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A - Mães Empreendedoras 
A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossiste-
ma de inovação, promove o primeiro passo de sua Trilha Empreendedora, o 
programa Start Powered by Google Developers Launchpad 2018, amanhã 
(23), das 9h às 17h30, no Plug.Co, (R. Lisboa, 890, Cerqueira Cesar). 
O programa orienta as futuras empreendedoras, que têm apenas uma 
ideia e precisam ser impulsionados para tirá-la do papel, apresentando 
as ferramentas necessárias para aceleração desses negócios. A partici-
pante sairá do encontro com um Lean Canvas, que auxilia na validação 
da ideia ou negócio, além de uma rede de contatos e mentores que ela 
poderá acionar durante essa jornada. Mais informações no site: (http://
bit.ly/2F3bT5V).

B - Cara Crachá
A Faced está lançando um novo passo para os pagamentos eletrônicos. 
A startup paulista apresentou ao mercado o seu aplicativo homônimo 
que promete efetuar transações monetárias por meio do reconhecimen-
to facial. A tecnologia é desenvolvida em parceria com a Cheesecake 
Labs, que tem sede em Florianópolis e desenvolve apps web e mobile. 
O consumidor baixa o app Faced Pagamentos na Play Store, faz seu 
cadastro, tira uma selfi e e coloca as informações do cartão. O ponto de 
venda baixa o app Faced Lojista e faz um cadastro como pessoa jurídica 
ou física. Quando o consumidor for efetuar uma compra, basta fazer o 
reconhecimento facial no aplicativo do lojista e esperar uma mensagem 
de validação da transação no seu próprio celular. Saiba mais em: (www.
pay-facedapp.com).

C - Mercado Financeiro
O resultado da eleição presidencial, a espera do novo ministério e até 
a reforma da Previdência impactam ações, câmbio e o mercado de 
investimentos no pais e no exterior. Para tratar do tema, a Lifetime 
Investimentos promove do próximo dia 26, às 18:30, no Hotel Pullman, 
o Panorama Conjuntural 2019, evento que entrou no calendário anual 
da cidade por reunir investidores de todo o País que além de network 
debatem sobre economia, política, empreendedorismo e abordam as 
melhores formas de aplicar seus investimentos. Com o objetivo de apre-
sentar em primeira mão as tendências e os melhores investimentos para 

o cenário pós-eleitoral, a assessoria receberá  gestores de peso. Mais 
informações em: (http://www.panoramaconjuntural.com.br/). 

D - Itaipu Procura 
A Itaipu Binacional abriu processo seletivo para o preenchimento de 
23  vagas. São 19 vagas de nível universitário, 3 de nível técnico e 1 de 
nível médio. Todas terão cadastro de reserva. As provas acontecem em 
3 de fevereiro, em Foz do Iguaçu e Curitiba. O resultado fi nal deve ser 
conhecido em 20 de março. Há cotas para pessoas com defi ciência (PcD) 
e para pessoas negras. As  inscrições serão abertas no próximo dia 26 
(segunda-feira), por meio do preenchimento do formulário no site (http://
portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=ITAIPU2018). Para mais 
informações, entrar em contato com (processoseletivo@itaipu.gov.br).

E - Comunicadores do Ano
A  Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) 
anunciou os vencedores do Prêmio Aberje 2018 na categoria “Comu-
nicadores do ano”. Os 10 profi ssionais eleitos pela Direção da Aberje 
(a partir de indicações do Conselho Deliberativo e Consultivo da 
entidade) são premiados pelo trabalho desenvolvido dentro e fora de 
suas respectivas empresas ao longo deste ano. Os eleitos concorrem 
ainda ao título de comunicador do ano pela audiência. A votação para 
o prêmio especial segue aberta até a meia noite do próximo dia 25, 
através do link: (www.aberje.com.br/conheca-os-comunicadores-do-
-ano-2018-e-vote/). 

F - Ética nos Negócios
No próximo dia 27, das 8h30 às 18h, no WTC São Paulo, acontece o 
2° Encontro Sobre Ética nos Negócios. Realizado pelo Espaço Ética, 
o evento vai reunir relevantes fi guras públicas para apresentarem 
diferentes perspectivas sobre o tema. Monja Coen, Deltan Dallagnol, 
Djamila Ribeiro, Leandro Karnal, Clóvis de Barros Filho, Luc Ferry e 
Nuno Botelho são os palestrantes confi rmados para discutir o assunto 
de forma ampla e profunda, tanto pela vertente acadêmica quanto pela 
ótica do mercado. Com uma lista de palestrantes rica e diversa, a ideia 
é analisar o tema por diversos ângulos. Inscrições e mais informações 
em (http://eticanosnegocios.com.br/).

G - Prêmio Caio 
Entrou no ar o canal destinado à votação online para eleger os vencedo-
res do Grand Prix Prêmio Caio 2018. Todos poderão votar em uma das 
três Personalidades do Ano, em cada um dos sete segmentos estabele-
cidos pela premiação. Ou seja: 1 - Centro de Convenções; 2 -  Clientes; 
3 – Eventos; 4 – Hotelaria; 5 - Institucional; 6 - Marketing de Destinos; 
e 7 – Serviços. Os três concorrentes de cada um dos sete segmentos 
receberão votos até o dia 9/12. Nomes dos representantes votáveis estão 
em (www.premiocaio.com.br). Os votantes, ao clicarem no link, terão 
acesso imediato à foto e ao currículo sucinto de cada representante.      

H - Sistema ‘Cage-free’
A Forno de Minas, em alinhamento às tendências globais de práticas que 
respeitem o bem-estar animal, apoia o sistema ‘cage-free’. A indústria 
mineira assumiu o compromisso de utilizar somente ovos de galinhas 
livres de gaiolas em seus produtos, a partir de 2025. A empresa não 
trabalha com a criação de galinhas, mas tem como um dos pilares a 
escolha de fornecedores certifi cadas e confi áveis, que respeitem o 
bem-estar animal durante toda a cadeia produtiva. Por isso, acredita 
que uma marca forte e líder no segmento de atuação é construída com 
produtos de máxima qualidade, fornecedores de confi ança e respeito 
pelas pessoas e pelos animais.

I - Férias na Toscana
Este é o período ideal para fechar a tão sonhada viagem para o destino 
italiano, já que muitos hotéis têm preços especiais para o início de 2019. É 
o caso do Laticastelli Country Relais, quatro estrelas construído sobre as 
ruínas de um castelo medieval, na comuna de Rapolano Terme, que inicia 
mais uma temporada no dia 11 de abril. Entre os meses de abril e maio é 
aplicado um desconto de 20% no valor total. A vizinhança do Laticastelli 
é de uma beleza natural, com sucessão de colinas, vinhedos, olivais e 
campos abertos. O hotel ainda fi ca próximo de províncias como Florença, 
Siena, Volterra, Pisa, Pienza, Assis, Arezzo, Lucca e Montepulciano, com 
variedade de passeios. Mais informações (https://www.laticastelli.com/). 

J - Mulheres em Destaque 
Nos próximos dias 28 e 29, no Villa Blue Tree, acontece o 8º Fórum Mu-
lheres em Destaque, o maior encontro de líderes engajados com a causa 
da equidade de gênero. Primeiro evento do Brasil a tratar da ascensão das 
mulheres aos cargos de liderança nas corporações, vai apresentar cases de 
diversidade na liderança e empoderamento feminino, histórias inspiradoras 
e soluções diferenciadas na gestão de pessoas. Entre os destaques, uma 
pesquisa inédita da empresa de consultoria Korny Ferry, que analisou a 
trajetória profi ssional de 57 mulheres CEOs e como elas alcançaram o 
topo. Mais informações: (http://forummulheresemdestaque.com.br/fmd/). 

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

A - Mães Empreendedoras
A B2Mamy, aceleradora que conecta mães empreendedoras ao ecossiste-

o cenário pós-eleitoral, a assessoria receberá  gestores de peso. Mais 
informações em: (http://www.panoramaconjuntural.com.br/). 

Recentemente, Jaron 

Lanier, precursor da 

realidade virtual, 

alertou a todos: saiam 

das redes sociais ou 

cobrem para estar nela 

Cada usuário oferece 
de graça informações 
pessoais à internet, 

que vão ser transformadas em 
publicidade para eles mesmos 
e também vão servir de infor-
mação para o desenvolvimento 
de Inteligências Artifi cias cada 
vez mais sofisticadas que, 
futuramente, vão ocupar as 
profi ssões na sociedade.

Em memória, Paul Virilio, 
em sua vida de estudos sobre a 
tecnologia, sempre aconselhou 
o ser humano a não esquecer 
do berço da tecnologia: a 
indústria bélica. Não se pode 
ser ingênuo o sufi ciente em 
achar que o GPS, os famosos 
Drones ou quaisquer micro-
chips, são desenvolvidos em 
prol da população. Estratégias 
são muitas. Intenções são 
muitas. A corrida do poder 
bélico é insana. E atualmente, 
o sobrenome da tecnologia é 
“controle”.

Esse controle transforma o 
usuário das redes sociais em 
um número, que registra as 
fotos, os vídeos, os interesses, 
gostos, ideais, etc.. Há uma 
grande chance de a rede social 
conhecer mais sobre esse usu-
ário do que a própria mãe dele. 
E acredite, essa rede social 
“mima” mais esse usuário do 
que seus próprios pais. 

Assim nascem o que tem se 
chamado de “bolhas”: um indi-
víduo que só recebe as infor-
mações que lhe convém, que 
reafi rmam seus pensamentos, 
sejam eles totalitários ou não. 

Provavelmente, cada usuário 
assíduo das redes sociais, por 

exemplo, nas eleições pas-
sadas, teve uma percepção 
diferente dos resultados da 
porcentagem dos votos, seja 
para um candidato e seja para 
outro. As redes sociais digitais 
são o lago de Narciso.

Junito Brandão, estudioso 
da mitologia, já demonstrou 
que do radical de “narciso” 
deriva também “narcos”; “nar-
cóticos”. Malena Contrera, 
estudiosa da comunicação, 
ainda revela que não é à toa 
que chamamos os indivíduos 
das redes sociais digitais de 
usuários. Estaríamos todos 
drogados?

Segundo a pesquisa da World 
Federation of Societies of 
Anaesthesiologists, o uso de 
30 minutos de um iPad por 
crianças possui o mesmo efeito 
que o sedativo Midazolam, cuja 
utilização reduz a ansiedade no 
processo pré-operatório. Am-
bos atenuam a ansiedade dos 
indivíduos. Para a medicina, é 
uma ótima notícia. Mas, e no 
cotidiano?

Hoje, grande parte do dia 
de um indivíduo é na frente 
desses aparatos, nessas redes 
sociais. Imagine: não na escala 
de 30 minutos, mas nas de 
horas, dias, semanas, anos... 
Interessante perceber que, nos 
últimos 45 anos, a tecnologia 
cresceu de forma vertiginosa. 
A década de 1970 foi o início 
para tudo o que vemos hoje 
nas lojas. 

Curiosamente, a partir dos 
anos 1970, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o índice de suicídio 
aumentou cerca de 60%. Eis 
o mesmo destino de Narciso. 

É hora de rever o uso da 
tecnologia no mundo.

 
(*) - Doutorando e Mestre em 

Comunicação e Cultura Midiática é 
palestrante e professor Universitário.

Leonardo Torres (*)

É o que indica pesquisa 
realizada pela Boa Vista 
SCPC, segundo a qual 

71% dos consumidores pre-
tendem comprar nesta que 
é uma das mais novas datas 
comemorativas do comércio 
brasileiro, que este ano cai nesta 
sexta-feira (23). Dos que irão 
às compras, metade pretende 
gastar acima de R$ 600, o que 
representa cerca de 49 milhões 
de consumidores. Para outros 
11% o ticket médio deve fi car 
entre R$ 501 e R$ 600. Realizada 
com cerca de 1.200 entrevista-
dos, em todo o país, a pesquisa 
constatou ainda que 64% dos 
consumidores pretendem pagar 
as compras parcelando o valor, 
enquanto 36% pagarão à vista. 

Dos que irão parcelar o paga-
mento das compras nesta data, 
27% farão de 2 a 3 vezes; 32% 
entre 4 e 12 vezes e 5% acima de 
12 vezes. Para isso, 44% utiliza-
rão o cartão de crédito, seguido 
por boleto bancário (18%). As 
outras formas de pagamento 
mais utilizadas serão em di-
nheiro (13%) e cartão de débito 
(9%). Dos que farão compras, 

O patamar dos estoques das 
concessionárias de veículos 
atingiu um nível alarmante 
no Brasil e já custa cerca de 
64 milhões de reais ao dia 
para os varejistas. Os dados 
são fruto de uma pesquisa 
realizada este mês pela Auto 
Avaliar em quase 500 reven-
das no País. De acordo com 
o levantamento, o volume do 
estoque de veículos parados 
no pátio e no showroom das 
concessionárias já ultrapassa 
44 mil unidades, com um tem-
po médio de venda superior a 
60 dias por automóvel.

O estudo mostra que as 
concessionárias possuem uma 
média de estoque de cerca de 
90 automóveis por loja, com 
um valor médio de R$ 34 mil 
por unidade. Isso representa 
um custo diário ordem de 
R$ 16,11 por veículo parado. 
Levando-se em conta toda a 
rede e o volume médio dos 

As concessionárias possuem uma média de estoque de cerca de 

90 automóveis por loja.

Mais de 54% das famílias 
paulistanas continuam 
endividadas 

A proporção de famílias paulistanas 
endividadas permaneceu estável em 
outubro.  De acordo com a pesquisa 
realizada mensalmente pela Feco-
mercioSP, houve pouca alteração do 
indicador, ao passar de 54,5% em 
setembro para 54,7% em outubro. 
Isso signifi ca que 2,14 milhões de 
famílias possuem algum tipo de dívi-
da. O número é 0,2 ponto porcentual 
superior ao registrado em setembro 
e outubro do ano passado (54,5%).

A taxa de inadimplência apontou 
leve recuo, de 0,5 ponto porcentual, 
marcando 20,1% em outubro – ante 
20,6% de setembro. Isso signifi ca 
que são quase 784 mil famílias que 
não conseguiram pagar suas dívidas 
na data do vencimento. No mesmo 
período do ano passado, a taxa es-
tava um pouco mais baixa (19,6%).

Já a taxa de famílias paulistanas 
que declararam não ter condições 
de quitar a dívida no próximo mês 
fi cou praticamente estável, ao pas-
sar do recorde histórico de 9,8% em 
setembro para 9,5% em outubro. 
Contudo, na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, houve 
aumento de 1,9 ponto porcentual.

Em relação ao tempo da dívida 
em atraso, está cada vez mais 
concentrado no longo prazo, acima 
de 90 dias (55,5%), 5,7 pontos 
porcentuais acima do visto no 
mesmo período de 2017. O atraso 
do pagamento entre 30 e 90 dias 
está em 23,5%, e até 30 dias, em 
19,7% (AI/FecomercioSP).

O Diário Ofi cial da União 
publicou o edital do ICMBio 
para licitação de concessão de 
serviços de apoio à visitação do 
Parque Nacional do Itatiaia. A 
abertura dos envelopes está 
marcada para o dia 19 de 
dezembro. Entre outros pré-
-requisitos, vencerá a licitação 
quem oferecer maior percentu-
al da receita operacional bruta 
com os serviços de visitação e 
venda de produtos na área da 
concessão.

A empresa que vencer a 
concorrência terá o direito 
de explorar as atividades por 
25 anos e deverá investir R$ 
17 milhões em infraestrutura 
e serviços de visitação, apoio 

ao turismo ecológico, inter-
pretação ambiental e áreas de 
recreação em contato com a na-
tureza. A concessão vai permitir 
a exploração de bilheterias, 
alimentação, estacionamentos, 
comércio, atividades de aventu-
ra e hospedagem como abrigos 
de montanha e camping.

Além dos imóveis já dis-
poníveis com esse objetivo, 
também serão permitidos ser-
viços de glamping (“glamour 
e campismo”, em tradução 
livre). Localizada na Serra da 
Mantiqueira, abrange os mu-
nicípios de Itatiaia e Resende, 
no Rio de Janeiro, e Bocaina 
e Itamonte, em Minas Gerais 
(MTur).
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Black Friday: metade dos 
consumidores deve

gastar acima de R$ 600
Mais de 100 milhões de brasileiros devem aproveitar as promoções da Black Friday este ano

63% afi rmam que já compraram 
em anos anteriores nesta mesma 
data, e 81% destes declaram ser 
vantajoso aproveitar a ocasião 
para fazer compras, principal-
mente por obter descontos, em 
76% dos casos. 

Para 56% as compras na 
Black Friday serão planejadas. 

37% de oportunidade. 6% de 
ocasião e para 1% por impulso. 
Quando o assunto é o local da 
compra, 60% pretendem com-
prar em e-commerces e 40% 
em lojas físicas, dos quais 25% 
concentrarão as compras nas 
grandes redes varejistas/lojas 
de departamentos de shoppings 

e 22% nas demais lojas. O que 
pretendem comprar:  51% 
eletrônicos e eletrodomésticos 
(empatados), 42% celulares, 
38% itens de moda e acessórios, 
33% informática, 32% itens de 
casa e decoração e 17% pro-
dutos de saúde, cosméticos e 
perfumaria (Boa Vista SCPC).
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Dos que irão às compras, metade pretende gastar acima de R$ 600, o que representa cerca

de 49 milhões de consumidores.

Concessão de serviços no 
Parque Nacional do Itatiaia

Automóveis parados em 
concessionárias chegam a 44 mil

veículos parados, o custo é de 
R$1.450,35 por dia, gerando 
prejuízos de R$ 63.815.400,00 
a cada dia que o estoque fi ca 
parado.

Para J.R. Caporal, CEO da 
Auto Avaliar, este cenário ainda 
pode se agravar com a chegada 
do fi nal do ano e início do próxi-
mo. “A incidência do custo com 

o IPVA, pode chegar a até 4% 
em alguns estados, e terá de 
ser pago nos primeiros meses 
do ano. A projeção é que essa 
conta fi cará R$ 59.840.000 
mais cara. A saída é começar a 
girar o estoque cada vez mais 
rápido para garantir alguma 
margem e minimizar os pre-
juízos”, acrescenta.


