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ajuda a conectar pessoas interessadas em doar recursos fi nanceiros 
ou materiais e instituições sérias e que precisam de doações. Pelo site 
(www.solarsocial.net), é possível escolher uma causa, obter informações 
sobre as entidades cadastradas e fazer as doações. O sistema, por sua 
vez, informa a quantidade de recursos destinados e fornece a prestação 
de contas para o doador. Com exceção das taxas bancárias, todos os 
recursos são repassados às instituições. No total, 120 causas já foram 
cadastradas na plataforma. 

E - Prêmio Caio 
Estão abertas as inscrições para a 21ª Edição do Prêmio Caio 2019 para 
dois segmentos: “Eventos” e “Serviços”, até 15 de agosto. Empresas 
interessadas devem acessar a nova plataforma digital responsiva, 
com ferramentas ainda mais amigáveis e disponíveis no mesmo site 
(www.premiocaio.com.br). Realizado pela Eventos Expo Editora, o 
Conselho Diretor do Prêmio Caio é formado pelas entidades repre-
sentativas dos segmentos de eventos. A quantidade de categorias 
em disputa este ano estão mantidas, mas redefi nidas de acordo com 
normas ABNT e subsídios obtidos junto à direção de três entidades: 
Ampro, Abrace e Abracef.  

F - Trabalhar na Espanha
Para atender a alta demanda de novos projetos de empresas e instituições 
bancárias, que estão repensando sua estratégia digital e regulatória, a 
GFT Brasil, empresa referência em tecnologias exponenciais digitais e 
projetos ágeis, está com 100 vagas para profi ssionais de TI em suas uni-
dades em Barcelona e Madri. As vagas estão voltadas para especialistas 
em desenvolvimento front e back-end e arquitetos com bons conheci-
mentos em tecnologias como Java. O processo seletivo contará com uma 
pré-seleção feita no Brasil, sendo as etapas posteriores conduzidas pelo 
RH da Espanha.Os requisitos são: formação na área da TI, Computação 
ou áreas correlatas. Os interessados devem enviar um e-mail com os 
currículos para (careerbrasil@gft.com).

G - Expedição de Voluntarismo
A Vivalá (www.vivala.com.br), operadora de modalidade de turismo 
que alia lazer e trabalho voluntário, acaba de firmar importante 
parceria com a Entrepreneurs’ Organization (EO). Em outubro, 

A - Aulas de Culinária
Em parceria com o Senac, a equipe de Receitas Nestlé oferece aulas de 
culinária para quem deseja aprender e/ou aprimorar suas habilidades 
na cozinha. Ministradas todas as segundas-feiras e com 2h30 de dura-
ção, as aulas ocorrem na Cozinha de Receitas Nestlé e são ministradas 
pelos chefs Guto Medeiros e Michelle Marine, docentes do Senac. São 
oferecidas 20 vagas por aula gratuitas, no Espaço Culinário (Av. das 
Nações Unidas, 17.007). Todos os utensílios e alimentos necessários 
são oferecidos por Receitas Nestlé. Saiba mais em: (https://www.nestle.
com.br/comvoce/experiencias/).

B - Vale do Paraíba 
A Sonda, maior empresa latino-americana de soluções e serviços de 
tecnologia, está com mais de 140 vagas na área de tecnologia na região 
do Vale do Paraíba. Os interessados podem enviar seus currículos para 
o e-mail (recrutamentosp@sonda.com). As oportunidades são fruto 
da expansão da atuação da empresa na região e contemplam diversos 
níveis de especialização, como Líder de Testes, Desenvolvedor Java, 
Analista Salesforce, Consultor SAP, entre outras. O descritivo de cada 
vaga também está disponível no site da empresa (www.sonda.com/pt-
-br/), na aba Carreiras.

C - Combustíveis e Conveniência 
Consolidado como o maior evento da América Latina sobre distribuição 
e revenda de derivados de petróleo, lojas de conveniência e food service, 
a ExpoPostos & Conveniência 2019 une o que existe de mais moderno 
em equipamentos aos produtos e serviços, e coloca o evento dentro dos 
mais altos padrões de excelência quando comparado aos mercados mais 
maduros. O 14º Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamen-
tos, Lojas de Conveniência e Food Service, que acontece junto à feira, 
entre os dias 13 e 15 de agosto, no São Paulo Expo, terá uma agenda 
intensa de debates, atualizando empresários quanto às tendências, de-
safi os e perspectivas do mercado. Inscrições: (http://www.expopostos.
com.br/inscricao-forum.php).

D - Tinder da Solidariedade
Um match na solidariedade. É assim que a plataforma Solar Social 

membros da EO viajarão à Amazônia para conhecer as belezas da 
nossa floresta e atuar como transformadores voluntários, levando 
educação para moradores da região do Lago do Acajatuba. A EO 
é a maior e única rede internacional exclusiva para empreende-
dores aprenderem e se desenvolverem por meio do aprendizado 
peer-topeer, experiências únicas e conexão com especialistas de 
diferentes setores. Interessados em realizar parcerias com a Vivalá 
para expedições de volunturismo no Brasil podem contatar a ope-
radora pelo e-mail (contato@vivala.com.br).

H - Franquia do Bob’s
Os interessados em abrir uma franquia do Bob’s têm uma oportunidade 
inédita para dar esse passo a partir de hoje (26), com o início da ABF 
Franchising Expo 2019, no Expo Center Norte. Com um sistema bem-
-sucedido de franquias desde 1984, a rede está com uma forte estratégia 
de expansão no país e tem a expectativa de inaugurar 100 novas unidades 
em todo o Brasil ao longo de 2019. O foco de crescimento da rede são 
cidades com um limite um mínimo de 100 mil habitantes, com opções 
como restaurantes de rua, shopping e drive thru, para atender aos di-
ferentes perfi s de consumidores e empreendedores. Mais informações: 
(www.bobs.com.br/seja-um-franqueado). 

I - Frotistas e Caminhoneiros 
Os veículos comerciais enfrentam uma variedade de problemas no dia a 
dia. Regulamentações e limitações, que surgem diariamente, impedem 
que frotistas e motoristas sigam suas rotas de forma rápida e efetiva. 
O Here Trucks surgiu para resolver esses percalços. A solução oferece 
planejamento de rotas, cálculo de custos e rastreamento de frotas em 
uma única ferramenta simples para que os usuários consigam operar 
com mais efi ciência e segurança. Possui uma base de dados com foco 
em gerenciamento que permite desenvolver uma série de soluções em 
gestão de frota, transporte e logística. Mais informações: (https://www.
here.com/products/location-based-services/fl eet-telematics).

J - Acrílico na Comunicação 
O Instituto Nacional para o Desenvolvimento do Acrílico realiza, em 
parceria com a 29º FuturePrint – Feira de Tecnologias de Impressão 
para os mercados de serigrafi a, sign e têxtil, o Fórum Acrílico 2019. 
O evento acontece em 11 de julho (quinta-feira), no auditório interno 
da feira, no Expo Center Norte. Com o mote “Tecnologia e Precisão 
para o Mercado do Acrílico”, o evento promove o debate sobre os 
avanços tecnológicos do setor de transformação de acrílico para o 
mercado de comunicação visual no decorrer das palestras apresenta-
das. O evento é gratuito. Para inscrições e mais informações, acesse: 
(https://www.indac.org.br/forum-acrilico-2019-tecnologia-e-precisao-
-para-o-mercado-do-acrilico/).
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Há quem diga que 

previsões são uma 

furada, que o correto é 

se prender aos fatos

No entanto, a previsão 
que segue certamente 
não deve falhar: segun-

do dados do relatório Futuro do 
Trabalho, do Fórum Econômi-
co Mundial, 65% das crianças 
matriculadas nos Anos Iniciais 
das escolas devem trabalhar 
em empregos que ainda não 
existem. Surreal? Nem tanto. 
O surgimento de novas frentes 
de trabalho acompanha o de-
senvolvimento da sociedade. 

E isso é fato. Não se perder 
nesse imenso universo de pos-
sibilidades será um desafi o a 
muitos desses jovens e, nesse 
processo, o papel da escola e 
do professor serão fundamen-
tais. A inserção dos alunos em 
uma sociedade em constante 
transformação é um desafi o 
para qualquer instituição - isso 
porque há uma divergência 
entre o que deve ser papel da 
escola, da família e da própria 
sociedade, o que acaba cola-
borando para que discussões, 
em conjunto, sobre o que fazer, 
caiam no esquecimento. 

Nesse sentido, coloca-se 
como um desafi o promover 
a educação empreendedora, 
pois ela diz respeito à cultura, 
à forma de ver o mundo e de 
com ele se relacionar. Empre-
ender, em sentido restrito, 
signifi ca decidir fazer algo que 
ainda não se tenha feito. Logo, 
é perfeitamente possível se 
estimular, na escola, o compor-
tamento empreendedor, afi nal, 
estimula-se o desenvolvimento 
humano. 

Além disso, a própria BNCC 
– Base Nacional Comum Cur-
ricular - menciona a educação 
empreendedora. Atividades 
voltadas ao empreendedorismo 
propiciam o desenvolvimento 
de competências e habilida-
des, previstas na BNCC, para 
todos os ciclos escolares. Isso 
sem contar o favorecimento a 
atividades transdisciplinares e 
interdisciplinares. 

De acordo com Fernando 
Dolabela, palestrante interna-

cional, referência no que diz 
respeito ao ensino de empre-
endedorismo, o empreendedor 
é um ser social, que se mostra 
um produto do meio a que 
pertence, do espaço do qual faz 
parte. Para ele, todos nascem 
empreendedores, o que falta 
é o despertar. Nesse sentido, 
o professor e a escola deverão 
buscar metodologias próprias 
e adequadas ao desenvolvi-
mento dessa habilidade, que 
contribui para transformação 
da realidade. 

Enfim, o professor deve, 
necessariamente, ser também 
um empreendedor, capaz de 
estimular a curiosidade e o 
interesse do aluno e se per-
ceber como referência a ele. 
Afi nal, conviver com crianças 
e adolescentes é conviver com 
autênticos empreendedores. 
Assim, a associação de práticas 
de aprendizagem ao desenvol-
vimento da autonomia visam 
ao fortalecimento das relações 
interpessoais, algo de grande 
importância na sociedade. 

A geração de novas per-
cepções, a ampliação dos 
horizontes e a quebra de 
paradigmas têm o papel de 
despertar nos alunos a cultura 
do empreender, que não é tão 
somente ser dono do próprio 
negócio, mas sim desenvolver 
a habilidade de resolução de 
problemas, desde os mais 
simples, cotidianos, aos mais 
desafi adores. Outro fator im-
portante a ser destacado é a 
iniciativa em relação à busca 
por oportunidades. A saída da 
chamada “zona de conforto” 
fará deles pessoas fl exíveis, não 
acomodadas e capazes de cor-
rer riscos, porém, calculados. 

O investimento na educação 
empreendedora é, portanto, 
um caminho a ser perseguido 
pela escola para que, de forma 
efetiva, se alcancem os valores 
necessários para promover a 
transformação das pessoas que 
serão capazes de, realmente, 
mudar o mundo. E, também, 
adequarem-se a ele.

(*) - É Assessora pedagógica de 
Formação Humana do Centro de 

Inovação Pedagógica Positivo (CIPP) 
do Colégio Positivo.

Daniela Tatarin (*)

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), recuou 3,5% 
na passagem de maio para 
junho e marcou 91,3 pontos 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Essa é a quarta queda 
consecutiva do indicador, que 
já tinha caído 1,7% de abril 
para maio. Apesar disso, na 
comparação com junho do ano 
passado, a ICF cresceu 5,3%.  

Na comparação com maio, 
todos os sete componentes 
da ICF apresentaram queda, 
com destaque para a avaliação 
sobre o momento para compra 
de bens duráveis, que recuou 
5,7%, e para a perspectiva 
de consumo, que caiu 5%. 
Na comparação com junho 
de 2018, seis componentes 

O indicador já tinha caído 1,7% de abril para maio.

A informação consta da 
ata da última reunião 
do comitê, que decidiu, 

na semana passada, manter a 
Selic, pela décima vez seguida, 
em 6,5% ao ano. A diretoria 
do BC concluiu que “houve 
interrupção do processo de 
recuperação da economia bra-
sileira nos últimos trimestres”. 
No primeiro trimestre deste 
ano, o PIB caiu 0,2%.

“Essa interrupção fi ca nítida 
quando se adota perspectiva um 
pouco mais longa, que sugere 
ter havido uma mudança na 
dinâmica da economia após o 
segundo trimestre de 2018. Sob 
essa perspectiva, a recuperação 
da atividade econômica, que 
ocorria em ritmo gradual até en-
tão, perdeu ímpeto. Após leve 
recuo no primeiro trimestre 
de 2019, em decorrência dessa 
perda de dinamismo e de alguns 
choques pontuais, o PIB deve 
apresentar desempenho próxi-
mo da estabilidade no segundo 
trimestre”, diz o Copom, na ata.

Segundo o relatório, os próxi-
mos passos na defi nição da taxa 
básica de juros, a Selic, depen-
dem da evolução da atividade 

Os próximos passos dependem da evolução da atividade econômica.

Produção industrial 
e capacidade 
instalada
sobem em maio

A produção industrial e o nível 
de utilização da capacidade ins-
talada aumentaram em maio. No 
entanto, apesar desses aumentos, a 
ociosidade na indústria se mantém 
elevada e o número de empregados 
caiu na comparação com abril. 
A constatação é da Sondagem 
Industrial, divulgada ontem (25) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

A produção subiu para 50,9 pon-
tos em maio, valor acima dos 41,6 
pontos registrados no mesmo mês 
de 2018 – e abaixo dos 53,8 pon-
tos registrados em maio de 2017. 
Segundo a CNI, nível de utilização 
da capacidade instalada aumentou 
em 1 ponto percentual, passando 
de 66%, em abril, para 67% em 
maio. O número de empregados no 
setor industrial caiu 0,3 ponto na 
comparação com abril, registrando 
48,5 pontos. 

Os indicadores variam de zero a 
100 pontos. Quando acima de 50, 
indicam aumento da produção e 
do emprego, informa a CNI. Se-
gundo o economista da CNI Mar-
celo Azevedo, a indústria continua 
acumulando estoques. O índice de 
evolução do nível de estoques efe-
tivo em relação ao planejado vem 
crescendo desde fevereiro para, 
em maio, chegar a 51,6 pontos – 
o maior desde outubro de 2015, 
desconsiderando o registrado em 
maio de 2018, quando os estoques 
aumentaram por causa da greve 
dos caminhoneiros (ABr).

Prévia da infl ação
é de 0,06%, menor
taxa para o mês

A prévia da infl ação ofi cial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), fi cou 
em 0,06% em junho. A taxa é inferior 
ao 0,35% de maio e é a menor para o 

mês de junho desde 2006 (-0,15%). O 
dado foi divulgado ontem (25), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. Com o resultado 
da prévia, o IPCA-15 acumula  infl ação 
de 1,13% no trimestre, de 2,33% no ano 
e de 3,84% em 12 meses.

A desaceleração da infl ação foi pro-
vocada principalmente pela queda de 
preços (defl ação) de 0,64% dos alimen-
tos. Entre os itens com maior queda de 

preços, destacam-se o feijão-carioca 
(-14,99%), tomate (-13,43%), feijão-
-mulatinho (-11,48%), batata-inglesa 
(-11,30%), feijão-preto (-8,84%) e fru-
tas (-5,25%). A alimentação fora de casa 
também teve defl ação (-0,33%).

A queda de preços de 0,67% dos 
combustíveis também teve impacto no 
recuo da taxa do IPCA-15. A gasolina, 
que havia tido infl ação de 3,29% em 

maio, acusou uma alta de preços de 
apenas 0,10% em junho. Já o etanol re-
gistrou defl ação de 4,57%. Apesar disso, 
os transportes registraram infl ação de 
0,25% por conta da alta de 18,98% nos 
preços das passagens aéreas no mês. Os 
grupos que tiveram as maiores taxas de 
infl ação e evitaram uma queda maior do 
IPCA-15 foram saúde e cuidados pesso-
ais (0,58%) e habitação (0,52%) (ABr).
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BC projeta PIB próximo da 
estabilidade no segundo trimestre
O Copom do Banco Central (BC) projeta que o PIB deve fi car próximo da estabilidade no segundo trimestre

econômica, das perspectivas e 
dos riscos relacionados à infl a-
ção. O Copom avalia que, por 
um lado, o “nível de ociosidade 
elevado” da economia pode 
continuar produzindo trajetória 
prospectiva de infl ação abaixo 
do esperado. Por outro lado, uma 
eventual frustração das expec-
tativas sobre a continuidade das 
reformas e ajustes necessários 

na economia brasileira pode 
elevar a trajetória da infl ação.

“O comitê avalia que o balan-
ço de riscos para a infl ação evo-
luiu de maneira favorável, mas 
entende que, neste momento, 
o risco [de eventual frustração 
das expectativas sobre a conti-
nuidade das reforma] é prepon-
derante”, diz a ata. De acordo 
com as projeções divulgadas no 

relatório, a infl ação deve fi car 
dentro da meta tanto no cená-
rio com manutenção da Selic 
quanto em situação de redução. 
“No cenário com taxa Selic 
constante em 6,50% ao ano 
e taxa de câmbio constante a  
R$ 3,85, as projeções condicio-
nais para a infl ação situam-se 
em torno de 3,6% para 2019 e 
3,7% para 2020” (ABr).

Intenção de consumo das 
famílias recua pelo quarto mês

tiveram alta. A exceção foi a 
perspectiva profi ssional, que 
caiu 1%. A maior alta foi obser-
vada no item nível de consumo 
atual (13%).

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
a ICF de junho “espelhou o 

menor grau de confi ança dos 
consumidores com relação à 
melhora da economia e, por 
conseguinte, às intenções de 
consumo, podendo vir a se 
refl etir em menores vendas do 
comércio mais para a frente” 
(ABr).


