
Férias longe do 
seu smartphone

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, sexta-feira, 04 de janeiro de 2019

A - Bem-estar 
A WW, grupo do qual faz parte a marca ‘Vigilantes do Peso’, lança no 
Brasil a campanha “Bem-estar para todos”. O conceito mostra histórias 
reais de Associados, que reconhecem os benefícios obtidos muito além 
da perda de peso. A comunicação reforça que todos têm suas próprias 
motivações para fi carem saudáveis. A iniciativa refl ete a evolução estra-
tégica da WW para ampliar sua posição de liderança em emagrecimento e 
oferecer uma plataforma mais holística para saúde e bem-estar. O intuito 
é proporcionar um bem-estar que funcione para todos – independen-
temente de idade, peso, gênero ou motivos para serem mais saudáveis 
- chamado de “Meu Motivo” (My Why). Para saber mais, acesse: (www.
vigilantesdopeso.com.br). 

B - Hotéis com Descontos
Não é Black Friday, mas a ‘January Sales’, do Pestana Hotel Group oferece 
descontos tão bons quanto os ofertados pela marca em novembro. A 
promoção é válida até p próximo dia 31, e contempla mais de 80 uni-
dades em todo o mundo, inclusive no Brasil. Os descontos, que podem 
chegar a até 50% em algumas unidades, são validos para hospedagens 
em períodos selecionados. Para checar o período de hospedagem e a 
porcentagem do desconto disponível no hotel escolhido, basta checar 
no site (https://www.pestana.com/br). Participam da ‘January Sales’ 
todas as bandeiras do grupo hoteleiro, incluindo a marca Pestana CR7, 
do craque português Cristiano Ronaldo. 

C - Bairros Planejados
A Vokkan Urbanismo traz para Santa Catarina um projeto diferencia-
do, uma proposta focada na qualidade de vida. A empresa lançou no 
mercado seu projeto de oferecer soluções urbanísticas para construir 
ambientes coletivos mais inteligentes, contribuindo de forma direta no 
desenvolvimento social e urbano de diferentes municípios. Serão três 
bairros planejados, nas cidades de Porto Belo, Navegantes e Joinville, 
que trazem a assinatura do renomado arquiteto e urbanista Jaime Ler-
ner. Ao todo, as áreas ocupam mais de 6 milhões de metros quadrados, 
correspondendo a mais de 850 campos de futebol. Outras informações 
em: (www.vokkan.com.br).

D - Design Gráfi co
O curso de especialização em Design Gráfi co da Unicamp será realizado 
de 18 de fevereiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2021, no Instituto de 

Artes (IA). O público-alvo são profi ssionais interessados em aprofundar 
o conhecimento na área de Design Gráfi co, graduados nas áreas de Comu-
nicação, Publicidade, Arquitetura, Artes Visuais, Marketing e profi ssionais 
com formação superior que atuam na área do design. O curso é ministrado 
por profi ssionais atuantes no mercado e professores da área acadêmica. O 
conteúdo abrange desde o design impresso às novas mídias, o que permite 
ao aluno atuar em várias áreas do design no mercado contemporâneo. 
Mais informações: (www.iar.unicamp.br/extensao/designgrafi co/). 

E - Envelhecida em Barris
Para comemorar os seus 8 anos de história, a cervejaria artesanal 
curitibana Way Beer apresenta a sua mais nova cerveja: a Craft Beer 
Soul. A bebida tem como destaque a sua preparação, que contou com 
o envelhecimento em barril por dois anos e meio, puxando o conceito 
de “quanto mais tempo guardada, melhor”. Com garrafas de 375ml, a 
cerveja é uma das apostas para 2019. É uma cerveja saborosa, para ser 
degustada como uma forma de agradar o paladar, que apresenta 12,1% 
de teor alcoólico. De acordo com Alessandro Oliveira, mestre cervejei-
ro, ela deve ser bebida aos poucos, em um cálice pequeno. Ele sugere 
“tomar uma hoje e guardar outra para beber daqui alguns anos, para 
apreciar melhor o processo de envelhecimento”, explica. Saiba mais em:
(www.waybeer.com.br). 

F - Mercado de Energia
A portaria 514, publicada no DOU, no dia 27/12, ampliou a participação 
de mais empresas no mercado livre de energia, reduzindo a barreira de 
entrada de 3 para 2 megawatts (MW). A boa notícia e tão esperada pelo 
setor deve benefi ciar 1.197 empresas, segundo a Aneel, que poderão 
fazer a contratação pelo mercado livre de qualquer concessionário e que 
antes só podiam ter acesso a esta modalidade de compra apenas e tão 
somente de fontes incentivadas (eólicas, solares, de biomassa e pequenas 
hidrelétricas). A medida terá duas etapas para entrar em vigor, sendo a 
primeira para empresas com consumo de até 2,5 megawatts a partir de 
7 de julho, e 1º de janeiro de 2020 para as que consomem 2 megawatts. 
“Com mais competividade, fl exibilidade e melhores condições, os con-
sumidores terão um ambiente mais favorável e liberdade de escolha”, 
comenta Antônio Bento, CEO do Grupo IBS Energy.          

G - Buscador de Investimentos
De acordo com levantamento realizado pelo Yubb (http://yubb.com.br/) 
- buscador de investimentos gratuito que traz opções para as pessoas 

aplicarem melhor seu dinheiro - os fundos de investimento foram a classe 
de investimento mais buscada em 2018, representando um aumento de 
134% em relação ao ano de 2017. Outro destaque é o crescimento das 
buscas por fundos de ações e cambiais, comportamento preocupante, 
tendo em vista o perfi l mais conservador do brasileiro e alta volatilidade 
e potencial de perdas em fundos de ações e cambiais. “É possível que 
muitas pessoas acabem investindo em ativos inadequados para os seus 
objetivos”, explica Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb e especialista 
em investimentos.

H - Tecnologia de Ponta 
A Opticon, multinacional especializada em soluções de alta tecnologia 
para estruturas varejistas, participa da ‘NRF Expo 2019 Retail’s Big 
Show’, que acontece entre os próximos dias 13 e 15, no Javits Convention 
Center, em Nova York . O evento conta com cerca de 750 expositores 
provenientes dos EUA, Canadá, Europa, Brasil, entre outros, represen-
tando negócios dos setores de vestuário, alimentos, varejo, eletrônicos, 
lojas de departamento, cosméticos, etc.. A Opticon tem como principal 
objetivo apresentar aos visitantes soluções de compras sem caixa, mos-
trando seus lançamentos e novos produtos para os participantes terem a 
oportunidade de conhecerem as novidades da empresa, além do futuro 
da automação como um todo Outras informações: (www.opticon.com).

I - Guardar Dinheiro
A startup Diin quer tornar natural e habitual o ato de guardar um pouco 
de dinheiro, perdendo o conceito de que para poupar seja preciso ter 
grana sobrando ou juntar uma quantidade maior de recurso. O desafi o 
proposto pela startup é que a pessoa comece com a quantia de um real 
e, a cada dia que passa, se acrescenta mais um real ao valor guardado 
no dia anterior. Ao fi nal de 21 dias, a quantia poupada é de R$ 231,00. 
“Para colocar a teoria em prática, é preciso repetir o seu objetivo 
durante 21 dias consecutivos. Com isso é possível criar novos hábitos 
e conquistar grandes mudanças”, orienta Monica Saccarelli, CEO e 
fundadora da fi ntech. “Assim, queremos ajudar os brasileiros a ter o 
hábito de guardar dinheiro, mesmo que seja 1 real”, acrescenta. Saiba 
mais em (www.diin.com.br).

J - Gastronomia no Pará
Quem ainda quer curtir o fi nal de janeiro, uma opção diferente e imper-
dível é conhecer Belém, no Pará. Praias de água doce, uma arquitetura 
centenária, o carimbó – ritmo tradicional, e principalmente a gastronomia 
prometem uma viagem inesquecível. Para acrescentar a este cenário 
convidativo, nos próximos dias 26 e 27, acontece o Festival Fartura – 
Comidas do Brasil Belém, na Estação das Docas, um dos pontos turísticos 
da cidade. Mais de 50 atrações gastronômicas se dividem entre os espaços 
onde o público poderá conhecer produtos, aprender e experimentar 
receitas de chefs e cozinheiros de todas as regiões do Brasil. O Festival 
é também uma oportunidade de experimentar pratos de grandes chefs 
de todo o Brasil. Saiba mais em (www.farturabrasil.com.br).
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Quanto tempo você já 

conseguiu fi car longe do 

seu smartphone? 

Quantas horas de desco-
nexão das redes sociais, 
ou fi car sem acessar 

e-mails, sites e aplicativos 
você conseguiu no último mês? 
Parece ser uma pergunta boba 
e despretensiosa, mas notamos 
que cada vez mais associamos 
nossa vida e nossos relaciona-
mentos à conexão tecnológica.

Já reparou como muitos de 
nós, em algum momento da 
vida, já tivemos a clara sen-
sação de que esse excesso de 
informação tem nos deixado 
atordoados e cansados? Nosso 
cérebro também altera suas 
funções, como a memória, ou 
seja, passamos a reter menos 
informação, ao passo que 
temos a informação ao toque 
dos dedos, pesquisando-a ra-
pidamente.

Neste tempo de férias, trago 
uma refl exão: De que forma 
temos usado nosso tempo tão 
precioso? Apesar das facilida-
des proporcionadas pela tec-
nologia, podermos, por exem-
plo, registrar cada momento 
que temos, os lugares que 
visitamos, estamos ainda com 
uma imensa difi culdade para 
estabelecer limites saudáveis 
no uso dos smartphones, como 
apenas curtir as paisagens e 
sensações de um lugar, sem 
fazer selfi e ou postar uma foto.

Quando damos férias ao 
celulares, estamos dizendo 
ao mundo que precisamos de 
tempo de convívio: conosco 
mesmo, com nossa solidão, 
com nosso silêncio, bem como 
conviver com amigos, família e 

outros núcleos sociais que não 
temos usualmente.

Uma ótima estratégia para o 
bom aproveitamento do tempo 
é planejar! Organize seu tempo 
de férias, sejam estas curtas ou 
longas, para que use melhor 
seu tempo livre. Sua realidade 
pode requerer o uso constante 
do celular, e, se este é seu caso, 
você pode fazer uma “peneira”, 
isto é, selecionar aquilo que 
precisa ver, defi nir horários 
para acessar informações, 
avisar as pessoas sobre sua 
decisão.

É possível, ainda, estabe-
lecer novos hábitos diários 
que também ajudarão: evite 
levar trabalho para casa; faça 
suas refeições sem o uso de 
celulares, tablets, tvs ou com-
putadores; desligue o celular 
para dormir ou deixe-o de 
lado, evitando olhar durante 
a madrugada (usar um relógio 
de verdade como despertador, 
ajuda muito); procure valorizar 
o contato humano “olho no 
olho” e aproveite a riqueza de 
cada momento.

Para que você possa se 
desconectar será necessário 
praticar intensivamente novos 
hábitos, mas, certamente, será 
um esforço que trará ótimos 
resultados! Ao concentrar-se 
nas experiências, cada uma 
a seu tempo, seu corpo e sua 
alma agradecem. Não adianta 
brigarmos com a tecnologia, 
pois deve ser nossa aliada no 
dia a dia. Todavia, a ela deve 
ser dado o devido tempo, para 
que, então, tenhamos uma vida 
mais saudável.

(*) - É psicóloga clínica e 
organizacional da Fundação

João Paulo II-CançãoNova
(@elaineribeirosp).

Elaine Ribeiro (*)

Duplicatas 
eletrônicas facilitam 
concessão de crédito

A duplicata é um título de crédito. 
Uma empresa faz uma venda a prazo, 
emite a nota fi scal e a partir da nota 
emitirá também a duplicata. Sua 
emissão é facultativa, e esse docu-
mento servirá para fazer a cobrança 
futuramente. Alem disso, são utiliza-
das pelas empresas para receberem 
de uma vez só o dinheiro referente a 
uma compra parcelada. Atualmente 
esses títulos tem que ser validados em 
cartórios para que sejam aceitos nos 
bancos, e assim o vendedor consiga 
resgatar o dinheiro em uma única par-
cela. Com as duplicatas eletrônicas, o 
processo se torna mais ágil. 

“O que muda com a duplicata 
eletrônica é que, após sua emissão, 
esse documento deve ser registrado 
numa certifi cadora e dessa forma, as 
informações registradas da duplicata 
fi carão públicas, passíveis de terem 
a veracidade conferida, sendo assim 
quando a empresa for ao banco fazer 
a antecipação dos recebíveis, como a 
duplicata já estará registrada numa 
certifi cadora, agilizará o processo 
de aceitação, pois as informações já 
estarão disponíveis para a consulta.” 
explica o Economista-chefe da DMI 
Group, Daniel Xavier.

“Este sistema, em nossa visão, 
tornará mais rápidas as transações 
comerciais e o processo de conces-
são de crédito a pequenas e médias 
empresas. As operações eletrônicas, 
contando com regulamentação 
adequada, possuem menor risco de 
fraude e geram dados que podem ser 
cruzados com outras informações, o 
que resulta na adequada mensura-
ção do risco de crédito ”, comenta 
Daniel (DMI Group).

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) paulista-
no avançou pelo quinto mês 
consecutivo, alta de 11,6%, 
ao passar de 114,5 pontos em 
novembro para 127,8 pontos 
em dezembro. Em relação 
ao mesmo período de 2017, 
o indicador avançou 16,8%. 
O ICC é elaborado mensal-
mente pela FecomercioSP. 
A escala de pontuação varia 
de zero (pessimismo total) a 
200 pontos (otimismo total).

Entre os dois quesitos 
que compõem o indicador, 
o Índice das Condições 
Econômicas Atuais (ICEA) 
registrou alta de 14,2%, 
ao passar de 84 pontos em 
novembro para 95,9 pontos 
em dezembro. O Índice de 
Expectativas do Consumi-
dor (IEC) também avançou 
(10,6%), de 134,8 pontos 
em novembro para 149,1 
pontos em dezembro. No 
comparativo anual, ambos 
registraram altas de 15,8% 
e 17,2%, respectivamente. O 
resultado do ICEA destaca 
os crescimentos observados 
na classe de renda e no corte 
por gênero. 

Em relação ao mesmo período de 2017, o indicador avançou 

16,8%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) ter-
minou o ano de 2018 em alta 
em sete capitais pesquisadas 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). A variação de preços 
geral na quarta semana de 
dezembro foi de 0,29%, mas o 
indicador chegou a 0,73% no 
Rio de Janeiro. Ainda no Rio, 
foi registrada a maior infl ação 
entre as cidades brasileiras que 
fazem parte do estudo. 

Belo Horizonte (0,25%), Por-
to Alegre (0,25%) e Salvador 
(0,22%) não chegaram a 0,3% 
de variação. Recife (0,19%), São 
Paulo (0,11%) e Brasília (0,09%) 
tiveram as menores taxas. A 

infl ação do Rio de Janeiro subiu 
0,18 ponto percentual em relação 
à terceira semana de dezembro, 
quando havia atingido 0,55%.

Vestuário e habitação foram 
as classes de despesa que mais 
contribuíram para essa alta, 
mas alimentação e educação 
também pressionaram o índice 
por já se encontrarem em um 
patamar mais elevado. Apesar 
de ter a menor taxa de infl ação 
semanal entre todas as capitais, 
Brasília teve um avanço de 0,38 
ponto percentual na variação de 
preços. O movimento de preços 
na capital federal foi infl uencia-
do por vestuário e transportes, 
disse a FGV (ABr).

O desempenho de vendas 
no mês de dezembro foi 
melhor do que o esperado 

pela Anamaco, já que férias esco-
lares, chuvas e as festas de fi m de 
ano não combinam com reforma.

Segundo a Pesquisa Tracking 
mensal da entidade, as vendas 
cresceram 2% no último mês 
do ano, na comparação com 
novembro, e fi caram 5% acima 
do índice registrado no mesmo 
período de 2017. O estudo 
entrevistou 530 lojistas entre 
os dias 18 a 21 de dezembro 
e revelou que quase todas as 
regiões do País apresentaram 
crescimento, com destaque 
para o Nordeste (12%), Sudeste 
(4%) e Centro-Oeste (3%). As 
vendas fi caram estáveis na re-
gião Sul, e apresentaram queda 
de 9% no Norte.

Entre as categorias pesqui-
sadas, tintas cresceram 17% 
no período, revestimentos 
cerâmicos fi caram estáveis e 
telhas de fi brocimento retraí-
ram 5%. Para o presidente da 
Anamaco, Cláudio Conz, o bom 

Todas as regiões apresentaram crescimento, com destaque para o Nordeste (12%).
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Varejo de material de construção 
encerrou 2018 com crescimento

O varejo de material de construção encerrou o ano de 2018 com crescimento de 6,5% sobre o ano 
passado – e um faturamento recorde de R$ 122 milhões

desempenho ocorreu principal-
mente na primeira quinzena de 
dezembro e se deve ao fato de, 
tradicionalmente, as pessoas 
buscarem arrumar a casa para 
as festas de fi m de ano. 

“Com a melhora da confi ança 
do consumidor, por conta das 
eleições presidenciais e da reto-
mada do otimismo na economia, 
o cliente se sentiu à vontade para 

fazer pequenas obras ou pintar 
sua casa para receber a família 
e comemorar o Natal. Também 
é preciso lembrar que, por conta 
do período de chuvas, algumas 
reformas foram para evitar in-
fi ltrações ou problemas maiores 
decorrentes do clima”, declarou.  

O levantamento da Anamaco 
apontou que 38% dos entrevis-
tados esperam um desempenho 

ainda melhor em janeiro – mês 
que costuma ter um volume 
de vendas baixo. Metade dos 
lojistas entrevistados preten-
dem realizar investimentos 
nos próximos 12 meses, e pelo 
menos 19% das lojas querem 
contratar novos funcionários 
em janeiro – patamar maior que 
dezembro em todas as regiões 
(AI/Anamaco).

Confi ança do consumidor sobe 
pelo quinto mês consecutivo

A percepção dos consumi-
dores com renda familiar in-
ferior a dez salários mínimos 
(SM) em relação às condições 
econômicas atuais registrou 
alta de 12,4%, de 79,9 pontos 
em novembro para 89,8 pon-
tos em dezembro. Os consu-
midores acima desse patamar 
apontaram alta de 17,4%, 
passando de 92,7 pontos em 
novembro para 108,8 pontos 
em dezembro.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, a quinta alta consecutiva 
do ICC demonstra que os con-

sumidores se mostram mais 
otimistas em relação às con-
dições sociais e  fi nanceiras, 
ao mesmo tempo que estão 
mais seguros em relação ao 
emprego no futuro. Assim, fi -
caram para trás as incertezas 
criadas pelo cenário eleitoral 
em 2018, proporcionando 
condições mais favoráveis 
ao consumo. O ICC atingiu 
na passagem de novembro 
para dezembro a sua maior 
pontuação desde março de 
2014, quando chegou a 125,8 
pontos (AI/FecomercioSP).

IPC-S cresce em sete capitais


