Valter Campanato/ABr

MEC libera R$ 
1,2 bilhões para 
universidades e 
institutos federais

O Ministério da Educação 
(MEC) autorizou ontem (5) 
a liberação de R$ 1,2 bilhão 
para universidades e institutos 
federais em todo o país, com au-
mento de 5 pontos percentuais 
(pp) no limite de empenho do 
Orçamento para custeio e de 
10 pp para investimento. Dessa 
forma, o limite para empenho 
liberado de custeio aumenta 
de 80% para 85% e de investi-
mento passa de 50% para 60%

As universidades federais re-
ceberão R$ 925,12 milhões, dos 
quais R$ 413,32 milhões são de 
recursos fi nanceiros discricioná-
rios e R$ 511,8 milhões, referentes 
a um orçamento extra, sendo R$ 
397,6 milhões para custeio e R$ 
114,2 milhões para investimento. 
Já os institutos federais serão 
contemplados com R$ 366,3 
milhões, dos quais R$ 164,2 
milhões de recursos fi nanceiros 
discricionários e R$ 202,1 milhões 
a mais de limite para empenho. 

Para a assistência estudantil, 
o MEC liberou R$ 275,1 milhões 
de limite para empenho – R$ 
190,2 milhões para as univer-
sidades e R$ 84,9 mi para os 
institutos. O valor corresponde 
à liberação de 100% do limite 
para empenho e assistência 
estudantil. Desde o início do 
ano, o MEC repassou R$ 5,8 
bilhões em recursos fi nancei-
ros e R$ 7,8 bilhões de limite 
para empenho, ambos discri-
cionários, para as instituições 
federais vinculadas à pasta. O 
MEC também já liberou para 
as universidades e institutos 
federais R$ 43,51 bilhões para o 
custeio da folha de pagamento 
de pessoal (ABr).

número de jovens usuários com 
acesso exclusivamente pelo 
telefone, 52% e 49%, respec-
tivamente. Essas também são 
as partes do país com menor 
índice de crianças e adoles-
centes com possibilidade de 
uso da rede, 73% no Nordeste 
e 69% no Norte. No Sudeste o 
percentual entre a população 
de 9 a 17 anos que navega no 
mundo virtual é de 91%.

Mesmo com a expansão do 
uso de telefones móveis, 87% 
das crianças e adolescentes 
das classes A e B relataram 
uso da rede pelo computador, 
32% pelo videogame e 34% 
pela televisão. Pelo celular, o 
percentual nessa faixa de renda 
chega a 92%. Nas classes D e E, 
a navegação pelo computador 
fi cou em 34%, e na classe C 
em 64%.

Para o gerente do Centro de 
Estudos sobre as Tecnologias 
da Informação e da Comuni-
cação (Cetic.br), Alexandre 
Barbosa, o celular é um fator 

de expansão do ingresso à rede, 
mas o uso exclusivo desse tipo 
de dispositivo também mostra 
uma desigualdade no acesso à 
internet. “A principal barreira 
para o acesso ainda é o custo da 
conexão, sobretudo a conexão 
de banda larga fi xa. Então, a 
banda larga móvel acaba sendo 
uma forma alternativa desse 
acesso”, ressaltou durante a 
apresentação dos dados.

“Há um consenso que a com-
binação desses dispositivos 
trazem mais oportunidades. O 
usuário de telefone celular aca-
ba executando mais atividades 
relacionadas à comunicação, 
principalmente redes sociais e 
mensagens instantâneas”, des-
tacou o pesquisador do Cetic 
Fábio Senne. “A escola ainda 
não incorporou o celular como 
ferramenta de uso pedagógico 
porque tem certas limitações 
do que você pode fazer no 
celular”, acrescentou sobre os 
problemas do uso unicamente 
pelos telefones.

32ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028762-27.2017. 
8.26.0100. (A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ DE MARCELO 
FONTES, CPF. 274.067.228-42 que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-lhe uma Ação 
Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
36.085,29 (atualizado até 31/05/2017). Estando o executado em lugar ignorado, INTIMADO fica para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também 
ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
ofereça impugnação. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

33ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002003-48.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANESSA SILVA COELHO, 
Brasileiro, RG 350310567, CPF 347.710.848-58, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: objetivar o recebimento de 
R$17.696,26 (Jan/2013), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito atualizado, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de 
pagamento, sob pena de conversão do mandato inicial em título executivo, sendo advertida de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

37ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1099058-62.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). LIZIANNE MARQUES CURTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GEOVANE SOARES 
GALVÃO JUNIOR, CPF. 148.565.238-30, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$ 14.712,50 (Set/2014), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2017 
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