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Muito já se fez, se faz 

e, infelizmente, ainda 

se fará de maneira no 

mínimo descuidada em 

nome da democracia, 

do livre mercado e dos 

direitos sociais que, 

supostamente, protegem o 

cidadão, o consumidor e o 

contribuinte.

Criado nos EUA, no fi nal da 
década de 2000, o servi-
ço eletrônico na área de 

transportes privados urbanos 
(e-hailing) permite, com um 
aplicativo instalado em aparelho 
telefônico celular, operação se-
melhante à de usar o tradicional 
táxi. Uma “carona remunerada”, 
porque os motoristas são pro-
prietários de seus veículos, não 
são profi ssionais, assumem os 
gastos (impostos, combustível, 
conservação, seguros e reparos) e 
fazem o horário que lhes interessa. 
Ou seja, com baixos custos para o 
informal “empregador”. 

Cinco anos depois da novidade, 
apenas uma empresa do segmen-
to, a Uber Technologies Inc., era 
avaliada em mais de 18 bilhões 
de dólares, tendo investidores do 
peso da Goldman Sachs, Google e 
Microsoft. A Uber tornou-se multi-
nacional e estendeu sua ação a di-
versos países. O serviço foi criado 
para oferecer “luxo”, limusines e 
helicópteros para personalidades 
que buscam algo especial. Em 
pouco tempo, passou a concorrer 
com os táxis convencionais. Em 
países como França, Alemanha, 
Espanha, Coreia do Sul, Japão, 
China, Índia e México não foi nada 
fácil a chegada dos aplicativos de 
transportes. Na Bélgica, Grécia, 
Holanda e Suíça, há restrições. 

Além de muitos protestos, os 
governos fizeram exigências, 
cobram impostos e fi scalizam o 
cumprimento do prometido. Em 
Nova York, seu berço, a Uber foi 
autuada em oito milhões de dó-
lares. Também recebeu punições 
em Los Angeles e San Francisco. 
Na Colômbia, há multas de até 450 
milhões de pesos. Aqui no Brasil, 
os aplicativos de transportes pri-
vados chegaram em 2014, no Rio 
de Janeiro. Pouco tempo depois, 
estavam em todo o País. Com 
protestos dos taxistas, alguma 
solidariedade de seus passageiros 
e a concordância dos municípios, 
mas, sempre em nome do livre 
mercado e interesse da sociedade.

Por que os carros eram melho-
res, novos, limpos e confortáveis, 
os motoristas bem vestidos, sim-
páticos e oferecendo água fresca, 
balas, jornais/revistas e, acima de 
tudo, em razão dos preços prati-

cados serem mais baratos, com 
rapidez e facilidade de pagamento, 
os prefeitos e as câmaras de verea-
dores encontraram os argumentos 
necessários para — “respeitando 
o interesse público” — quebrar o 
monopólio dos táxis ofi ciais, sob 
regulamentação, tributação e 
fi scalização das municipalidades, 
e autorizar a entrada no mercado 
da modernidade.

A chegada dos aplicativos de 
transportes privados urbanos mu-
dou muita coisa nos táxis tradicio-
nais: o alto preço no mercado ilegal 
de compra e venda das licenças, 
carros novos, limpos, aceitando 
cartões de débito/crédito, ofertan-
do facilidades e mais rápidos no 
atendimento às chamadas. Mas, 
o que ainda prevalecia em favor 
dos aplicativos era o preço baixo, 
incluindo, muitas vezes, atrativas 
ofertas relâmpagos. O tempo passa, 
tudo se acomoda e o que se verifi ca 
na prática? Surgiram outros apli-
cativos: Cabify, 99 Táxi, Easy Táxi, 
Vá de Táxi, MeLeva e BlaBlaCar. 

E, até mesmo, serviços de entre-
gas de mercadorias, concorrendo 
com os Correios e as empresas 
transportadoras tradicionais. 
Sem a necessária fi scalização dos 
órgãos públicos, tudo mudou. E 
para pior. Não há mais facilidades 
(água, balas, jornais/revistas etc.); 
o tempo de espera aumentou; 
motoristas que aceitaram uma 
chamada, ao terem outra opção 
mais lucrativa, desistem, não 
avisam e, ainda, cobram taxa do 
usuário que fi cou esperando sem 
atendimento e pediu outro carro; 
acabaram as promoções. 

Por fi m, há uma controversa 
avaliação do passageiro: reclame 
de alguma coisa, mesmo com 
razão, e não mais será atendido 
por nenhum motorista, porque sua 
“pontuação” cairá. Uma inversão 
de valores entre fornecedor e 
consumidor. Entretanto, o grave 
mesmo fi ca por conta do principal 
argumento usado pelas municipa-
lidades, prefeitos e vereadores, 
para autorizar/regulamentar esses 
aplicativos: o preço. Às vésperas 
do Natal e Ano Novo, então, os 
valores das corridas subiram de tal 
forma que superaram, em muito, 
os dos táxis tradicionais.

É hora de alguém colocar ordem 
no assunto: prefeitos; vereadores; 
Ministério Público. Enfi m, não 
podemos voltar ao passado. Avan-
ços — e esse serviço, de fato, se 
constitui em um — são para dar 
certo. No mundo e também aqui 
neste país tropical, abençoado por 
Deus e bonito por natureza.

(*) - É jornalista e escritor, autor de: 
Um olhar sobre São Paulo; Educação 

S.A.; e A vila que descobriu o Brasil 
– A incrível história de Santana de 

Parnaíba, entre outros.

Ricardo Viveiros (*)

A - Escolas Doutorais
Os institutos Max Planck da Alemanha abriram vagas para cursos de 
doutorado e estágios de pós-doutorado. As inscrições começam no 
próximo dia 25. São 24 vagas nos grupos de pesquisa dos institutos e 
das Escolas Doutorais de Pesquisa Max Planck, que têm demanda para 
incorporar pessoal para o desenvolvimento de projetos específi cos. Va-
gas em unidades como Microbiologia Terrestre, Astronomia, Pesquisa 
de Coração e Pulmões, Óptica Quântica, o Biologia Evolutiva e Ciências 
Cognitivas e do Cérebro. Mais informações: (www.latam.mpg.de/31128/
Ofertas-laborales).

B - Infl uenciadores Digitais
A maior competição para infl uenciadores digitais do Brasil, o Bio Extra-
tus Reality, chega à sua terceira temporada. Com provas que testam os 
conhecimentos das participantes sobre o universo da beleza, avaliam 
a criatividade na produção de conteúdos e vídeos, além da capacida-
de de mobilização de público, o programa vai eleger a nova parceira 
digital da marca. Podem participar infl uenciadores digitais de todas 
as partes do Brasil, sendo homens ou mulheres, maiores de 18 anos e 
que tenham canais no Youtube com mais de 30 mil inscritos e terem 
perfi s ativos no Instagram e Facebook. Inscrições até o próximo dia 
31, pelo site (http://programaquebeleza.com.br). Informações: (www.
bioextratus.com.br). 

C - Varejo de Alimentos
O grupo francês Casino acaba de divulgar seus resultados fi nanceiros. 
O Grupo fechou 2018 com vendas totais de 36,6 bilhões de euros - um 
acréscimo orgânico de 4,7% e 3% na base “mesmas lojas”. As ven-
das do último trimestre chegaram a 9,9 bilhões de euros – aumento 
orgânico de 5,1% e 3,6% em “mesmas lojas”. Já na América Latina, 
o conglomerado francês registrou em 2018 alta orgânica de 10,4% e 
6% em “mesmas lojas”. Somente o GPA subiu 12%, em vendas, com 
um crescimento de mesmas lojas de 6,9%.  O grupo reforçou que 
a alta se deve ao sucesso contínuo da bandeira Assaí, à renovação 
dos conceitos de Compre Bem e Mercado Extra e à transformação 
digital do negócio.

D - Tese Matemática
Estão abertas, até 1º de abril, as inscrições para o Prêmio Professor 
Carlos Teobaldo Gutierrez Vidalon 2019. A iniciativa reconhece 
a melhor tese de doutorado na área de matemática defendida no 
Brasil no ano anterior. Organizada pelo ICMC da USP, do campus de 

São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, 
a premiação concede 3 mil reais ao vencedor. Para se inscrever, o 
autor ou orientador do trabalho deve enviar o arquivo em formato 
PDF da tese defendida e aprovada, bem como artigos provenientes, 
para o e-mail (premiogutierrez@icmc.usp.br). Também é necessário 
enviar um texto, de até 25 linhas, que defenda e justifi que, com base 
em padrões científi cos de qualidade, por que a tese merece receber o 
prêmio. O edital completo está disponível no site (premiogutierrez.
icmc.usp.br).

E - Especialistas em RH
A HSM, plataforma de educação corporativa, promove no dia19 de março, 
das 9h às 17h30, no Villa Blue Tree SP, um encontro entre especialistas 
na área de Recursos Humanos. Os responsáveis pelas palestras são 
referência mundial na área – Patrick Lencioni, CEO e fundador da The 
Table Group; Tracy Maylett, CEO da DecisionWise e Kelly Palmer, in-
tegrante da equipe executiva da Degreed, plataforma de aprendizagem 
contínua. A importância do RH atuar como designer de experiência nas 
organizações será tema do debate. Para mais informações e aquisição 
de tickets, acesse: (https://goo.gl/rM9MTu).

F - Reduzindo as Desigualdades
A Microsoft anunciou um investimento no valor de US$500 milhões 
para a construção e manutenção de moradias públicas na região de 
Seattle, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal norte-americano 
“New York Times”, os investimentos serão destinados para a região 
de Redmond. Cerca de US$25 milhões do montante irá priorizar a 
situação de sem-tetos. A Microsoft tem uma sede no local e pretende 
expandi-la. A ideia é de que o valor possa auxiliar seus mais de oito 
mil funcionários a encontrarem uma casa perto do local de trabalho. 
A medida é uma iniciativa da companhia de Bill Gates para reduzir as 
desigualdades na área em que as grandes empresas de alta tecnologia 
estão concentradas.

G - Programa de Estágio 
A Ipsos – referência mundial em pesquisa e análise de mercado – lan-
ça a quinta edição do Programa Geração Ipsos Estágio 2019, com o 
objetivo de recrutar estudantes do Ensino Superior sem experiência 
profi ssional e com potencial para o mercado. As vagas são nas áreas 
de comunicação, saúde, Quali e Quanti, experiência do consumidor, 
teste de produto e automobilística. Entre os pré-requisitos, graduação 
entre dezembro/20 e julho/21 nos cursos de Administração, Economia, 

Ciência Sociais, Publicidade/Propaganda, Marketing, Engenharia (todas 
as modalidades), Comunicação, Jornalismo, Estatística e Matemática e 
Psicologia. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de março, 
pelo site (www.veredarh.com.br). 

H - Propósito de Vida 
Ajudar empreendedores a resgatarem seus propósitos pessoais e 
encontrarem o seu lugar único no mundo dentro dos seus negócios 
é o objetivo do programa Propósito em Ação, uma realização das 
iniciativas Add Opus e Parsifal21 do EcoSocial. Estruturado em 
dois módulos com duração de 22 horas cada, o programa objetiva 
desenvolver um olhar para habilidades e potencialidades. Os partici-
pantes irão explorar suas biografi as e fases da vida para compreender 
quais aspectos infl uenciaram em seus propósitos e que podem ser 
expressados em negócios que promovam impactos sociais positivos. 
Os encontros compreendem referenciais conceituais, atividades de 
refl exão individual, atividades artísticas, compartilhamento em pe-
quenos grupos e discussão de aprendizados em plenária. Informações 
(www.ecosocial.com.br).

I - Ship Planner
A Codesp está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (25) 
para o curso profi ssional de Planejamento de Navios (Ship Planner). O 
curso é aberto a quem já atua no setor portuário ou que queira entrar 
na área. O objetivo é qualifi car profi ssionais para atuação no planeja-
mento operacional de terminais de contêineres, especifi camente do 
“Plano de Bordo” de Navios, para obter a melhor solução logística de 
arrumação da carga. É preciso ter Ensino Médio Completo, conheci-
mento básico sobre as operações portuárias e domínio do inglês técnico 
básico. A carga horária é de 20 horas. O curso acontece entre os dias 
29 de janeiro e 7 de fevereiro, às terças, quartas e quintas-feiras, das 
18h30 às 22h30. São 20 vagas e o valor é de R$ 250,00. Para inscrição, 
o interessado deve se cadastrar no site do Cenep e preencher requeri-
mento de participação, que será efetivada após análise: (https://www.
cenepsantos.com.br/).

J - Futuro do Direito 
Na próxima sexta-feira (25), a Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP – www.aasp.org.br), será palco do festival Cidade do Futuro 
(evento que faz parte das celebrações do aniversário da cidade). Em 
parceria com o LegalTech, serão realizadas diversas palestras gratuitas 
sobre temas como proteção de dados, tendências a respeito do futuro 
do Direito, além da  apresentação de startups do segmento jurídico, 
formas de se proteger contra fake news, uso de redes sociais e casos 
inovadores de utilização de smart contracts, blockchain, inteligência 
artifi cial e Big Data. O seminário é gratuito e aberto ao público. As vagas 
são limitadas e os interessados devem se inscrever no (https://www.
sympla.com.br/legal-tech__436929). A programação completa está no 
site (www.cidadedofuturo.com). 

A - Escolas Doutorais
Os institutos Max Planck da Alemanha abriram vagas para cursos de 

São Carlos, em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática, 
a premiação concede 3 mil reais ao vencedor. Para se inscrever, o 
autor ou orientador do trabalho deve enviar o arquivo em formato

Um levantamento do Zoom 
(www.zoom.com.br), site e 
aplicativo comparador de pre-
ços e produtos, revela que na 
primeira quinzena de janeiro 
as buscas por aparelhos de ar-
-condicionado cresceram 391%, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. A pro-
cura por ventiladores também 
apresentou um aumento ex-
pressivo - 284% - nos primeiros 
15 dias de janeiro de 2019, frente 
ao mesmo período de 2018.

Com o aumento das tem-
peraturas e da procura por 
esses produtos, o consumidor 
precisa prestar ainda mais 
atenção à variação de preço, 
que segundo pesquisa do 
Zoom, chega a 82% no apa-
relho de ar-condicionado mais 
procurado e a 34% no custo do 
ventilador que fi cou no topo 
do ranking. Nessa época do 
ano, diante da alta demanda, 
os estoques das lojas físicas 
podem fi car comprometidos. 

É bom pesquisar sobre as especifi cações para achar o que mais 

se adeque a cada tipo de cômodo.

Essa queda anual sig-
nifica, em números 
absolutos, que 284 mil 

famílias deixaram de estar 
endividadas e, agora, são 1,9 
milhão de lares que permane-
cem com algum tipo de dívida. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP.

A taxa de inadimplência 
seguiu a mesma tendência 
e apresentou queda de um 
ponto porcentual – de 18,5% 
para 17,5% de famílias que não 
conseguiram quitar a dívida 
até a data do vencimento. No 
contraponto anual, a retração 
foi ainda maior, de 2,2 pontos 
porcentuais. Atualmente, são 
685 mil lares nessa condição 
de atraso.

Cartão de crédito continua sendo o favorito entre os endividados.

De acordo com o Indicador Serasa Experian da Deman-
da do Consumidor por Crédito, a quantidade de pessoas 
que buscou crédito cresceu 6,9% em 2018. Este resultado 
superou a alta de 4,9% que havia sido registrada em 2017 
e tornou-se o melhor desempenho da busca de crédito 
pelos consumidores dos últimos sete anos.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, 
a manutenção da taxa de juros em patamares histo-

ricamente baixos, a infl ação sob controle, a melhora 
dos níveis de confi ança dos consumidores e mesmo a 
discreta redução da taxa de desemprego impulsionaram 
a procura por crédito pelos consumidores durante o 
ano passado.

Em 2018 a procura  apresentou variações positivas 
em todas as faixas de renda: avanço de 20,5% para 
quem recebe até R$ 500 por mês; de 5,5% para quem 

ganha entre R$ 500 e R$ 1.000 mensais; e 5,5% para os 
que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000 por mês. Já nas 
rendas mais altas, os avanços na procura por crédito no 
acumulado do ano de 2018 foram: 4,3% para a faixa de 
renda entre R$ 2.000 e R$ 5.000 mensais; 3,4% para o 
consumidor com renda entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por 
mês e de 3,8% para quem ganha mais de R$ 10.000 (AI/
Serasa Experian).

Bebidas alcoólicas 
fora de casa gerou 
R$ 8,5 bilhões  

A venda de bebidas alcoólicas 
fora de casa tem sido um grande 
negócio para as empresas do seg-
mento. Nos 12 meses terminados 
em setembro de 2018, 18 milhões 
de brasileiros consumiram o 
produto fora do lar, gastando 
em média R$ 40 por ocasião. 
Tanta movimentação gerou R$ 
8,5 bilhões no período analisado. 

De acordo com George Moore, 
gerente da Kantar Worldpanel e 
um dos responsáveis pelo estudo, 
a cerveja segue como o produto 
mais buscado, com 82% de parti-
cipação, seguido pelos destilados, 
com 15%, e vinhos, que aparecem 
com 3%. “O sucesso da cerveja 
pode ser atribuído à frequência 
com que ela é escolhida, já que 
o consumidor médio opta pela 
bebida quase uma vez por mês, 
em 11 ocasiões por ano”, afi rma. 
Vinho e destilados apresentam 
frequência, respectivamente, de 
2,5 e 4 vezes em 12 meses. 

“O vinho, que tem como prin-
cipais motivações de consumo 
o sabor e o prazer que propor-
ciona, tem a oportunidade de 
aumentar o número de vezes que 
é escolhido pelo consumidor”, 
analisa Moore, que completa: “Os 
fabricantes precisam entender a 
dinâmica de cada canal, identi-
fi cando quais os principais para 
ganhar participação, além de 
compreender quando as pessoas 
visitam os canais e por quais ra-
zões o fazem. Entender o motivo 
do consumo da bebida alcoólica 
também é importante”. 

Fonte e mais informações:
(www.kantarworldpanel.com/br).
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Proporção com dívidas retraiu 
2,8 pontos porcentuais

A proporção de famílias paulistanas endividadas registrou, em dezembro, a menor taxa desde fevereiro 
de 2017, atingindo 48,7%, redução de 2,8 pontos porcentuais (p.p.) em relação a novembro e queda de 
7,6 p.p. na comparação com o mesmo período do ano passado

segue superior aos 7,4% de 
dezembro do ano passado. Na 
cidade de São Paulo, são 325 
mil famílias que estão nessa 
situação.

De acordo com a Federação, 
o resultado traz um alívio para 
o orçamento com a redução da 
inadimplência. As famílias estão 
mais otimistas com o período 
pós-eleitoral, com recebimento 
da parcela do 13º e o mercado 
de trabalho relativamente me-
lhor do que o ano passado. A 
melhora da conjuntura, mesmo 
que de forma tímida, permite 
que as famílias quitem seus 
compromissos atrasados para 
novas compras, com destaque 
para o Natal e as liquidações 
de início de ano (AI/Fecomer-
cioSP).

O porcentual de famílias que 
dizem que não terão condições 
de pagar suas dívidas com atra-
so apontou leve queda, de 8,7% 

em novembro para 8,3% no mês 
atual. Segundo a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
apesar da queda, esta taxa 

Procura por condicionadores 
de ar cresce quase 400% 

Por isso, muitas vezes, a melhor 
opção para o consumidor é 
comprar pela internet. 

“Além da comparação de 
preço, é muito importante pes-
quisar sobre as especifi cações 
do produto para achar o que 
mais se adequa a cada tipo de 
cômodo. Para uma sala de 9 

m², por exemplo, o consumi-
dor não precisa comprar um 
ar-condicionado de 30.000 
BTU’s. Um aparelho com a po-
tência de refrigeração de 9.000 
BTU’s, seria mais adequado e 
barato”, explica o especialista 
de produto do Zoom, Leonar-
do Oliveira (AI/Zoom).

Demanda do consumidor por crédito cresceu 6,9% em 2018


