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A - Doadores de Sangue
No próximo sábado (25), é comemorado o ‘Dia Nacional do Doador  
Voluntário de Sangue’. Trata-se da data mais importante da hemoterapia 
brasileira. Para comemorá-la, a Pró-Sangue está promovendo a Semana 
do Doador de Sangue 2017. A  Fundação está recepcionando de forma 
calorosa seus doadores. A instituição também traz um mix de atrações 
para o público que passar pelos postos de coleta. O índice de doadores 
de sangue no Brasil ainda é bem tímido, não chegando a 2%. Sem dúvida, 
é necessário aumentar essa base, de modo a garantir um abastecimento 
confortável à todos hospitais e instituições que fazem parte da rede 
pública. Para mais informações, acesse: (www.prosangue.sp.gov.br).

B - Saque e Pague no México
Após analisar países da América Latina como Chile e Colômbia, o México 
foi o escolhido pela Saque e Pague (rede de autoatendimento multis-
serviços, bancários e não bancários) para abrir sua primeira operação 
fora do Brasil. A empresa irá operar por meio do conceito de Switch 
Nacional - que permite conectar  todos os bancos automaticamente, 
ou seja, estará conectada a esse switch e terá transações disponíveis 
automaticamente em todos os bancos no terminal - isso representa em 
torno de 40 bancos. A empresa vai levar para o mercado mexicano toda 
a sua expertise e tecnologia no gerenciamento do dinheiro no varejo, 
possibilitando depósito, saques, consultas e para o segmento varejista a 
sangria no terminal. Saiba mais em: (www.saqueepague.com.br).

C - Presente Especial
O Natal é uma data importante para aproximar as pessoas de amigos e família. 
A marca super premium Marques de Casa Concha, que compõe o portfólio 
da vinícola chilena Concha y Toro, oferece a possibilidade de surpreender 
quem se ama com uma mesangem personalizada e embalagens que são ver-
dadeiros artigos decorativos. Ao adquirir uma garrafa de Marques de Casa 
Concha para presentear nesse Natal, o cliente poderá gravar uma mensagem 
de 15 segundos em vídeo, que será enviada ao presenteado pelo aplicativo 
Whatsapp na data e horário marcado. O vídeo será gravado com a ajuda de 
uma promotora no próprio ponto de venda (www.conchaytoro.com.br).

D - Conferência da Advocacia
Entre ospróximos dias 27 e 30, no Anhembi, acontece a XXIII Conferência 
Nacional da Advocacia Brasileira. O maior evento jurídico da América 

Latina reúne a cada três anos dezenas de milhares de advogados de 
todo o país para debater temas ligados à classe e à sociedade brasileira. 
Nesta edição, serão realizados 40 painéis, com mais de 230 palestrantes, 
além de dezenas de eventos paralelos. As conferências são um espaço 
de refl exão sobre questões que envolvem a profi ssão, proporcionando 
o acompanhamento da evolução do direito brasileiro e sua relação com 
temáticas que se destacam no cenário político-social do país. Mais in-
formações: (www.conferencia.oab.org.br).

E - Moinho vai a Leilão
O Moinho Joinville, um dos edifícios históricos de Santa Catarina, está 
indo a leilão. O prédio, que no passado chegou a ser ocupado por quatro 
empresas, está sendo ofertado inicialmente por R$ 12 milhões. O pregão 
acontece até o dia 12 de dezembro e os lances podem ser feitos por meio 
da Superbid. O imóvel está em processo de tombamento pela Prefeitura 
e possui área total de 52 mil m². Uma das possibilidades é que a empresa 
compradora construa um centro comercial na área aproveitável de 35 
mil m² e preserve a área construída de 17 mil m² para visitação. Cons-
truído em 1913, no auge de sua operação chegou a ser responsável por 
40% da moagem de trigo do estado. Informações: tel. (11) 4950-9400 
e (www.superbid.net).  

F - Marketing e Vendas
As áreas de marketing e vendas são as mais sensíveis de uma empresa. 
Afi nal, de que adianta bons produtos ou serviços se seu público-alvo 
não os conhece ou deseja? É por esse motivo que o recrutamento e 
seleção é tão importante. Para isso, nada melhor do que contar com 
profi ssionais especializados nesse segmento, como é o caso da Trend, 
que atua como uma boutique de seleção nesse nicho. A empresa tem a 
missão de recrutar especifi camente os profi ssionais nas áreas de vendas, 
marketing e trade marketing. Atende tanto os cargos de middle manage-
ment, com vagas para especialistas, coordenadores e gerentes, quanto 
para o top management, com posições que podem englobar níveis de 
diretores, vice-presidentes e presidentes. Saiba mais em (https://www.
trendrecruitment.com/pt).

G - Livros Espanhóis
Lançado no Brasil, o site New Spanish Books é uma iniciativa do ICEX, 
Espanha Exportação e Investimentos, desenvolvida pelo Escritório 
Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha, em São Paulo. O 

objetivo da página é divulgar os títulos espanhóis cujos direitos autorais 
para o mercado brasileiro estão disponíveis. O New Spanish Books já 
está em funcionamento na Alemanha, França, Estados Unidos e Japão. 
Nesse guia, os interessados no mercado editorial espanhol encontram 
uma seleção produções recentes espanhola, além de um informe de 
leitura, de cada uma, feito por um time de especialistas. Essa seleção é 
atualizada anualmente. Mais informações pelo site: (http://www.news-
panishbooks.br.com/).

H - IRPF para o Boldrini
Pessoas físicas que desejam ajudar o Centro Infantil Boldrini podem 
fazer destinação do Imposto de Renda devido no limite de até 6%. A 
destinação do IR para fundos ou projetos não representa benefício 
fi scal. Ou seja, o contribuinte não paga menos imposto, apenas per-
mite que parte de seu imposto devido seja encaminhada diretamente 
para um fundo ou projeto, sem custo algum para o contribuinte. Para 
saber o valor limite basta acessar a declaração de 2016/2017, ir até 
Resumo da Declaração e abrir em Cálculo do Imposto. Lá estará o valor 
do imposto devido, deste valor, 6% poderá ser destinado ao Boldrini. 
Então basta acessar o site (http://fmdca.campinas.sp.gov.br/) e seguir 
as instruções. A destinação para ser valida precisa ser feita até o ultimo 
dia útil de dezembro.

I - Programa de Inovação 
As inscrições para a quarta edição do inovaBra startups podem ser 
feitas até o próximo domingo (26), por meio do site (www.inovabra.
com.br/startups). Os interessados devem apresentar projetos ino-
vadores de startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis 
ao segmento fi nanceiro e de seguros, relacionados a produtos e 
serviços, varejo, canais digitais, meios de pagamento, seguros, e que 
enderecem desafi os nos seguintes temas: pagamentos, algoritmos, 
segurança, engajamento de clientes, gerenciamento fi nanceiro, pla-
taformas de investimentos, crowdfunding, customização massifi cada, 
IOT, blockchain e inteligência artifi cial. O inovaBra é um programa 
de inovação aberta do Bradesco que dá a oportunidade para as star-
tups trabalharem. 

J - Inteligência Artifi cial 
A Trevisan Escola de Negócios promove na seguda-feira (27), das 12h 
às 14h, o Seminário “Impactos da Inteligência Artifi cial na Gestão de 
Pessoas”, com a participação de Alexandre Dietrich, líder da plataforma 
Watson da IBM na América Latina e VanDyck Silveira, CEO da CLA – 
Corporate Learning Alliance do Financial Times / IE Business School.  O 
seminário propõe uma discussão sobre o impacto das novas tecnologias 
na educação continuada e o futuro do trabalho. O seminário é gratuito 
e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail: (comuni-
cacao@trevisan.edu.br) ou no telefone (11) 3138-5201.
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A sociedade está 
preparada para educar 

a Geração Alpha?

Não é de hoje 

que estudiosos e 

pesquisadores dividem a 

população por gerações, 

de acordo com a época 

em que nasceram e 

elementos culturais 

que acarretaram 

em diferentes 

comportamentos

Entre as mais recentes, 
estão: X (até 1980), Y 
(entre 1980 e 2000) 

e Z (entre meados de 1990 
e 2009). No entanto, já é 
possível identifi car uma nova 
classe nesse meio: a Geração 
Alpha, que abrange aqueles 
que vieram ao mundo de 2010 
em diante. Segundo um estu-
do realizado pelo canal Gloob 
juntamente com a empresa 
Play Conteúdo Inteligente, os 
Alphas buscam experiências 
imersivas e interativas, duas 
possibilidades que podem ser 
cada vez mais exploradas por 
meio dos dispositivos digitais. 

Vale lembrar ainda que esse 
é o único universo que essas 
crianças conhecem. Afinal, 
quando saíram das barrigas 
de suas mães, o mundo já era 
tomado por smartphones e 
tablets. Por isso, é comum que 
esses indivíduos tenham uma 
habilidade tecnológica natural, 
sem que os adultos tenham 
que ensiná-los como mexer 
nos aparelhos.

A criação de conteúdo a 
partir de vivências também é 

uma forte tendência entre os 
pertencentes desse time, de 
acordo com a pesquisa. Por 
isso, os canais no YouTube que 
compartilham o cotidiano de 
pessoas comuns são sucesso 
certeiro. Acompanhando essa 
tendência, uma pesquisa rea-
lizada pela empresa americana 
First Choice aponta que o 
sonho de 34,2% dos jovens 
de 6 a 17 anos é se tornar um 
youtuber.

Com desejos e competên-
cias tão evoluídas, o verda-
deiro desafi o fi ca na mão dos 
professores. Até porque, é 
necessário uma reformula-
ção na educação com mais 
personalidade e com maior 
delimitação ao perfi l de cada 
um. É necessário atenção 
e atualização constante no 
conhecimento por parte dos 
docentes, que normalmente 
são originados da geração X 
ou Y, para que possam acom-
panhar o desenvolvimento 
dos alunos.

Esse é o momento que as 
escolas precisam enterrar o an-
tigo modelo de ensino e pensar 
em métodos atrativos e menos 
engessados. Materiais tecno-
lógicos são imprescindíveis, 
juntamente com uma grade 
curricular que converse com os 
estudantes que, cada vez mais 
empoderados, necessitam do 
poder de escolha.

(*) - É fundadora do Instituto Alpha 
Lumen, ONG que propõe um modelo 
adaptativo de ensino e aprendizado 

para crianças e jovens
(www.alphalumen.org.br).

Nuricel Aguilera (*)

Amanhã (24), acontece ofi cial-
mente a Black Friday, a sexta-feira 
conhecida pelas grandes ofertas. 
Apesar de novembro ser conside-
rado o mês dos descontos, quem 
pretende economizar comprando 
agora não pode se esquecer que 
nossa carga tributária inserida no 
consumo é alta. Os tributos embu-
tidos nos preços estará presente 
em todos os produtos adquiridos 
nessa ultra promoção, segundo 
constatou o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação- IBPT.

De olho nesta data, o IBPT reali-
zou um levantamento dos tributos 
que incidem sobre os produtos 
mais procurados, verifi cando que 
os itens mais buscados são os ele-
trônicos e os eletrodomésticos, que 
são também os mais tributados na 
escala de produtos. Por exemplo, 
o jogo de videogame,  tem nada 
menos que 72,18% do seu valor 
em tributos. Seguido do popular 

smartphone, onde 68,76% do 
preço incidente sobre o item vão 
diretamente para os cofres público.

Outros produtos eletrônicos 
também possuem uma alta carga 
tributária, como por exemplo, o te-
levisor, cerca de 45% são encargos; 
o tablete importado, em média 48% 
de tributos; e a máquina fotográfi ca 
48,21% do valor do item tem desti-
no certo. Ainda temos,  a máquina 
de lavar roupas com 42,56% de 
tributos; o fogão pequeno 41,22%; 
e a geladeira: 46,21%.

O  presidente do IBPT, João 
Eloi Olenike refl ete que muitos 
consumidores aproveitam esta 
época do ano para adiantar  suas 
compras de natal. “Os brasileiros 
devem fi car atentos ao fazer  suas  
aquisições, uma vez que  os itens 
ofertados já constam os tributos 
embutidos. Infelizmente não existe 
Black Friday dos tributos”,  alerta  
Olenike (IBPT).

O setor público é o maior tomador de crédito, colaborando para 

fi xação de um piso elevado para todos os demais tomadores.

Além disso, a necessidade 
de elevação sistemática 
da taxa de juros como 

instrumento de controle infl a-
cionário e, principalmente, de 
captação de recursos para rola-
gem da dívida pública muito aci-
ma dos padrões aceitáveis para 
uma economia saudável gerou 
impactos fi nanceiros diretos 
sobre a saúde das empresas e 
sobre a renda das famílias. Em 
2016, os juros pagos por famílias 
e empresas alcançaram R$ 463 
bilhões, equivalente a 7,16% do 
PIB e crescimento de 28,3% em 
relação ao montante pago em 
2013, já descontada a infl ação 
do período. 

Vale ressaltar que essa alta 
ocorreu em uma conjuntura 
de recessão econômica e de 
redução na oferta de emprés-
timos - entre 2013 e 2016, o 

O tráfego de passageiros dentro da América Latina e Caribe 

deve crescer 4,4% anualmente até 2036.

Entre 2017 e 2036, a Amé-
rica Latina e o Caribe precisa-
rão de 2.677 novas aeronaves 
de passageiros e de carga para 
atender à demanda crescen-
te, de acordo com a última 
Previsão Global do Merca-
do da Airbus (GMF). Essa 
demanda no valor de US$ 
352 bilhões corresponde a 
2.084 aeronaves de corredor 
único, além de 593 de dois 
corredores e aeronaves muito 
grandes. 

Isso implica que a frota em 
serviço na região mais do que 
dobrará das 1.211 aeronaves 
em serviço hoje para 2.882 
nas próximas duas décadas. 
Destas aeronaves, 1.006 serão 
para substituição de aerona-
ves de gerações mais antigas, 
1.671 serão responsáveis pelo 
crescimento, e 205 deverão 
permanecer em serviço. O 
tráfego de passageiros que vão 
para, saem de, ou viajam den-

Transporte aéreo 
de passageiros teve 
aumento em outubro

O transporte aéreo de passagei-
ros voltou a crescer em outubro, 
segundo o relatório Demanda 
e Oferta do Transporte Aéreo, 
divulgado ontem (22) pela Anac. 
O levantamento mostra que, em 
termos de passageiros/quilôme-
tros pagos transportados (RPK) 
nos voos domésticos, o número 
chegou a 7,8 milhões, um aumen-
to de 7,8% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Segundo 
a Anac, o número representa a 
oitava alta seguida este ano.

Na oferta de assentos/quilôme-
tros ofertados (ASK), a agência 
informa que a expansão foi 2,5%. 
No acumulado dos dez primeiros 
meses do ano, a procura subiu 
2,7% e a oferta cresceu 1%. 
Segundo o estudo da Anac, as 
empresas Gol e Latam lideram o 
mercado, com 35,9% e 33,3% de 
participação no RPK doméstico, 
respectivamente. A Azul vem em 
seguida com 16,7% e, logo depois, 
a Avianca, que registrou 13,6%

Os dados da agência mostram 
ainda que a taxa de aproveita-
mento de assentos dos aviões no 
mercado doméstico foi de 83,3% 
em outubro. Uma expansão de 
5,2% na comparação com o mes-
mo mês de 2016. Segundo a Anac, 
esse é o terceiro aumento seguido 
e “o maior nível registrado para 
outubro na série histórica, inicia-
da em 2000”. O aproveitamento 
nos dez primeiros meses deste 
ano foi de 81,2%, com variação 
positiva de 1,7% em relação ao 
mesmo período de 2016 (ABr).
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Famílias e empresas pagaram
R$ 463 bilhões de juros em 2016
É inegável que o período de maior recessão da história do Brasil (de 2014 a 2016) teve origem na 
política de irresponsabilidade fi scal dos últimos anos, a qual gerou impactos sobre os mais diversos 
aspectos da estrutura econômica: queda abrupta no ritmo das atividades; dívida pública crescente e de 
magnitude crítica; infl ação; desemprego; redução dos investimentos; entre outros

do para R$ 293,2 bilhões em 
2015 e recuando para R$ 288,3 
bilhões em 2016 - 4,46% do PIB. 
As empresas desembolsaram 
R$ 165,8 bilhões no pagamen-
to de juros em 2014, R$ 183,9 
bilhões em 2015 e, assim como 
observado no caso das famílias, 
recuou para R$ 174,7 bilhões 
em 2016 - 2,7% do PIB.

Para a FecomercioSP, o custo 
elevado do crédito no Brasil é 
decorrente das altas taxas de 
juros, consequência direta do 
descontrole das contas públi-
cas, que se refl etem em uma 
dívida gigantesca que necessita 
ser fi nanciada diariamente no 
mercado. Isso também torna o 
setor público o maior tomador 
de crédito, colaborando para 
fi xação de um piso elevado para 
todos os demais tomadores (AI/
FecomercioSP).

volume de crédito com re-
cursos livres (pessoa física e 
pessoa jurídica) caiu 17,4% em 
termos reais. É o que mostra 
o estudo “Juros e Inadim-
plência no Brasil 2014-2016” 
realizado pela FecomercioSP, 
com base nos dados do Banco 

Central contemplando apenas 
as operações formais de em-
préstimos e desconsiderando 
as operações lastreadas em 
recursos direcionados. 

A maior parte foi paga pelas 
famílias que desembolsaram R$ 
251,2 bilhões em 2014, passan-

A frota aérea da América Latina 
deverá mais que dobrar até 2036

tro da América Latina e Caribe 
deve crescer 4,4% anualmente 
até 2036. 

O tráfego interno e intra-
-regional da região crescerá 
ainda mais rapidamente, a 4,8% 
ao ano, enquanto o crescimento 
mais alto do tráfego deverá ser 

nas rotas para o Oriente Médio 
(6,1%) e para a Ásia-Pacífi co 
(5,8%). Um fator-chave que 
impulsiona esse crescimento 
é a classe média da região, que 
deverá aumentar para meio 
bilhão de pessoas até 2036 
(GMF/Airbus).

Descontos da Black Friday são 
engolidos pelos tributos

Ontem (22), ao sair de reunião, seguida de al-
moço, no Palácio da Alvorada, com o presidente 
da República, Michel Temer, e governadores de 
vários estados, a vice-governadora do Paraná, Cida 
Borghetti disse que houve consenso entre os chefes 
do Executivo em relação à urgência da aprovação 
da reforma da Previdência. Segundo Borghetti, 
o relator da reforma da Previdência na Câmara, 
Arthur Maia (PPS-BA), tirou várias dúvidas dos 

governadores. Durante o encontro, sem pedido 
de contrapartida, o presidente Temer pediu apoio 
dos governadores junto às suas bancadas para que 
a proposta seja aprovada ainda este ano. Ainda 
ontem (22), Temer ofereceu um jantar – também 
no Palácio da Alvorada – para deputados da base 
aliada. A intenção foi a de convencê-los a apoiar 
a reforma da Previdência e alcançar os 308 votos 
que são necessários para a aprovação (ABr).

Consenso para aprovação da reforma


