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“Reclamar não é uma 
estratégia.
É necessário lidarmos 
com o mundo como 
ele é e não como 
gostaríamos que ele 
fosse”.
Jeff Bezos (1964)
Fundador da Amazon
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O ministro do Clima e Meio 
Ambiente da Noruega, 
Ola Elvestuen, anunciou 

ontem (15) a suspensão dos re-
passes de 300 milhões de coroas 
norueguesas, o equivalente a 
R$134 milhões, destinados ao 
Fundo Amazônia.

A informação foi revelada 
pelo jornal norueguês “Dagens 
Næringsliv” (DV), especializado 
em negócios, que afi rma que a 
decisão foi tomada porque o 
governo local estaria insatis-
feito com as novas diretrizes 
dos comitês do fundo - reserva 
de capital estrangeiro gerida
pelo BNDES destinada à 
preservação e combate ao 
desmatamento .

Noruega suspende 
repasse destinado
ao Fundo Amazônia

De acordo com a publicação, 
tanto o país quanto a Alemanha, 
que também anunciou a suspen-
são do repasse nos últimos dias, 
são contrárias as novas mudan-
ças que estão sendo debatidas 
em Brasília. “O Brasil rompeu 
o acordo com a Noruega e a 
Alemanha desde o fechamento 
da diretoria do Fundo Amazônia 
e do Comitê Técnico. Eles não 
podem fazer isso sem acordo” 
com esses dois países, afi rmou 
Elvestuen ao jornal.

Desde 2008, data em que foi 
criado, o fundo já recebeu R$3,3 
bilhões em doações até hoje. Ao 
todo, R$3,18 bilhões, cerca de 
93% da quantia total, foram re-
passados somente pela Noruega. 

Na reportagem, o ministro ainda 
indicou que, nos últimos meses, 
os números relacionados ao 
desmatamento da Amazônia 
sofreram uma multiplicação em 
comparação com o mesmo perío-
do de 2018. 

Segundo Elvestuen, isso pode 
demonstrar que o governo de 
Jair Bolsonaro “não quer mais 
parar” com a devastação da 
maior fl oresta do mundo. “Isso é 
muito sério para toda a luta pelo 
clima. A Amazônia é o pulmão do 
mundo e todos nós dependemos 
inteiramente da proteção da 
fl oresta tropical. Não há cenários 
para atingir as metas climáticas 
sem a Amazônia”, acrescentou. 

Nos últimos dias, o ministro do 

Desde 2008, data em que foi criado, o fundo já recebeu R$3,3 bilhões em doações. Ao todo,

R$3,18 bilhões, cerca de 93% da quantia total, foram repassados somente pela Noruega.

Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
fez críticas contra a forma como 
os recursos do Fundo Amazônia 
são geridos. Ele propôs usar 
parte do valor para indenizar 

ruralistas que tiveram suas terras 
desapropriadas em unidades de 
conservação, medida rejeitada 
pelos europeus. Na quarta-feira 
(14), no entanto, o presidente Jair 

Bolsonaro chegou a falar sobre 
a decisão alemã ressaltando que 
a chanceler Angela Merkel deve 
“pegar a grana” bloqueada e 
refl orestar a Alemanha (ANSA).

Ontem (15), os japoneses 
celebraram o marco do fi m da 
Segunda Guerra Mundial há 74 
anos e rezaram pela paz. Em 
Tóquio, milhares se reuniram 
para uma cerimônia realizada 
pelo governo para homenagear 
os que morreram no confl ito. 
Mais de seis mil pessoas, in-
cluindo sobretudo familiares, 
participaram do evento anual 
para homenagear mais de 3 mi-
lhões japoneses que morreram 
na guerra.

O imperador Naruhito e a im-
peratriz Masako participaram 
da cerimônia pela primeira vez 
desde a ascensão do imperador 
ao trono, em maio. O primeiro-
-ministro Shinzo Abe disse: 
“A paz e a prosperidade que 

alcançamos hoje estão funda-
das nos sacrifícios extremos de 
todos aqueles que morreram 
na guerra. Isso é algo do qual 
nunca vamos nos esquecer.”

Ao meio-dia, os participan-
tes observaram um minuto 
de silêncio. O imperador afi r-
mou que “meus sentimentos 
estão com as muitas pessoas 
que perderam suas preciosas 
vidas na última guerra e com 
suas famílias enlutadas”. Os 
parentes dos mortos na guerra 
estão envelhecendo. Cerca de 
80% dos familiares enlutados 
que participaram da cerimônia 
têm 70 anos de idade ou mais, 
e este ano, somente cinco viú-
vas compareceram ao evento 
(NHK/ABr).

Novo imperador do Japão, Naruhito, externou profundo

remorso sobre os tempos de guerra e orou pela paz.

Jogos eletrônicos
O presidente Jair Bolsonaro 

reduziu os impostos para impor-
tação de jogos eletrônicos. As 
alíquotas do IPI sobre consoles 
e máquinas de jogos de vídeo, 
partes e acessórios que variavam 
de 20% a 50%, foram reduzidas 
para 16% a 40%. O decreto que 
altera a tabela do IPI foi publicado 
no Diário Ofi cial da União e entrou 
em vigor ontem (15).

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de No-
ronha, disse ontem (15) não 
ter “nada a temer” em relação 
à lei de abuso de autoridade 
aprovada na Câmara, e que 
o juízes precisam ter limites 
em sua atuação. “A lei é para 
todos. E nós também, juízes, 
temos que ter limites na nossa 
atuação, assim como têm os 
deputados, o presidente da 
República, como têm os mi-
nistros do Poder Executivo. 
Portanto, acredito que o que 
tem aí deve ser um aprimora-
mento da legislação”.

Presidente do STJ, ministro 

João Otávio de Noronha.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem (15) 
não acreditar em uma possível 
“judicialização” do projeto de 
abuso de autoridade, aprovado 
em votação simbólica no ple-
nário da Casa. O texto engloba 
atos cometidos por servidores 
públicos e membros dos três 
Poderes da República, do MP, 
dos tribunais e conselhos de 
contas e das Forças Armadas. 
Maia afi rmou que o texto foi 
discutido com servidores de 
todos os Poderes. 

“Só tem um artigo para a 
associação de juízes que tem 
problema, o artigo 43, que é a 
questão da prerrogativa dos 
advogados. Eu não vi ninguém 
questionando o texto como 
um todo”. Segundo o texto, 
no Estatuto da Advocacia 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse que está 
muito confi ante na sociedade 
brasileira e que a reforma da 
Previdência será aprovada.

“Continuo seguro de que esta-
mos no caminho certo, estamos 
recebendo apoio para as pautas 
principais. A reforma da Previ-
dência avançou bastante, está 
na reta fi nal no Senado e todas 
as indicações são de que vamos 
conseguir aprovações sem mu-
danças substanciais. Não é o 
regime de capitalização, que é o 
ideal, mas tiramos esse fantasma 
que ameaçava o futuro do país”.

Foi o que disse o ministro ao 
fazer um balanço ontem (15) 
a uma plateia de empresários 
e investidores nacionais e in-
ternacionais durante palestra 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse ontem (15) que 
a lei de abuso de autoridade, 
aprovada pela Câmara, não 
está voltada para uma deter-
minada categoria e deverá ser 
aplicada contra parlamenta-
res, delegados, promotores, 
juízes, inclusive ministros de 
tribunais superiores. Segundo 
o ministro, a atualização da lei 
era um “remédio necessário” 
para combater abusos. 

A legislação atual sobre o as-
sunto está em vigor desde 1964. 
“A reclamação é geral porque 
inexistia qualquer freio. De 
novo é aquela discussão sobre 
o Estado de Direito. Estado 
de Direito é aquele em que 
ninguém é soberano”, disse. 
Após a aprovação da matéria, as 
principais associações de juízes 
e procuradores brasileiros rea-
giram à aprovação do projeto 
de abuso de autoridade.

Para as associações, a am-
plitude do texto que segue 
para sanção coloca em xeque 
a independência do Judiciá-
rio, ao intimidar a atuação da 
magistratura. Elas prometem 
mobilizar a opinião pública 
em prol do veto presidencial e 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.

Segundo Maia, o texto foi discutido com servidores

de todos os Poderes.

Kim Kyung Hoon/Reuters
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ANSA

Ministro da Economia: governo recebe 
apoio para as principais pautas

tentar vender todas”. 
Ele disse que o apoio do pre-

sidente Jair Bolsonaro às pri-
vatizações está aumentando. 
“Está havendo uma percepção 
crescente na equipe dele e nós 
vamos acelerar as privatiza-
ções”, disse. Para ele, a venda 
desses ativos não tem efeito 
em curto prazo, mas mudará a 
trajetória de despesas futuras. 

“Dá para reduzir o endi-
vidamento, a economia vai 
crescer, a dívida vai fi cando 
estável e, como porcentagem 
do PIB, vai diminuindo. Tudo 
estamos fazendo pensando em 
trajetória futura, possibilitando 
uma forte aceleração”, disse. 
“Estamos fazendo uma agen-
da de progresso, o Brasil está 
progredindo” (ABr).

na 20ª Conferência Anual San-
tander, em São Paulo. Guedes 
disse que quer trabalhar a sim-
plifi cação de impostos e que vai 

continuar com a privatização 
das estatais. “Eu quero vender 
todas, eu sei que não funciona 
assim, mas meu trabalho é 

Japão homenageia 
mortos na Segunda 

Guerra Mundial

Gilmar Mendes: lei 
valerá para todas
as autoridades

planejam encaminhar à Casa 
Civil pareceres técnicos para 
embasar o veto. 

O texto aprovado elenca cer-
ca de 30 condutas que passam 
a ser tipifi cadas como crime, 
passíveis de detenção, entre 
elas pedir a instauração de 
inquérito contra pessoa mes-
mo sem indícios da prática de 
crime, estender investigação de 
forma injustifi cada e decretar 
medida de privação de liber-
dade de forma expressamente 
contrária às situações previstas 
em lei, por exemplo (ABr).

Maia descarta 
judicialização da lei de 
abuso de autoridade

passa a ser crime, punido com 
detenção de 3 meses a 1 ano, 
violar direito ou prerrogativa 
de advogado como a inviola-
bilidade de seu escritório ou 
local de trabalho e sigilo de 
comunicação com seus clien-
tes. “A lei de abuso não é um 
problema para aqueles que não 
passam da linha do seu papel 
institucional”, afi rmou Maia.

As principais associações de 
juízes e procuradores brasilei-
ros reagiram à aprovação do 
projeto de abuso de autoridade. 
Uma das principais críticas de 
entidades, como a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil  e 
a Associação dos Magistrados 
Brasileiros, é o fato de o projeto 
ter sido aprovado em regime de 
urgência na Câmara após pas-
sar mais de dois anos parado. 
Para elas, a amplitude do texto 
coloca em xeque a independên-
cia do Judiciário, ao intimidar a 
atuação da magistratura . 

Elas prometem mobilizar a 
opinião pública em prol do veto 
presidencial e planejam enca-
minhar à Casa Civil pareceres 
técnicos para embasar o veto. E 
afi rmaram que, em caso de san-
ção, devem abrir uma ação direta 
de inconstitucionalidade no STF 
contra dispositivos da lei (ABr).

Juízes precisam
de limites,

diz presidente do STJ
Questionado sobre um dos 

pontos do texto aprovado, 
segundo o qual se torna crime 
prorrogar investigação sem 
razão justificável, Noronha 
afi rmou que o projeto “chove 
no molhado”, uma vez que tal 
conduta já seria proibida pelo 
Código de Processo Penal. 
“Portanto, isso não pode nos in-
timidar. Nós juízes temos de es-
tar blindados a intimidações ”. 

Ponderou que ainda vai 
examinar com calma o texto 
e que “se tiver algum vezo de 
inconstitucionalidade” vai aler-
tar o presidente Jair Bolsonaro 
para não sancionar o projeto. 

O projeto sobre abuso de au-
toridade, de autoria do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), já havia sido aprovado 
no Senado. Após ser também 
aprovado em regime de ur-
gência no plenário da Câmara, 
segue para sanção presidencial. 
O texto elenca cerca de 30 
condutas que passam a ser ti-
pifi cadas como crime, passíveis 
de detenção, entre elas pedir a 
instauração de inquérito contra 
pessoa mesmo sem indícios 
da prática de crime, estender 
investigação de forma injusti-
fi cada e decretar medida de 
privação de liberdade de forma 
expressamente contrária às 
situações previstas em lei, por 
exemplo (ABr).
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News@TI
Aplicativo de assistência ao motorista pelo 
smartphone

@A VIA Technologies, Inc. acaba de lançar o primeiro aplicativo de 
assistência ao motorista de smartphone do mundo. O VIA-AI é 

um software livre que suporta funções de integração de Controle de 
Velocidade de Cruzeiro Adaptável (ACC), Sistema de Assistência de 
Manutenção de Faixa de Rodagem (Lane Keeping Assist System - LKAS) 
e CAN Bus. O app permite o desenvolvimento de recursos de assistência 
ao motorista para veículos selecionados usando um moderno smartphone 
Android e conectores de hardware. “Como a primeira empresa do mundo 
a habilitar funções avançadas de assistência ao motorista Nível 2 em um 
smartphone, nossa missão é acelerar o desenvolvimento de aplicativos 
autônomos que alavancam as capacidades do dispositivo móvel mais 
onipresente do mundo”, diz Richard Brown, vice-presidente de Marketing 
Internacional da VIA Technologies, Inc. “Estamos comprometidos em 
construir um ecossistema vibrante para desenvolvedores, entusiastas 
e parceiros da indústria para criar aplicativos e serviços inovadores que 
aumentem a segurança e a conveniência aos motoristas.

App permite que gestores acompanhem gastos de 
sua equipe em tempo real 

@Gerir uma empresa não é uma tarefa fácil, exige muito esforço, 
tempo, competência e, principalmente, organização. Pensando em 

ajudar os gestores em suas tarefas, surgiu o VExpenses, plataforma 
que  facilita a gestão de despesas corporativas e permite acompanhar 
com segurança, e em tempo real, os gastos dos seus colaboradores. 
O sistema tem como principal objetivo poupar o tempo gasto com 
tarefas manuais e serviços administrativos do processo de prestação 
de contas, que não agregam valor ao core business da empresa. Ati-
vidades como a conferência, análise e pagamento de reembolso de 
despesas dos colaboradores, que normalmente envolvem controle de 
notinhas físicas e relatórios demorados, tornam-se tarefas simples e 
menos burocráticas com o sistema. Segundo Bruno Pain, co-fundador 
e diretor comercial, a plataforma auxilia os profi ssionais a cuidarem do 
processo de prestação de contas na empresa. Além disso, é possível 
acompanhar em tempo real os gastos dos colaboradores, evitando 
fraudes e dores de cabeça com perdas de notas fi scais.

Série Ciência para Todos 

@A FAPESP e a Fundação Roberto Marinho/Futura produziram em 
parceria a série Ciência para Todos, que estreia em 19 de agosto, às 

20h30, no Canal Futura.  São, ao todo, 52 episódios, cada um deles com 
13 minutos, mostrando os impactos sociais e econômicos de pesquisas 
científi cas e tecnológicas fi nanciadas pela FAPESP. Protagonizados por 
pesquisadores, os episódios da série também fi carão disponíveis em fu-
turaplay.org. O Ciência para Todos inspirou a Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo a lançar, junto com a FAPESP e a Fundação Roberto 
Marinho/Futura, um concurso cultural para estudantes de ensino médio 
da rede pública estadual. As inscrições vão até o dia 20 de setembro e 
os vídeos, que podem ser gravados com celular, devem ser enviados até 
o dia 31 de outubro de 2019. O regulamento está disponível em https://
prosas.com.br/editais (Claudia Izique | Agência FAPESP).

COLUNA DO HERÓDOTO

O presidente nunca 

escondeu dos seus 

eleitores que é favorável 

a soluções de força. 

Armas e tiros foram suas 
peças de campanha e 
não havia quem não 

conhecesse os seus gestos, ou 
imitasse. Deixou-se fotografar 
portando armas na campanha 
eleitoral. Isso nem chegou a 
ser explorado pelos seus ad-
versários na eleição. Uma vez 
no poder orienta a polícia e as 
forças armadas do país a atirar 
em todo e qualquer potencial 
criminoso que estiver portando 
ou comercializando drogas nas 
ruas das cidades. 

Ele mesmo deu várias entre-
vistas reforçando a ordem com 
uma  arma de grande poder de 
fogo nas mãos, os fuzis usados 
pelo tráfi co e pelas forças de 
segurança. O correto é atirar 
para matar e de preferência 
mirar na cabeça do suposto 
bandido, repete. Ele mesmo 
se dispõe a atirar e fazer jus-
tiça com as próprias mãos. É 
aplaudido pela população e 
rejeitado pelas organizações 
internacionais de defesa dos 
direitos humanos.

A luta contra o tráfi co de 
drogas já matou centenas de 
pessoas, a maioria suspeita 
de pertencer a quadrilhas 
organizadas e infi ltradas em 
todos os lugares, inclusive 
nos presídios. É verdade que 
no meio dos tiroteios entre 
trafi cantes e forças policias 
sobraram balas perdidas para 
pessoas inocentes, inclusive 
com mortes. Reafi rmou nas 
redes sociais “ a guerra con-
tra as drogas ilegais não será 
abandonada. Em vez disso, 
permanecerá tão implacável 
e arrepiante quanto estava no 

dia em que começou. 
O seu discurso ganhou reper-

cussão internacional quando  
afi rmou: “A preocupação de 
vocês, ativistas de direitos 
humanos, são os direitos  hu-
manos, a minha, são as vidas 
humanas, por isso a política de 
linha dura e enfrentamento do 
tráfi co vai continuar”. O prin-
cípio adotado pelo governo é 
que as drogas são responsáveis 
pelas destruições das famílias e 
por isso precisam acabar. 

Desde que assumiu o go-
verno o presidente enrijeceu 
a política nacional anti drogas 
e durante toda a sua carreira 
política esse foi o seu mote 
para conquistar o poder. Seus 
discursos de assemelham aos 
de outros dirigentes linhas 
duras do mundo e que não 
aceitam nenhuma política 
contra as drogas que não sejam 
a repressão, o enfrentamento 
das quadrilhas e a abstinên-
cia total para quem quiser se 
libertar delas. 

Por isso as mortes atribuídas 
do Estado pela ação da repres-
são  violenta devem ser tole-
radas ou inocentadas uma vez 
que é um anseio supostamente 
nacional. Os palavreados pre-
sidenciais sobre a violência 
são recheados de ofensas e 
devaneios  afi nal quando es-
teve no cargo foi responsável 
pela morte de pelo menos 2000 
pessoas, à frente da prefeitura 
de Davao, a terceira cidade 
das Filipinas, com um milhão 
e meio de habitantes. 

Rodrigo Dutarte pontifi cou 
na prefeitura por 22 anos antes 
de assumir a presidência da re-
pública asiática. “Minha ordem 
é atirar para matar”, disse no 
discurso de posse.

(*) - É editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).
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Heródoto Barbeiro (*)

Uma balinha
na cabeça

ricardosouza@netjen.com.br
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A geração Z e o futuro do trabalho
O caminho de transformações sociais aberto pelos millenials vai continuar a ser trilhado pela Geração Z

Semantix abre 60 vagas e mira expansão 
A Semantix, referência na oferta de 

tecnologia em Big Data Analytics e 
Inteligência Artificial, inicia seu proje-
to de expansão e internacionalização 
da marca. A empresa possui 60 vagas 
abertas nos níveis Pleno e Sênior para 
Engenheiro de Dados e Cientista de 

Dados. As posições são para as unidades 
de Pinheiros, Alphaville, Vila Olímpia, 
Osasco e Interlagos, em São Paulo (SP). 

Ao todo, são 40 cargos disponíveis 
para Engenheiros de Dados e mais 20 
para Cientistas de Dados. O prazo de 
inscrição é indeterminado, ou seja, até 

o preenchimento do quadro de colabo-
radores. O horário de trabalho é das 9h 
às 18h em qualquer uma das unidades 
disponíveis. O interessado que atenda 
aos requisitos deve enviar o currículo 
citando a vaga de interesse para o e-mail 
sejaumsemantico@semantix.com.br.

Jorge Arduh (*)

Os jovens nascidos no século XXI de-
vem representar 32% da população 
global este ano, segundo estimativas 

da ONU, tornando-se o maior grupo na so-
ciedade atual. Ainda pode parecer caótico 
entender que pessoas nascidas em 2001 já 
podem votar, entrar na universidade e, con-
sequentemente, no mercado de trabalho.

Ainda que a retomada econômica leve 
algum tempo para trazer efeitos concretos 
nos índices de emprego, é de fundamental 
importância entender o que esse grupo de 
pessoas – nascidas em um ambiente com 
smartphones e internet de boa qualidade 
– valoriza dentro das relações organiza-
cionais. Os efeitos em segmentos como 
o fi nanceiro, educacional e de consumo 
parecem se tornar mais claros a cada dia, 
com novas empresas recheadas de salas de 
videogames, benefícios, serviços simples e 
inovadores tomando o lugar de companhias 
há muito tempo consolidadas.

Nesse cenário, cabe reagir. E a melhor 
estratégia é aquela capaz de reformular 
as relações organizacionais, estendendo a 
motivação para além dos jovens profi ssio-
nais e trazendo benefícios em qualidade 
dos produtos e serviços, aumentando as 
chances de obter lucro.

É evidente que há desafi os 
a serem superados, especial-
mente em segmentos tradi-
cionais (como o Direito, por 
exemplo), mas empresas 
não podem perder de vista 
as estratégias necessárias 
para que seja possível aos 
colaboradores se interessar 
pelo ambiente de trabalho 
que ocupam para que possam trazer os 
melhores resultados.

Na nossa experiência dentro da compa-
nhia, identifi camos e colocamos em prática 
cinco estratégias, que podem ser replicadas 
em diferentes empresas com o objetivo de 
atrair e reter esses talentos nos próximos 
anos. São passos simples, porém funda-
mentais para pensar na transformação 
que deve se realizar dentro do ambiente 
organizacional.

A primeira estratégia está relacionada à 
fl exibilidade do local de trabalho. Muitos 
desses jovens (a exemplo dos millenials), 

sentem que não é necessário dedicar 
a maior parte de seu tempo a um local 
fi xo exclusivo. Especialmente dentro 
do setor de tecnologia, a concepção de 
ferramentas que facilitem a realização 
do trabalho remoto são amplamente 
adotadas e devem continuar a evoluir nos 
próximos anos. Além de representar uma 
economia fundamental de custos com in-
fraestrutura, trazem o efeito de produzir 

mais conforto e facilitar o 
equilíbrio familiar.

A segunda está ligada à 
relação entre os próprios 
colaboradores. Criar fer-
ramentas de colaboração 
que permitam novas for-
mas de comunicação entre 
diferentes departamentos 
e eliminar a burocracia é 
uma etapa fundamental 

para uma geração que espera facilidade 
e rapidez em todas as relações.

Em terceiro lugar, desenvolver um 
programa ambicioso de igualdade e di-
versidade de gênero, capaz de tornar a 
companhia cada vez mais inclusiva ao 
longo do tempo é fundamental. Eliminar 
preconceitos e vieses inconscientes é 
uma tarefa fundamental para qualquer 
companhia, tendo em vista as recentes 
discussões a respeito do assunto. Para 
uma geração cada vez mais engajada e 
plural, esse se torna um passo ainda mais 
necessário.

Formar colaboradores com qualidade 
é outra etapa que já vem sendo discutida 
há algum tempo e continua válida. Mais do 
que investir em tempo de treinamentos, 
é fundamental explorar a qualidade do 
conteúdo a ser passado para esses jovens 
profi ssionais. Usar novas plataformas e 
modelos capazes de desafi á-los é a chave 
para construir novos times de sucesso.

Tudo isso é necessário para cumprir a 
tarefa de transmitir aos colaboradores o 
impacto que o trabalho deles tem na socie-
dade e dentro da companhia. Transparência 
é um dos valores pelos quais essa geração 
preza e investir nele é algo recomendado 
para qualquer setor. Por isso, investimos 
continuamente em mostrar como funcionam 
os processos por inteiro e destacar a contri-
buição de cada um é o pensamento adequado 
para que a maior parte das companhias 
possam ter sucesso nesses novos tempos.

Essas são estratégias que não exigem 
elevado grau de complexidade tecnológica 
e cujo impacto está diretamente ligado à 
transformação organizacional que compa-
nhias precisam realizar. Mais do que nunca, 
estabelecer uma identidade forte e traçar 
estratégias para o crescimento contínuo 
torna-se uma tarefa essencial. No entanto, 
atingir esses objetivos depende do equilí-
brio entre mostrar às novas gerações que 
conquistar resultados é ótimo, ao mesmo 
tempo que transformar a sociedade é vital.

(*) É CEO da Indra no Brasil.
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Transparência é um 
dos valores pelos 
quais essa geração 
preza e investir nele 
é algo recomendado 
para qualquer setor. 

Um caminho sem volta: papel do vendedor 
precisa ser adaptado

A venda consultiva é cada 
vez mais comum no varejo. 
Quem não quer chegar em 
uma loja e ter um consultor 
de moda à disposição para 
ajudar na combinação de 
cores, nos modelos que mais 
se adequam ao tipo de corpo, 
na composição ideal de look? 
Ou, então, ir até uma loja de 
materiais de construção e 
ter alguém que, por meio do 
multiatendimento, seja pelo 
site ou pelo próprio celular, 
oferece mais informações 
sobre os produtos que mais 
se encaixam com as necessi-
dades do projeto de sua casa?

A experiência durante a jornada de compras é decisiva para o 
fechamento da venda. É por isso que o papel do vendedor precisa 
ser adaptado. Faz parte do dia a dia do consumidor buscar um 
produto no e-commerce e ir até a loja física para completar a 
jornada de compras com o auxílio de um profi ssional capacitado 
a atendê-lo, ou vice-versa. 

A lógica omnichannel não é novidade, mas um fato é certo: 
oferecer um atendimento personalizado e uma experiência di-
ferenciada é um caminho sem volta para qualquer segmento de 
mercado. E o que muda para o vendedor? Quais as ferramentas 
necessárias para atuar dentro desse novo padrão de negociação?

Nesse processo de vendas assistidas, soluções tecnológicas dão 
suporte completo ao profi ssional da área. Pelo próprio celular, 
o atendente acessa o estoque, informações e características 
dos produtos, quantidade disponível, enfi m, passa a ter acesso 

rápido de toda as lojas da rede. 
São ganhos para o consumidor 
e para o vendedor. 

A venda assistida omnicanal 
contribui para o controle de 
estoque, fl exibiliza os fl uxos 
de saída, permite o compar-
tilhamento de oportunidades 
em todos os canais de vendas, 
possibilita ofertas personali-
zadas, determina um melhor 
fl uxo logístico. Entre tantos 
benefícios, ainda reduz tempo 
de atendimento. Com isso, é 
possível atender mais clientes 
ao mesmo tempo, com mais de 
um carrinho por pessoa.

Além do suporte tecnológico, nesse processo de adaptação e 
maturidade no processo de vendas assistidas torna-se essencial 
um mapeamento do perfi l do cliente. É preciso conhecer seu 
histórico, carrinho de compras e necessidades atuais.

Diante de tudo isso, a função do vendedor irá muito além de 
uma simples venda, uma vez que esse profi ssional passará a 
agregar valor aos produtos e à marca, ao fazer recomendações 
de produtos e serviços ao cliente de tal forma que a experiência 
seja completa. Com esse formato de venda, o profi ssional se 
torna um elo entre as jornadas digital e física, que se completam 
e trazem um novo sentido às compras. 

(Fonte: Sofi a Alpendre Baldessar é Manager da FH (Marketing and Inside 
Sales), empresa de tecnologia especializada em processos de negócios e 

software. Formada em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Marketing 
e Logística pela Universidade Tuiuti do Paraná, com MBA em Embalagem e 

Branding pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM).
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“Vivência no Quilombo - Saberes Tradicionais”. O Quilombo da Fazen-
da, em Ubatuba, é formado por famílias de descendentes de africanos 
escravizados, e que hoje carregam consigo toda a história de força e 
resistência de sua ancestralidade e preservam saberes tradicionais. Vamos 
aprender na teoria e na prática todo o processo da produção de farinha 
artesanalmente, desde o plantio da mandioca, passando pela etapas de 
produção, até o produto fi nal, tudo isso com o acompanhamento de um 
morador local. Saiba mais em: (https://forms.gle/E3GBZnwMgn7prPDe9).

E - Indústria Solar
Entre os prpoximos dias 27 e 29, no Expo Center Norte, acontece a 
Intersolar South America 2019, a maior feira e conferência da América 
Latina para a indústria solar. O evento será palco das principais discussões 
em termos de desenvolvimento do setor, os desafi os, as oportunidades e 
as projeções que nortearão os rumos dessa área ao longo dos próximos 
anos. As atividades terão temas-chave que irão balizar as palestras, 
workshops e mesas redondas previstas na programação: geração centra-
lizada, geração distribuída, fi nanciamento e cadeia produtiva. Inscrições 
e mais informações: (https://www.intersolar.net.br/pt/inicio). 

F - Saúde Bucal
Estão abertas as inscrições para V Prêmio CROSP de Jornalismo. A 
iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, objetiva 
reconhecer e valorizar os conteúdos jornalísticos relevantes sobre saúde 
bucal. Podem participar os jornalistas que tenham matérias veiculadas 
sobre o tema Saúde Bucal, divulgadas no período de 1o de outubro 
de 2018 a 27 de outubro de 2019. Devem trazer esclarecimentos à 
população, explicando, por exemplo, a importância dos tratamentos 
de prevenção de doenças bucais, estimulando visitas regulares ao/a 
cirurgião-dentista e o debate sobre os assuntos importantes para a 
Odontologia. Os critérios constam do regulamento. Inscrição pelo site 
(https://premiocrospdejornalismo.com.br/).  

G - Formação de Avaliadores
Nos próximos dias 19 e 20, no Mercure São Paulo Paulista Hotel, o 
IBES (Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde) realiza o “Curso 
de Formação de Avaliadores IBES-Metodologia SBA/ONA”, que visa 
a capacitação de profi ssionais de saúde interessados em atuar como 
Avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação (ONA) a realizar 

A - Ofi cinas Teatrais
Com o objetivo de estimular a democratização do acesso à cultura e fo-
mentar a refl exão sobre a produção artística nacional, o Teatro J. Safra 
oferece ofi cinas gratuitas de teatro ao público. Os encontros, que fazem 
parte do projeto “Ocupação Teatral”, vão até o dia 3 de outubro. A ofi cina 
de interpretação “Experiência prática do ofício do ator, com ênfase para 
cinema” será ministrado pela atriz e produtora audiovisual e teatral Mariela 
Lamberti. O objetivo do curso é oferecer ao aluno a experiência prática do 
ator, com ênfase ao estilo realista, mais próximo ao cinema e da linguagem 
audiovisual. A inscrição gratuita pode ser feita pelo email (contatoteatroj-
safra@manhasemanias.com.br) ou na bilheteria do Teatro J. Safra. 

B - Expansão e Vagas
A Semantix, referência na oferta de tecnologia em Big Data Analytics e 
Inteligência Artifi cial, inicia seu projeto de expansão. A empresa possui 
60 vagas abertas nos níveis Pleno e Sênior para Engenheiro de Dados 
e Cientista de Dados. As posições são para as unidades de Pinheiros, 
Alphaville, Vila Olímpia, Osasco e Interlagos, em São Paulo. Ao todo, 
são 40 cargos disponíveis para Engenheiros de Dados e mais 20 para 
Cientistas de Dados. O prazo de inscrição é indeterminado, ou seja, até 
o preenchimento do quadro de colaboradores. O horário de trabalho é 
das 9h às 18h em qualquer uma das unidades disponíveis. Interessados 
devem enviar o currículo citando a vaga de interesse para o e-mail 
(sejaumsemantico@semantix.com.br). 

C - Trufas Frescas
Os fãs de uma das especialidades italianas mais apreciadas do mundo, a 
trufa, podem comemorar. O Eataly lança um restaurante pop up no espaço 
do La Risotteria, o Ristorante Del Tartufo, que exalta a trufa fresca e suas 
formas em diferentes tipos de pratos. A ação é uma excelente oportuni-
dade para o público que já ama trufa e para quem deseja conhecer mais, 
garantindo uma experiência única com a iguaria. O mês de agosto é dedi-
cado aos vinhos italianos e às trufas e conta com diversas ações especiais, 
como workshops semanais gratuitos e uma loja temporária de produtos 
da Tartuferia San Paolo. Mais informações tel. 11 3279-3300 (@eatalybr).

D - Saberes Tradicionais
Que tal vivenciar uma rica experiência de conexão com uma comuni-
dade quilombola? A Plana promove, entre os dias 6 e 8 de setembro, a 

avaliações de gestão de qualidade de hospitais, laboratórios, clínicas 
ambulatoriais, bancos de sangue, serviços de diagnóstico por imagem 
e demais serviços de saúde. O curso também auxilia os profi ssionais 
que desejam implementar a acreditação em suas instituições. Mais 
informações e inscrições: tel. (11) 3675-5180 ou (cursos@ibes.med.br). 

H - Nutrição Animal
A Associação de Indústrias de Alimentação Animal da América Latina e 
o Caribe (FeedLatina) realizar, no próximo dia 27, no Hotel Holiday Inn 
Anhembi, o primeiro Workshop Latino-americano de Assuntos Regulató-
rios de Nutrição Animal. Os participantes poderão conhecer, consultar 
e trocar informações sobre as normativas atuais e todos os processos 
exigidos em cada país da região sobre a indústria. Serão 10 conferências 
exclusivas com altos executivos de organizações como IFIF, Sindirações, 
ofi ciais das Agências Reguladoras da América Latina, entre outros. 
Além das autoridades de países como Peru, Argentina, Chile, Paraguai, 
Bolívia e Brasil, o evento contará com a participação de representantes 
da indústria. Mais informações: (https://www.feedlatina.org/workhop-
-latinoamericano-de-asuntos-regulatorios-de-nutricion-animal/).

I - Desenvolvimento Sustentável 
A Dow abre inscrições para o edital de Responsabilidade Social. A com-
panhia está em busca de iniciativas com foco em inclusão e diversidade, 
que ajudem a fomentar a economia circular nos estados: Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo e Pará. Serão aceitas ações com foco em iniciativas 
como inclusão e diversidade, que busquem qualifi car oportunidades 
de participação econômica, política, educacional e social de mulheres, 
pessoas com defi ciência, comunidade LGBTQ+ e afrodescendentes. 
Também serão considerados projetos de economia circular que promo-
vam soluções mais sustentáveis, como reciclagem, educação ambiental 
e logística reversa, entre outros, nas áreas de plástico e embalagem. 
Inscrição (http://editaldow2019.prosas.com.br). Mais informações, 
contate: (editaldow2019@prosas.com.br). 

J - Formas de Investir 
Executivos da Nexoos, Vérios, Linker, SMU e Glebba debatem novas 
formas de investir no Brasil. O encontro será no próximo dia 20 (terça-
-feira), das 9h às 11h, no InovaBra Habitat (Av. Angélica, 2529, 10º andar). 
A fi ntech, que faz crowdfunding imobiliário para o setor de loteamentos, 
promove o painel “Conheça novas formas de investir em 2019 para ir 
além do básico”. Representantes debaterão as tendências e novidades 
do segmento de fi ntech, além de abordar as novas possibilidades de 
investimento oferecidas pelo mercado e como aproveitá-las da melhor 
forma.  A ideia é que cada um consiga comparar os serviços oferecidos 
por cada empresa e possa escolher a que mais lhe agrada e combine 
com suas aspirações. Inscrições no link: (bit.ly/2Mwc2AZ). Informações: 
(www.eventbrite.com.br).

“Vivência no Quilombo - Saberes Tradicionais”. O Quilombo da Fazen-
da, em Ubatuba, é formado por famílias de descendentes de africanos
escravizados e que hoje carregam consigo toda a história de força e

A - Ofi cinas Teatrais
Com o objetivo de estimular a democratização do acesso à cultura e fo-

Todos os dias, 

falamos internamente 

sobre sugestões de 

novos produtos, 

desenvolvimento do 

nosso negócio e seus 

principais indicadores

Planos para melhorar a 
vida dos nossos cola-
boradores, ideias para 

apoiar nossos fornecedores, e 
somos provocados pelos nos-
sos clientes a evoluir. Rotina 
comum em muitas empresas. 
Mas o que mais me deixa or-
gulhoso de estar onde estou é 
ter a missão de, a partir desses 
dados, fazer uma autoanálise 
e entender se o nosso sucesso 
está sendo sustentado, acima 
de tudo, no propósito de usar-
mos a escala da nossa marca 
para o bem. 

Isso signifi ca usar o nosso 
tamanho, a nossa liderança 
e infl uência para gerar ações 
com impacto positivo para a 
empresa e para a sociedade. 
O que traz um desafi o diário 
de se olhar no espelho, a cada 
manhã, e se perguntar o quanto 
esse propósito individual e de 
marca está sendo entregue. 

Neste processo evolutivo, 
a voz do cliente precisa estar 
muito presente. Entender seus 
anseios e suas expectativas 
é fundamental para continu-
armos oferecendo propostas 
relevantes para as pessoas. 
Agora em agosto, anunciamos 
mudanças importantes em um 
de nossos principais produtos: 
o McLanche Feliz. 

Resultado de uma evolu-
ção contínua no cardápio, as 
novas combinações no car-
dápio infantil ratifi cam nosso 
compromisso com as famílias 
e com a oferta de comida e 
qualidade, na medida em que 
apresentam sensível redução 

na quantidade de gorduras, 
sódio e açúcares, além de 
incluir mais frutas e vegetais 
entre as opções de composição 
desse menu.

A decisão acompanha os 
novos hábitos de consumo da 
sociedade, comprovados por 
meio de pesquisa encomen-
dada por nós e realizada por 
uma empresa independente. O 
levantamento feito na América 
Latina mostrou que a cada 10 
mães e pais, seis acreditam que 
seus fi lhos comem melhor do 
que eles nessa mesma idade, 
a partir do acesso mais fácil às 
informações nutricionais. 

Outro ponto importante 
entre as pessoas ouvidas é que 
8 em cada 10 pessoas consi-
deram positiva a iniciativa de 
que as redes de serviço rápido 
ofereçam alternativas mais 
equilibradas, uma vez que a 
maioria afi rmou que leva seus 
fi lhos pelo menos uma vez por 
mês em redes de fast food. 

Conectados com o consu-
midor e com nosso propósito 
de marca, seguiremos fazendo 
evoluções necessárias para 
que o nosso negócio honre seu 
propósito de usar sua escala 
para o bem. E qual tem sido 
o combustível para tantas 
decisões complexas e que en-
volvem mudanças estruturais 
no nosso negócio? 

A responsabilidade que te-
mos com as pessoas e com uma 
das marcas mais valiosas do 
planeta. Uma responsabilidade 
que é individual e de cada inte-
grante da nossa companhia. Só 
assim, continuarei a responder 
ao meu espelho a cada manhã: 

“Sim, hoje mais uma vez va-
mos usar a nossa escala para 
o bem”.

(*) - É presidente da Divisão Brasil 
da Arcos Dorados, maior franquia 

independente do McDonald’s no 
mundo, com atuação em 20 países da 

América Latina e Caribe.

Paulo Camargo (*)

A taxa caiu em dez das 27 
unidades da Federação, 
segundo os dados divul-

gados ontem (15) pelo IBGE. 
As maiores quedas ocorreram 
no Acre, de 18% para 13,6%, 
Amapá, de 20,2% para 16,9%, 
e em Rondônia, de 8,9% para 
6,7%. Nas outras 17 unida-
des da Federação, a taxa se 
manteve.

Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2018, a 
taxa subiu em duas unidades, 
Roraima (de 11,2% para 
14,9%) e Distrito Federal (de 
12,2% para 13,7%), e caiu em 
três: Amapá (de 21,3% para 
16,9%), Alagoas (de 17,3% 
para 14,6%) e Minas Gerais (de 
10,8% para 9,6%). Nas demais 
unidades, a taxa fi cou estável. 
Um contingente de 3,35 mi-
lhões de desempregados no 
país procura trabalho há pelo 
menos dois anos. Isso equivale 
a 26,2% (ou cerca de uma em 
cada quatro) pessoas no total 
de desocupados no Brasil. 

Os dados foram divulgados 
ontem (15) pelo IBGE. Segun-

Um em cada quatro desempregados procura trabalho há pelo menos 2 anos.

O presidente dos Estados Unidos 
(EUA), Donald Trump, sugeriu que 
as negociações comerciais entre 
seu país e a China podem esperar 
até que as tensões geradas pelos 
protestos em Hong Kong se acal-
mem. “Milhões de empregos estão 
sendo perdidos na China para ou-
tros países não tarifados. Milhares 
de empresas estão indo embora. 
É claro que a China quer fazer um 
acordo. Deixe eles trabalharem 
humanamente com Hong Kong 
primeiro”, escreveu o americano 
no Twitter, após vários alertas de 

Após a vitória de Alberto 
Fernández, da chapa da ex-
-presidente Cristina Kirchner, 
contra Maurício Macri, a Bolsa 
Merval registrou queda de 
38%, chegando a perder US$ 
23,7 bilhões. Para o Brasil, 
a crise no país vizinho deve 
abalar as exportações, já que 
estas reduziram em pelo me-
nos 40% nos primeiros 7 meses 
de 2019. A mais afetada foi a 
moeda americana, que recen-
temente havia registrado uma 
queda de 1,26%, mas com o 
ocorrido, superou os R$ 4,00. 

A Bolsa brasileira sofreu uma 
desvalorização de 2%, operan-
do por volta de 101 mil pontos, 
o que demonstra uma queda 
considerável, já que desde o 1º 
semestre tem operado por volta 
dos 105 mil pontos. Para Pedro 
Paulo Silveira, Economista-
-Chefe da Nova Futura, a crise 
na Argentina afeta diretamente 
o Brasil quando se fala sobre as 
relações comerciais entre os 
dois países. 

A crise na Argentina afeta diretamente o Brasil quando se fala 

sobre as relações comerciais bilaterais.

Mercado reduz 
previsão para défi cit 
nas contas públicas

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Ministério da Economia 
reduziram a previsão para o resul-
tado negativo das contas públicas 
neste ano. A estimativa do défi cit 
primário do Governo Central pas-
sou de R$ 105,918 bilhões para R$ 
103,217 bilhões. A estimativa está 
abaixo da meta de défi cit persegui-
da pelo governo de R$ 139 bilhões. 
O resultado primário é formado 
por receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros.

Os dados constam da pesquisa 
Prisma Fiscal, elaborada pela Secre-
taria de Política Econômica do Mi-
nistério da Economia, com base em 
informações do mercado fi nanceiro. 
Para alcançar a meta, o governo já 
bloqueou R$ 33,4 bilhões do Orça-
mento deste ano. A desaceleração 
da economia faz o governo arrecadar 
menos que o originalmente planeja-
do, levando a contingenciamentos. 
Para 2020, a estimativa é de um 
défi cit de R$ 70 bilhões, contra R$ 
76,153 bilhões previstos em julho. A 
meta de défi cit primário para 2020 é 
de R$ 124,1 bilhões.

A mudança na projeção para as 
contas públicas ocorreu porque as 
instituições preveem menos despe-
sas, de R$ 1,415 trilhão para R$ 1,412 
trilhão. A previsão para as receitas 
líquidas passou de R$ 1,308 trilhão 
para R$ 1,307 trilhão, neste ano. Para 
2020, a previsão de receita líquida do 
Governo Central é R$ 1,398 trilhão, 
contra R$ 1,399 trilhão prevista no 
mês passado (ABr).
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Taxa de desemprego do país 
recua para 12% no trimestre

No segundo trimestre, a taxa de desemprego do país recuou para 12%, percentual inferior aos 12,7% 
do primeiro trimestre e aos 12,4% do segundo trimestre de 2018

do os números, no segundo tri-
mestre de 2018 o contingente 
de desempregados procurando 
trabalho há no mínimo dois 
anos tinha menos 196 mil 
pessoas, ou seja, era de 3,15 
milhões. No segundo trimestre 

de 2015, o total era de 1,43 
milhão de pessoas, ou seja, 
menos da metade do segundo 
trimestre deste ano. 

“A proporção de pessoas à 
procura de trabalho em pe-
ríodos mais curtos está dimi-

nuindo, mas tem crescido nos 
mais longos. Parte delas pode 
ter conseguido emprego, mas 
outra aumentou seu tempo de 
procura para os dois anos”, ava-
lia a analista da PNAD Contínua 
Adriana Beringuy.

O impacto da crise argentina no Brasil

“Uma crise econômica do 
nosso vizinho, derruba a de-
manda por nossas exportações 
e tem um impacto negativo 
sob o crescimento brasileiro”, 
explica, ao destacar que a crise 
econômica do país deve conta-
minar o ambiente de negócios 
caso haja descuido nas agendas 
internacionais. “Essa crise pode 
contaminar o ambiente de ne-
gócios, se fi zer novamente um 
default de seus compromissos 

externos”, comenta. 
A votação em 1º turno das 

eleições se dará no dia 27 de 
outubro. O mercado aguarda 
pelos resultados, apesar da 
aprovação de Fernández ser 
de 47% nas primárias. Para 
Silveira, a tendência é que a 
volatilidade siga subindo até 
as eleições, visto que o cenário 
atual é de incerteza e deve 
manter o mercado com o pé 
atrás (Gueratto Press).

Solução em Hong Kong ‘antes 
de acordo’ com a China

que Pequim estaria movimentando 
tropas rumo ao território.

Trump elogiou o presidente 
chinês, Xi Jinping, descrevendo-
-o como um “grande líder” muito 
respeitado por seu povo. “Tenho 
zero dúvidas de que, se o presidente 
Xi quiser resolver rapidamente e 
humanamente o problema em Hong 
Kong, ele pode fazê-lo”, acrescen-
tou, sugerindo um encontro entre 
ambos. EUA e China já impuseram 
mutuamente tarifas de importação 
que somam 360 bilhões de dólares 
(Deutsche Welle).
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O impacto da Selic 
na economia: um 

estímulo ao consumo
A taxa básica de juros, 

a Selic, foi cortada 

na última reunião do 

Copom para 6%

Foi o décimo terceiro cor-
te no índice desde que 
a taxa chegou a 14,25% 

ao ano, entre julho de 2015 
e outubro de 2016. Trata-se 
da mais baixa taxa de juros 
da história do Brasil com um 
objetivo bastante claro: reani-
mar a economia e incentivar o 
aumento dos investimentos, 
com a expectativa de que a 
medida possa se reverter em 
benefícios para a economia. 
Mesmo em seu patamar mais 
baixo, o mercado já precifi cou 
um novo corte para a Selic, 
estimando que possa atingir 
5,75% até o fi m do ano. 

O atual índice está 0,25% 
abaixo do que as projeções rea-
lizadas e, se forem comparados 
com outros países do G20, o 
Brasil está muito próximo das 
grandes economias mundiais: 
Estados Unidos, 2,25%; China, 
4,35%; Índia, 5,75%; Rússia, 
7,25%. Na comparação com 
outras economias da América 
Latina, a taxa mexicana é 
de 8,25% e a Argentina, de 
55,99%.

Em linhas simples, a Selic 
é o principal instrumento do 
Banco Central para controlar 
a infl ação. Se essa taxa sobe, 
os juros de fi nanciamentos, 
empréstimos e cartões tendem 
a fi car mais altos, o que reduz o 
ímpeto pelo consumo – e tende 
a reduzir a infl ação. Por outro 
lado, como é o caso do Brasil 
hoje, a redução do valor de 
fi nanciamentos, empréstimos 
e cartões tende a estimular o 
consumo sem necessariamen-
te impactar em um aumento 
desordenado da infl ação. 

Em junho, por exemplo, o 
IPCA fechou em 3,37% no 
acumulado dos últimos 12 me-
ses, quase 1% abaixo da meta 
estipulada pelo governo, de 
4,25%. O PIB é um dos princi-
pais indicativos do andamento 
de uma economia. O corte da 
taxa Selic visa justamente 
contribuir para este aumento 
produtivo. Nos últimos anos, 
as projeções realizadas pelo 
BC (e diversas entidades 
independentes) estão sendo 
frustradas. Para 2019, por 
exemplo, o Boletim Focus do 
BC indicava uma expectativa 
de crescimento anual de 2,55% 
-- em julho, a previsão já estava 
em 0,82%.

Um dos fatores que afeta 
diretamente no PIB é o baixo 

consumo das famílias. Por 
isso, a Selic e o PIB estão, em 
tese, diretamente relacionados 
entre si. Trata-se de um círculo 
virtuoso: quanto maior o con-
sumo, maior a produção indus-
trial das empresas, reduzindo 
os estoques e dando sinais de 
que a retomada econômica 
está em andamento. O setor de 
serviços também é impactado, 
já que as próprias empresas 
e pessoas físicas têm mais 
confi ança para investimentos 
e aportes de recursos. 

Por esse motivo, a queda da 
Selic pode ser considerada um 
passo importante em busca da 
retomada da economia do país. 
Em um cenário como esse, a 
taxa de desemprego também 
tende a se reduzir. Não à toa, 
os especialistas alegam que se 
trata do último indicador a me-
lhorar em uma economia ainda 
anímica. No segundo trimestre 
de 2019, a taxa de desemprego 
fi cou em 12%, frente a 12,7% 
entre janeiro a março. 

Foram criados 621 mil postos 
de trabalho no período. Até 
mesmo setores que, historica-
mente, demoram a se levantar 
tiveram bons índices, caso da 
indústria e da construção. A 
expectativa é que o desem-
prego siga em queda, especial-
mente se forem confi rmadas 
medidas como a aprovação 
da Reforma da Previdência, o 
andamento de uma Reforma 
Tributária e a confi rmação de 
acordos comerciais, como o 
fi rmado recentemente com a 
União Europeia. 

Portanto, o Brasil não está 
descolado do resto do mundo. 
Por isso, a guerra comercial 
entre Estados Unidos e China 
é um tópico que está no radar e 
segue em observação, visto que 
afeta o comércio global como 
um todo – e pode atrapalhar a 
recuperação interna. Os norte-
-americanos estão tarifando 
os produtos chineses, que por 
sua vez tentam compensar tais 
tarifas por meio da desvalori-
zação de sua moeda, entrando 
assim em um “looping”. 

Quanto mais a moeda chine-
sa é desvalorizada, mais tarifas 
os americanos estão impondo, 
e aparentemente essa guerra 
irá seguir até que um dos lados 
resolva ceder ou simplesmente 
não aguentar mais. E aparen-
temente nenhum dos lados 
sinaliza que isso vai acontecer 
rapidamente.

(*) - É graduado em Ciências 
Contábeis e membro do Comitê 

Macroeconômico do ISAE Escola de 
Negócios (www.isaebrasil.com.br).

Patrick Silva (*)

A situação de carreiras 
típicas, como policiais e 
magistrados, e a inclusão de 
estados e municípios, ambos 
pontos não contemplados no 
texto da reforma da Previ-
dência aprovado pela Câmara, 
devem ser os principais alvos 
de confl itos durante a trami-
tação da matéria no Senado. 
A avaliação é da presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), senadora 
Simone Tebet (MDB-MS).

Para ela, está claro que 
haverá uma pressão, espe-
cialmente sobre o relator 
da matéria, senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), de 
representantes de categorias 
que querem um tratamento 
diferenciado como policiais, 
auditores da receita, magistra-
dos e membros do MP. Apesar 
disso, ela acredita que será um 
processo tranquilo já que os 
pontos mais polêmicos, como, 
por exemplo, os que diziam 
respeito à aposentadoria rural 
e ao BPC já foram excluídos 
pelos deputados.

Para ouvir todas as ca-
tegorias interessadas, na 
semana que vem, durante 
três dias, de terça (20) a 

Presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS).

Para os parlamentares, o voto aberto deveria ser para todas as votações no Senado.

Brasil precisa de ‘diálogo’ 
para sair da crise

O país está enfrentando uma 
grave recessão desde 2014 e o 
caminho para encontrar a saída é 
o diálogo, não só entre os membros 
da classe política, mas entre todos 
os brasileiros, disse o senador 
Plínio Valério (PSDB-AM). Tam-
bém afi rmou que o Parlamento 
está discutindo e votando pautas 
estruturais importantes. Para ele, 
o clima de confronto de ideias 
que a nação atravessa não gera 
segurança jurídica. 

Portanto, não atrai investi-
mentos, o que atrasa ainda mais 
a recuperação da economia. Na 
avaliação dele, o momento é de 
equilíbrio e requer união e respeito 
a quem pensa diferente. A solução, 
ainda segundo o senador, passa 
pela consciência coletiva, sendo 
necessário deixar de lado posições 
contrárias e encontrar soluções 
para sair da crise.

“A nação exige de cada um de nós 
um gesto de grandeza, e nesse ges-
to de grandeza não cabe vaidade, 
soberba, ódio, não cabe revanchis-
mo, muito menos projetos políticos 
individuais. Esse é o caminho que o 
Brasil tem que seguir: o caminho da 
paz, o caminho da segurança, que 
pode até não vir, mas a obrigação 
nossa é tentar e é o que todos nós 
fazemos aqui diuturnamente, pug-
nando a paz, o progresso e, acima 
de tudo, encontrando solução para 
os desempregados” (Ag.Senado).

A CCJ do Senado aprovou 
emendas à proposta que res-
tringe o poder de decisão indi-
vidual de ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e de 
outros tribunais, impondo, por 
exemplo, limites a pedidos de 
vista, que terão duração máxi-
ma de quatro meses. A matéria 
volta para discussão e votação 
em Plenário.

Além de oferecer nova reda-
ção, o relator, senador Esperi-
dião Amin (PP-SC), concordou 
com a supressão da necessi-
dade dos votos de dois terços 
do STF no caso de controle 
abstrato de constitucionalidade 
— ação direta de inconstitucio-
nalidade, ação declaratória de 
constitucionalidade, arguição 
de descumprimento de preceito 
fundamental ou ação direta 
de inconstitucionalidade por 
omissão.

Amin também deixou claro 
as excepcionalidades em que 
poderá ser proferida decisão 
em processo em andamento 
no STF durante o recesso do 
Judiciário. Elas limitadas, por 
exemplo, a casos de dano ir-
reparável a políticas públicas 
e que criem despesas para 
qualquer Poder. Ainda assim, o 
Plenário da Corte terá que ser 

Relator da proposta, senador 

Esperidião Amin e o autor da 

proposta, senador Oriovisto 

Guimarães.
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As comissões de Meio Am-
biente e de Agricultura do 
Senado promoveram audiência 
pública conjunta sobre os im-
pactos do fracking, a técnica 
para extração de gás de xisto ca-
paz de acessar rochas sedimen-
tares no subsolo. No debate, 
representantes da campanha 
Coalisão Não Fracking Brasil 
apresentaram dados para com-
provar os danos que a técnica 
traz para a agricultura, a saúde 
humana e o meio ambiente. Já 
o governo citou a experiência 
bem sucedida de extração por 
fracking na Argentina.

O fracking extrai o xisto 
por meio de perfurações com 
mais de três mil metros de 
profundidade no solo. Difere da 
técnica convencional, realizada 
no Brasil desde a década de 
1980, porque consegue aces-
sar as rochas sedimentares no 
subsolo. O fundador e diretor da 
Coalizão Não Fracking Brasil, 
Juliano Bueno, apresentou às 
comissões dados reunidos em 
países que já utilizam a técnica 
em grande escala, como Esta-
dos Unidos e Argentina, que 

Diretor da Coalizão Não 

Fracking Brasil, Bueno fala 

durante o debate conduzido 

pela senadora Soraya.

Proposta defi ne 
quais produtos são 
alimentos integrais

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara aprovou 
proposta que defi ne quais produ-
tos podem ser comercializados 
como alimentos integrais: os 
que tenham pelo menos 50% de 
cereais ou farinha integrais na 
fabricação; e os que, apesar da 
industrialização, mantenham as 
características e a totalidade dos 
nutrientes essenciais. Trata-se 
do projeto da deputada Flávia 
Arruda. 

O objetivo é alertar correta-
mente a população, especialmen-
te aquela que depende desses ali-
mentos por questão de saúde. Os 
alimentos integrais normalmente 
possuem mais fi bras e mantêm 
micronutrientes, como vitaminas 
e minerais. Atualmente, o tema é 
regulamentado pela Anvisa, que 
não fi xa critérios claros para que 
um produto possa ser declarado 
integral. 

O relator, deputado João Maia, 
disse que a proposta vai deter-
minar parâmetros claros tanto 
para a indústria quanto para o 
consumidor. “Se deixarmos que 
alguns fornecedores possam 
iludir o consumidor vendendo 
alimento não integral como se 
integral fosse, estaremos com-
pactuando com a desinformação 
do consumidor, podendo, inclu-
sive, acarretar sérios problemas 
de saúde”, disse (Ag.Câmara).

O primeiro projeto é do se-
nador Lasier Martins (Po-
demos-RS) e o segundo é 

do Reguffe (sem partido-DF).
“Quarenta e três Senadores 

assinaram, e até agora não foi 
pautado aqui nesta Casa para 
a gente fazer a votação desse 
requerimento de urgência para 
acabar com o voto secreto, a 
partir do projeto do senador 
Lasier Martins”, solicitou o 
senador Eduardo Girão ao 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre. De acordo com 
Lasier, é preciso deliberar sobre 
o voto aberto, “o mais aberto 
possível, pois o tema tem todo 
o apoio do eleitorado brasileiro, 
da sociedade brasileira”.

Os pedidos foram apresenta-
dos em resposta ao questiona-
mento levantado pelo senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 
diante da provável indicação 
do fi lho do presidente da Repú-
blica para ocupar a embaixada 
brasileira nos Estados Unidos. 
Se o nome do deputado Eduar-
do Bolsonaro for confi rmado, 
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Senadores cobram 
prioridade de propostas 

que ampliam o voto aberto
Senadores de diferentes partidos discutiram a necessidade de o Senado votar os projetos que 
permitem voto aberto em situações como nas eleições da Mesa Diretora, presidência e vice-presidência 
de comissão, e em decisões sobre perda de mandato e prisão em fl agrante de senador por crime 
inafi ançável

caberá ao Senado aprovar ou 
rejeitar essa indicação em vota-
ção secreta, tanto na Comissão 
de Relações Exteriores quanto 
no Plenário, pelas regras atuais.

“Eu ando sentindo falta da 
campanha pelo voto aberto, que 
teve uma relevância tão grande 
na eleição para a Presidência do 

Senado. Aquelas pessoas que, 
com brilhantismo, defendiam a 
eleição aberta não estão repe-
tindo coerentemente a defesa 
da votação em aberto para apre-
ciação de matéria”, disse Lasier. 
Tanto o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), como 
Reguffe (sem partido-DF), 

explicaram que não houve de-
sistência do voto aberto e que 
aqueles que o defenderam na 
eleição para o Senado conti-
nuam defendendo, cobrando a 
implementação dessa medida, 
porque consideram ser impor-
tante para a transparência da 
Casa (Ag.Senado).

CCJ do Senado defi ne calendário 
para votar Previdência

quinta-feira (22), uma série 
de audiências públicas serão 
realizadas para debater a 
reforma. A primeira delas, 
na terça-feira (20), vai ouvir 
além do secretário especial de 
Previdência do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho, 
representantes da Magistra-
tura e do MP. A ideia é que na 
terça e na quinta-feira, oito 
convidados sejam ouvidos em 
cada dia. A quarta-feira foi 
reservada para os convidados 
dos partidos de oposição. 

Simone Tebet lembrou o 
acordo feito entre os líderes 

sobre calendário de votação 
da proposta, e garantiu que 
os prazos de tramitação da 
reforma da Previdência na 
CCJ serão cumpridos. A fase 
de audiências públicas será 
vencida na semana que vem. 
A ideia é que imediatamente 
após essa etapa, já na sexta-
-feira, dia 23, o senador Tasso 
entregue a primeira versão do 
parecer. A leitura do relatório 
no colegiado está prevista 
para o dia 28. A votação fi nal 
do parecer na comissão, está 
marcada para o dia 4 de se-
tembro (Ag.Senado).

Técnica de exploração de xisto 
não tem consenso no país

comprovariam o prejuízo ao 
meio ambiente e à população.

Entre os principais pro-
blemas citados, estão o alto 
consumo de água, que pode 
chegar a 15 milhões de litros 
cúbicos por poço, a contami-
nação de lençóis subterrâneos 
com substâncias de potencial 
cancerígeno, como formaldeí-
do, e tremores de magnitude de 
até 5,7 na Escala de Magnitude 
de Momento (Mw). “Devemos 

deixar esse hidrocarboneto 
no chão. Quem sabe, [usá-lo] 
daqui a 20, 30 anos, mas até 
lá a tecnologia terá mudado”.

O diretor do Departamento 
de Produção de Gás do Mi-
nistério de Minas e Energia, 
João de Nora Souto, citou o 
caso da província argentina 
de Neuquén, onde houve uma 
reversão do défi cit energético 
e da balança comercial após a 
exploração de gás natural em ja-
zidas de baixa permeabilidade. 
Nora  afi rmou que a exploração 
cria uma perspectiva de 500 mil 
novos empregos e que o Brasil 
precisa observar os avanços 
tecnológicos.

A presidente da Comissão de 
Agricultura, senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS), quer ou-
vir o Ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, sobre 
a questão. O superintendente 
de Segurança Operacional da 
ANP, Raphael Neves, disse que 
a agência possui um arcabou-
ço regulatório robusto para o 
gerenciamento de integridade 
de poços, caso se opte pela 
exploração (Ag.Senado).

Aprovada proposta 
que restringe decisões 
individuais de juízes

convocado em até 30 dias para 
votar a cautelar ou a decisão 
que suspenda a efi cácia de lei 
ou ato normativo, sob pena de 
perder seus efeitos.

Por fi m, o relator concordou 
que as novas regras entrem 
em vigor imediatamente após 
a promulgação da emenda 
constitucional e que sejam apli-
cáveis também aos pedidos de 
vista e decisões cautelares em 
processos em andamento. No 
relatório anterior e mesmo na 
proposta original, as mudanças 
processuais não valeriam ape-
nas para os novos processos 
(Ag.Senado). 
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Popularizada entre os 

empreendedores do Vale 

do Silício, a teoria da 

Inovação Disruptiva foi 

criada por um professor 

de Harvard, Clayton M. 

Christensen

Se baseia no conceito de 
mudar o estado atual 
de uma tecnologia, 

produto ou serviço por meio 
de características inovadoras 
em vez de evolutivas, que 
consistem somente em me-
lhorias nos produtos existen-
tes, ou seja, não desenvolvem 
novidades. Já o termo Gêmeo 
Digital, do inglês “Digital 
Twin (DTO)”, define uma 
cópia digital da realidade, 
que permite simular todos os 
processos de uma empresa e 
obter respostas em um am-
biente seguro e sem riscos, 
fidedigno ao modelo real. 

Com isso, torna-se possível 
validar a aplicabilidade das 
ideias e analisar cenários 
simulando os resultados 
esperados. Por exemplo, 
pode verificar se o processo 
será capaz de suportar uma 
demanda projetada, o que 
significa tempo hábil para a 
tomada de decisão. Ou seja, 
chega de apagar incêndios.

A execução do Gêmeo 
Digital se dá por meio de tec-
nologias como a Internet das 
Coisas, Inteligência Artificial 
e técnicas que permitem uma 
rede inteligente, conectada 
e autônoma de pessoas, 
objetos e serviços. O termo 
nasceu a partir da demanda 
de consumidores cada vez 
mais exigentes e voláteis, 
que não permitem erros. 

Na última grande conferên-
cia do Gartner, a consultoria 
apontou dez tendências tec-
nológicas estratégicas para 
2019. Uma delas, os Gêmeos 
Digitais. Por que? Com essa 
cópia da realidade, os em-
presários possuem mais con-
trole e gerenciamento da sua 
companhia e, assim, ganham 
mais qualidade, flexibilidade 
e produtividade em todos os 
processos.

Mas qual o ponto de en-
contro entre as tendências 
da Inovação Disruptiva e 
dos Gêmeos Digitais? Em 
soluções que permitem, a 
partir de dados coletados em 
diversas fontes, realizar um 
mapeamento dos processos 
da empresa, com base em fa-
tos e não apenas suposições. 

Desta forma, os tomadores 
de decisões conseguem ino-
var com disrupção e sem se 
preocupar com os possíveis 
impactos em suas operações. 

É aqui que essas duas 
tendências se convergem. 
Para chegar a esse patamar 
é preciso aplicar os concei-
tos de Process Intelligence, 
Data Analytics e Machine 
Learning para espelhar as 
empresas e, assim, gerar 
o seu Gêmeo Digital. Com 
isso, cada passo pode ser 
monitorado, em tempo real, 
possibilitando a análise, a 
simulação e a validação das 
ideias antes da sua aplicação. 

Por meio dessas tecnolo-
gias também são identifica-
das as variáveis do processo, 
e não apenas o “caminho 
feliz” ou a “única saída”, 
além dos gargalos, das ati-
vidades desnecessárias, dos 
retrabalhos, dos problemas 
de compliance, das pessoas 
envolvidas, entre outros.

Outro trunfo é a possibili-
dade de comparar processos, 
sobrepondo-os para eviden-
ciar as semelhanças e dife-
renças, aplicando também 
filtros sobre as dimensões 
do processo e os analisando 
sob diversas óticas. O intuito 
é possibilitar a identificação 
das diferenças de desempe-
nho, do custo e do tempo. E o 
melhor, essa análise permite 
que o executivo controle a 
sua empresa em tempo real.

Parece um sonho, não é 
mesmo? Mas são os conceitos 
de disrupção e cópia digital 
aplicados em tecnologias. 
O Gêmeo Digital permite 
que as empresas suportem 
a sua jornada por meio de 
uma ferramenta que mapeia 
processos olhando para os 
dados do passado e identi-
ficando os reais problemas 
nos processos e as oportu-
nidades de melhoria para, 
assim, caminhar em direção 
ao futuro rumo à Transfor-
mação Digital. 

Vamos navegar nessa jor-
nada?

(*) - É Process Intelligence Leader na 
gA, companhia global de tecnologia 

que utiliza plataformas digitais e 
serviços de transformação para 

capacitar grandes empresas nas 
Américas e na Europa.

Inovação Disruptiva e 
Gêmeo Digital, qual o 
ponto de encontro?

Fernando Munhoz Motta (*)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 03/10/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do 
Conjunto Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipi-
ranga, com área útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao 
mesmo uma quota parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 11:00 horas, e 

2º Leilão dia 03/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ RONALDO DE JESUS

CINTIA CRISTINA PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 277.072,48 (Duzentos e setenta e sete mil, 
setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 159.335,28 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SÓCIOS SEM PRÓ-LABORE
Sócios podem não receber pró-labore, somente retirada de lucro men-
sal, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DIRETOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, AO SE AFASTAR POR 
CIRURGIA DECORRENTE DE ACIDENTE, TERÁ DIREITO AOS 15 
DIAS DE REMUNERAÇÃO?

No caso de afastamento dos contribuintes individuais, o paga-
mento do auxílio-doença é feito diretamente pela Previdência 
Social, desde o início da incapacidade, não há pagamento 
dos 15 primeiros dias pela empresa, conforme questionado. 
Fundamentação legal: artigo 60 da lei 8.213/91.

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Quais são as verbas devidas na Rescisão do Trabalho Intermitente. O 
Aviso Prévio é 50%, total ou pode ser trabalhado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTROLE DE HORAS DO ESTAGIÁRIO
Qual é a forma correta de controlar as horas do estagiário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA QUE RECEBE O CTE SOBRE TRANSPORTE DE FUNCIONÁ-
RIOS, FAZ O DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL. ESSA RETENÇÃO 
PRECISA SER INFORMADA NO EFD-REINF?

Esclarecemos que deverá ser informado Número da Nota Fiscal/
Fatura ou outros documentos fiscais válidos, como Recibo Provisório 
de Serviço - RPS, CT-e OS, entre outros. Desta forma, se há a retenção 
previdenciária deverá ser feita a informação no EFD-Reinf.

DEMISSÃO E RECONTRATAÇÃO NO CONTRATO INTERMITENTE 
Empresa pretende demitir o funcionário e recontratá-lo com intermi-
tente, qual o prazo para essa nova contratação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1025197-72.2016.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Daniel D’Emidio Martins, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Excellence Construções   0001-

-27 ), alegando 

- Bairro - - do 

-se a 
 a sua Citação dital

 

 

Edital de Citação-Prazo 20 d -17.2012. 8.26. 0100. A Drª. s 
,Juíza de Direito da 8ª VC Leonardo dos Santos, 
Nº: 036.756.236-  - Calçados e  

  

 

Entre 2010 e 2017, o 
crescimento de alu-
nos de magistério com 

formação não presencial em 
faculdades particulares cresceu 
162%. 

Esses dados foram contabili-
zados pela ONG Todos pela Edu-
cação no estudo “Estatísticas de 
ensino superior sobre formação 
inicial de professores no Brasil”.

Conforme a análise, em oito 
anos, a quantidade de ingressan-
tes em cursos voltados à docência 
reverteu entre as modalidades 
presencial e a distância. Em 2010, 
151 mil alunos iniciantes eram de 
cursos EAD (34% do total). Em 
2017, o volume era de 387 mil 
(61%). Já na modalidade pre-
sencial, a queda foi de 292 mil em 
2010 ingressantes (66% do total) 
para 251 mil ingressantes (39%). 
No mesmo período, o crescimento 
do número de alunos de curso de 
formação de professores em edu-
cação a distância é maior do que 
o verifi cado nos demais cursos. 

Em 2010, 13% dos alunos de 
cursos superiores (excetuados 
os de formação em magistério) 
faziam na modalidade a distân-
cia. Em 2017, a proporção era 
menos de um terço (27%), trin-
ta e quatro pontos percentuais 
abaixo do verifi cado nos cursos 

Sumaia Vilela/ABr 

Educação a distância prevalece na 
formação de novos professores

Seis de cada dez ingressantes em cursos de formação inicial de novos professores estudam por meio de educação a 
distância (EAD). A maioria dos futuros docentes fazem esses cursos em redes privadas de ensino (53%).

Estudo alerta para baixo desempenho dos formados. 

de formação de professores.
72% dos concluintes dos cur-

sos de formação de professores 
são da rede privada e 28% da 
rede pública de ensino superior. 
A maioria dos formados ainda 
são da modalidade presencial 
(57%). Quarenta e três por 
cento dos concluintes fi zeram 
cursos EAD. De cada 100 alunos 

formandos em magistério de 
cursos a distância, 93 estuda-
ram em instituições privadas.

Além de matrículas e de 
formandos, a ONG avaliou os 
dados sobre o desempenho dos 
formados em cursos voltados 
à docência no Enade, também 
do Inep/MEC. De acordo com a 
análise, os ex-alunos de forma-

ção a distância se saem pior do 
que seus colegas de formação 
presencial. Três quartos dos 
formados por EAD (75%) têm 
notas inferiores a 50 (valor 
máximo de 100). Entre os for-
mados em educação presencial, 
os percentuais de baixo desem-
penho é dez pontos percentuais 
menor (65%) (ABr).

Após fechar mais de 3 mil 
empregos no mês de maio, 
o mercado de trabalho dos 
setores de comércio (varejista 
e atacadista) e de serviços no 
Estado de São Paulo mostrou 
sinais de recuperação. Em 
junho, 9.238 empregos for-
mais foram criados, resultado 
de 277.679 admissões contra 
268.441 desligamentos. Com 
esse desempenho, os grupos 
encerraram o mês com um 
estoque ativo de 10.114.899 
vagas. Enquanto o comércio 
apresentou estabilidade, o 
setor de serviços voltou a 
puxar alta, com abertura de 
8.839 vínculos empregatícios.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o segmento administra-
tivo e serviços complementa-
res apontou recuperação ao 
abrir 3.991 novos postos de 
trabalho em junho – após o 
fechamento de mais de 5 mil 

vagas em maio. Além disso, 
no panorama geral, a maioria 
das atividades de serviços 
registrou bom desempenho no 
mês, exceto educação, o que 
era previsto em decorrência 
da sazonalidade já conhecida 
pelo fi ml do primeiro semestre 
letivo.

As empresas com até quatro 
funcionários se destacaram na 
abertura de vagas no primeiro 
semestre: foram quase 104 mil 
empregos criados por elas, 
ao passo que as que possuem 
mais de 5 colaboradores per-
deram em torno de 22,5 mil 
vagas no período. Apuradas 
mensalmente pela Fecom-
ercioSP, os dados compõem 
as pesquisas de emprego no 
comércio varejista, atacadista 
e setor de serviços no Estado 
de São Paulo (AI/Fecomer-
cioSP).

O Ministério da Educação (MEC) planeja ampliar a quantidade 
de vagas para o ensino médio em tempo integral. É uma das 
medidas anunciadas no Compromisso Nacional pela Educação 
Básica, em julho. A meta inicial da pasta é atingir 500 mil novas 
matrículas até 2022 – hoje são 230 mil.

A proposta do programa, criado em 2016, é ampliar a carga horária 
do ensino médio de 4 para, no mínimo, 7 horas diárias. Um total 
de 1.024 escolas participa. “Estamos estudando a criação de mais 
um caminho para aumentar a oferta de vagas em tempo integral”, 
disse o secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel.

O Novo Ensino Médio tem um projeto piloto em 3.500 escolas. 
Nelas, a carga horária foi ampliada de 4 para 5 horas diárias. Já o 
Novo Mais Educação, lançado em 2016, é voltado para o Ensino 
Fundamental e tem o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua 
portuguesa e matemática, por meio da ampliação da jornada escolar 
de crianças e adolescentes, no contraturno, fora da grade curricular.

Esse programa será reestruturado pelo MEC, em conjunto com o 
Consed e a Undime, para aumentar a carga horária do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental de 4 para 5 horas diárias dentro da grade curricular. 
“É preciso esclarecer que o Novo Mais Educação e o Ensino Médio 
em Tempo Integral são dois programas distintos. O primeiro abarca 
somente o ensino fundamental”, disse Janio Macedo (Portal MEC).

MEC pretende ampliar vagas de ensino em tempo integral
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O Novo Ensino Médio tem um projeto piloto em 3.500 escolas.
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Comércio e serviços abriram 9.238 
empregos formais em junho

Com esse desempenho, os grupos encerraram o mês 

com um estoque ativo de 10.114.899 vagas.
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A venda consultiva é 

cada vez mais comum 

no varejo.

Quem não quer chegar 
em uma loja e ter um 
consultor de moda à 

disposição para ajudar na com-
binação de cores, nos modelos 
que mais se adequam ao tipo 
de corpo, na composição ideal 
de look? Ou, então, ir até uma 
loja de materiais de construção 
e ter alguém que, por meio do 
multiatendimento, seja pelo 
site ou pelo próprio celular, 
oferece mais informações so-
bre os produtos que mais se 
encaixam com as necessidades 
do projeto de sua casa?

A experiência durante a 
jornada de compras é decisiva 
para o fechamento da venda. 
É por isso que o papel do 
vendedor precisa ser adap-
tado. Faz parte do dia a dia 
do consumidor buscar um 
produto no e-commerce e ir 
até a loja física para completar 
a jornada de compras com 
o auxílio de um profi ssional 
capacitado a atendê-lo, ou 
vice-versa. 

A lógica omnichannel não é 
novidade, mas um fato é certo: 
oferecer um atendimento per-
sonalizado e uma experiência 
diferenciada é um caminho 
sem volta para qualquer seg-
mento de mercado. 

E o que muda para o ven-
dedor? Quais as ferramentas 
necessárias para atuar dentro 
desse novo padrão de negocia-
ção? Nesse processo de vendas 
assistidas, soluções tecnoló-
gicas dão suporte completo 
ao profi ssional da área. Pelo 
próprio celular, o atendente 
acessa o estoque, informações 
e características dos produtos, 
quantidade disponível, enfi m, 

passa a ter acesso rápido de 
toda as lojas da rede. São ga-
nhos para o consumidor e para 
o vendedor. 

A venda assistida omnica-
nal contribui para o controle 
de estoque, flexibiliza os 
fl uxos de saída, permite o 
compartilhamento de opor-
tunidades em todos os canais 
de vendas, possibilita ofertas 
personalizadas, determina 
um melhor fl uxo logístico. 
Entre tantos benefícios, ainda 
reduz tempo de atendimento. 
Com isso, é possível atender 
mais clientes ao mesmo tem-
po, com mais de um carrinho 
por pessoa.

Além do suporte tecnológi-
co, nesse processo de adapta-
ção e maturidade no processo 
de vendas assistidas torna-se 
essencial um mapeamento do 
perfi l do cliente. É preciso co-
nhecer seu histórico, carrinho 
de compras e necessidades 
atuais. Diante de tudo isso, a 
função do vendedor irá muito 
além de uma simples venda, 
uma vez que esse profi ssional 
passará a agregar valor aos 
produtos e à marca, ao fazer 
recomendações de produtos 
e serviços ao cliente de tal 
forma que a experiência seja 
completa. 

Com esse formato de venda, 
o profi ssional se torna um 
elo entre as jornadas digital 
e física, que se completam e 
trazem um novo sentido às 
compras. 

(*) - Publicitária com pós em 
Marketing e Logística, MBA em 

Embalagem e Branding pela ESPM, 
é Manager da FH (Marketing and 

Inside Sales), empresa de tecnologia 
especializada em processos de 

negócios e software (http://www.
fh.com.br).

Um caminho sem volta: 
papel do vendedor 

precisa ser adaptado
Sofi a Alpendre Baldessar (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MOZART SANTANA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de suporte fi eld, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 20/10/1993, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Beethoven Andrade de Oliveira 
e de Eugenia Santana de Oliveira. A pretendente: THAIS ARAUJO MARQUES, estado 
civil solteira, profi ssão assistente contabil, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 
10/02/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Cesar Marques e de Francisca Ivan Araujo Marques.

O pretendente: WAGNER CARUSO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 27/02/1961, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho Norivaldo Caruso e de Judith de Carvalho Caruso. 
A pretendente: MÁRCIA CRISTINA NATALE, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 09/06/1959, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Natale e de Eugênia Anástacia Kliamca Natale.

O pretendente: PAULO ROBERTO FELIPE JUNIOR, estado civil solteiro, comerciante, nascido 
nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 29/07/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Felipe e de Aurea Alves Coelho. A pretendente: ELISÂNGELA 
DA SILVA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão corretora de imóveis, nascida em Tanabi, 
SP (Registrada em Nova Granada, SP), no dia 27/07/1975, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson de Oliveira Martins e de Izabel Rosa da Silva Martins.

O pretendente: PEDRO PAULO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 28/06/1969, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nelson Pereira e de Marina Valério da Silva Pereira. A 
pretendente: ANA PAULA MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 13/01/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Zilton Andrade dos Santos e de Ana Maria Matheus dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCAS WILD DO VALE, de nacionalidade brasileira, designer gráfi co, solteiro, 
nascido no dia (04/12/1986) em São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Teixeira do Vale e de Ana Maria Wild do Vale. 
A pretendente: BEATRI Z GENTA SALERNO, de nacionalidade brasileira, artista plástica, 
solteira, nascida no dia (22/04/1989) em São Paulo - SP, residente  e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Antonio Salerno e de Maria Beatriz Genta Salerno.

O pretendente: ANDRÉ UTIEL ACCETTURI, de nacionalidade brasileira, administrador,  
soIteiro, nascido no dia (13/02/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de José Silverio Accetturi e de Márcia Regina Utiel Accetturi. A 
pretendente: CÍNTIA GENEROSO MOTA, de nacionalidade brasileira, administradora, 
solteira, nascida no dia (14/07/1990) em Sombrio - SC, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Hilario Luchtemberg Mota e de Benta Generoso Mota.

O pretendente: MARIO SERGIO ROMANCINI, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido no dia (22/11/1965) em Telemaco Borba - PR, residente e 
domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Romancini e de Sara 
Maria de Andrade Romancini. A pretendente: CLAUDIA LUIZA DIAS, de nacionalidade 
brasileira, designr de jóias, divorciada, nascida no dia (29/03/1974) em Diadema - SP, 
residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de José Joaquim Dias 
e de Terezinha Aparecida Luiza Dias.

O pretendente: GUILHERME ALVARENGA DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (15/10/1990) em Ribeião Preto - SP, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Aristeu Nildemar de Magalhães e de Sônia 
Alvarenga de Magalhães. A pretendente: ALICE JARUCHE NUNES, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida no dia (07/02/1983) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Danton Nunes e de Fatima Jaruche.

O pretendente: DIEGO SALVADOR, de nacionalidade brasileira, analista de RH, 
solteiro, nascido no dia (28/11/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Salvador e de Aparecida dos Santos 
Salvador. A pretendente: GIORDANNA QUILICI FIGUEIREDO, de nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida no dia (22/03/1992) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Baptista Figueiredo 
Junior e de Thereza Maria de Fátima Quilici Figueiredo.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA RIBAS, de nacionalidade brasileira, 
gestor de implementação, solteiro, nascido no dia 21/06/1984 em Santos - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Carlos Souza Ribas 
e de Roseli Oliveira Ribas. A pretendente: VITORIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (29/01/1993) em Resende - 
RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valtir de Sousa e 
de Roseli de Abreu Alves de Sousa.

O pretendente: BERNARDO LOMBARDI GOMES PINTO, de nacionalidade brasileiro, 
empresário, solteiro, nascido no dia (27/05/1988) em Rio de Janeiro -RJ, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Gomes Pinto e de Monica 
Lombardi Ferreira. A pretendente: CAMILA ROZZO MARUYAMA, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (27/10/198 8) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yocio Maruyama e de Marcia 
Martos Rozzo Maruyama.

O pretendente: TIAGO MATEUS NAZARENO, de nacionalidade brasileira, professor 
de educação física, solteiro, nascido no dia (13/10/1981) em Campinas - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Regina de Fátima Nazareno. 
A pretendente: CARLA BIANCA SAVIANO DA GRAÇA, de nacionalidade brasileira, 
analista de sistemas, solteira, nascida no dia (04/01/1981) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Fernandes da 
Graça e de Mirian Saviano da Graça.

O pretendente: BERNARDO DE GONÇALVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (23/ 10/1987) em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Epílogo de Gonçalves Campos Junior 
e de Lucia Tereza Silva Campos. A pretendente: LAURA DE OLIVEIRA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (16/12/1991) em Rio de 
Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Augusto de Carvalho Rocha e de Andrea Rocha de Oliveira.

O pretendente: CAIO DE ALMEIDA TELES, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (20/05/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Teles Borges Filho e de Rosangela Zanforlin 
de Almeida Borges. A pretendente: THAIS GUARDINO VERRI, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (20/09/1988) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Verri Neto e de Solange 
Antonieta Guardino Verri.

O pretendente: BERNARDO DE GONÇALVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (23/10/1987) em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Epílogo de Gonçalves Campos Junior 
e de Lucia Tereza Silva Campos. A pretendente: LAURA DE OLIVEIRA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (16/12/1991) em Rio de 
Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Augusto de Carvalho Rocha e de Andrea Rocha de Oliveira.

O convivente: MARCELO TURRIN, de nacionalidade brasileira, engenheiro, divorciado, 
nascido no dia (27/04/1957) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Terzo Turrin e de Leyla de Simone Turrin. A convivente: ELAINE 
CRISTINA FRANCEZE, de nacionalidade brasileira, economista, divorciada, nascida no 
dia (03/11/1968) em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Antonio Franceze e de Cleide Julia da Silva Gomez Franceze. 
Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: ALAN DOURADO BARSI, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia (18/07/1987) em Fortaleza - CE, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Lopes Barsi e de Francisca Ursula Dourado Barsi. 
A pretendente: NATACHA GADELHA ROCHA, de nacionalidade brasileira, servidora, 
solteira, nascida no dia (27/ 12/1986) em Fortaleza - CE, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sá Rocha e de Maria Aldeisa Gadelha Rocha.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileiro, bancário, solteiro, 
nascido no dia (06/11/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arquimedes Leite e de Maria da Silva Leite. A pretendente: 
MARIANA ANDRADE PACCINI, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida 
no dia (03/10/1989) em Alfenas - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Umberto Paccini e de Lenira Batista de Andrade Paccini.

O pretendente: FERNANDO CAGNONI ABRAHÃO DUTRA, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia (25/05/1982) em Vargem Grande do Sul - 
SP, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antônio 
Abrahão Dutra e de Maria de Lurdes Carril Cagnoni Dutra. A pretendente: THAIS 
CHAHINE BAIÃO, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 
(05/01/1991) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Filipe Dias Baião e de Darli Chahine.

O pretendente: WALDYR DA SILVA PRADO NETO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido no dia (28/01/1970) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldyr da Silva Prado Junior 
e de Thais Helena Machado Campos. A pretendente: CRISTIANE MARIA VAIANO 
ALLEGRETTI, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida no dia 
(29/05/1973) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José Carlos Perrone Allegretti e de Nereide Regina Vaiano Allegretti.

O pretendente: MÁRCIO CHAVES PEDRO MARQUES, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido no dia (31/01/1976) em Juiz de Fora - MG, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Antonio Marques e de Martha Maria Chaves 
Pedro Marques. A pretendente: BIANCA QUEIROZ PRADO, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida no dia (15/06/1988) em Brasília - DF, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Silveira da Silva Prado e de Claudia Queiroz Prado.

O pretendente: VINICIUS BARREIRO FUNICELLI, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 05/04/1982, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Riva Funicelli e de Miriam 
Barreiro Funicelli. A pretendente: CAROLINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, no dia 13/06/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dorival Fernandes da Silva e de Eli Boschine da Silva.

O pretendente: RENATO MAIA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 30/12/1971, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Gomes de Souza e de Marly Maia Pacheco. A pretendente: 
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida em Serra de São Bento, Comarca de São José de Campestre, RN, no dia 
22/09/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
José dos Santos e de Rita Luiza de Pontes.

O pretendente: FELIPE DOMINGUEZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 05/04/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ovidio Carlos Dominguez e de Rosy Correia de Melo 
Dominguez. A pretendente: ANA BEATRIZ MARIANO GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão terapeuta ocupacional, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 07/06/1996, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gonçalves 
e de Maria Ines Mariano Gonçalves.

O pretendente: FERNANDO TAVARES DOS SANTOS, esta do civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 21/04/1983, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marivan Tavares dos Santos e 
de Fatima Aparecida dos Santos. A pretendente: NATHÁLIA TOLEDO SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia 21/07/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge 
Silva Santos e de Simone Apareicda Toledo.

O pretendente: TIAGO MARTINS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão progra-
mador, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 12/09/1985, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Martins de Almeida e de Maria de Lourdes 
Martins de Almeida. A pretendente: ANA CRISTINA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 16/08/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Helena Vicente Ferreira.

O pretendente: GEORGE REIS DE CARVALHO, estado civi l solteiro, profi ssão con-
sultor de T.I., nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 23/05/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Batista de Carvalho e de 
Marleide José Reis de Carvalho. A pretendente: IOLANDA LUIZA GONÇALVES, estado 
civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida em São Bernardo do Campo, SP, 
no dia 04/11/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Rafael Aparecido Gonçalves e de Ana Luiza Gonçalves.

O pretendente: MÁRCIO SCAVASSA DA COSTA, estado civi l solteiro, profi ssão 
programador, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 07/11/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Joaquim da Costa e de 
Celia Maria Scavassa da Costa. A pretendente: SILVIA HITOMI TERUYA, estado civil 
solteira, profi ssão artesã, nascida nesta Capital, Perdizes, SP (1º Subsdistrito), no dia 
09/06/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Kiyomasa 
Teruya e de Kyoko Yoneda Teruya.

O pretendente: LEANDRO VELA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no dia 06/06/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Barbosa e de Heliana Vela. A 
pretendente: JOYCE MICAELLY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Garanhuns, PE (registrada na 2ª zona de Garanhuns, PE), no dia 05/09/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Albenicia da Silva.

O pretendente: EDGAR DE MENEZES DREGER, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 29/01/1995, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Dreger da Silva e 
de Rosimari de Menezes. A pretendente: ISABELLA LIMA, estado civil solteira, pro-
fi ssão tecnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 
08/01/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
de Araujo Lima e de Eli Noemi de Brito Lima.
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Os herdeiros do norte-a-
mericano Sam Walton 
lucraram US$ 70 mil 

por minuto, US$ 4 milhões 
por hora e US$ 100 milhões 
por dia. O Walmart arrecada 
US$ 514 bilhões por ano gra-
ças aos mais de 11 mil pontos 
de venda em todo mundo. 
A holding da família, Walton 
Enterprises, controla metade 
da rede varejista.

Na segunda colocação apare-
ce os Mars, dona da fabricante 
de chocolates que carrega o so-
brenome da família. De acordo 
com a “Bloomberg”, a fortuna 
deles é de US$ 126,5 bilhões. 
Já na terceira posição está os 
Kochs, que tem um patrimônio 
de US$ 124,5 bilhões.

A única representante italia-
na na lista é a família Ferrero. 
Com uma fortuna de US$ 29,8 
bilhões, os donos da fabricante 
do creme de avelãs Nutella 
ocupam a 25ª colocação.

Confi ra quem são as famílias 
mais ricas do mundo

Com uma fortuna de US$ 190,5 bilhões, a família Walton, dona da rede de supermercados Walmart, 
fi cou no topo da lista das famílias mais ricas do mundo, segundo a agência “Bloomberg”

A família Walton, dona da rede de supermercados Walmart, fi cou no topo da lista. 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) acaba de autorizar a 
extradição para a Espanha de 
Carlos García Juliá. O extremis-
ta de ultradireita foi condenado 
a 193 anos de prisão pelo as-
sassinato de cinco advogados 
em 1977. García Juliá tinha 24 
anos e era militante do partido 
ultradireitista Fuerza Nueva 
quando participou do chama-
do “massacre de Atocha”, no 
centro de Madri, em janeiro 
de 1977. 

Na ocasião, um comando 
armado invadiu um escritório 
de advocacia e disparou contra 
um grupo de advogados traba-
lhistas de esquerda. Cinco deles 
morreram no atentado. Conde-
nado a 193 anos de detenção 
em 1980, o espanhol fugiu do 

país europeu em 1991, após ter 
obtido a liberdade condicional. 
Antes de desembarcar no Brasil, 
García Juliá fi cou refugiado em 
diversos países sul-americanos, 
como Bolívia, Chile, Argentina, 
Paraguai e Venezuela.

Segundo a Polícia Federal 
(PF), o espanhol morava no 
bairro da Barra Funda, em São 
Paulo, e trabalhava como moto-
rista do Uber. O espanhol ainda 
vivia com uma identidade falsa. 
A pedido da procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, o 
García Juliá foi detido pela PF em 
dezembro. Ela ainda destacou 
que “não se verifi ca que o pedido 
de extradição foi apresentado 
com a fi nalidade de perseguir 
ou punir o extraditando por 
opiniões políticas” (ANSA).

Confi ra a lista:
1-  Walton - Empresa: Walmart 

- Fortuna: US$ 190,5 bilhões
2-  Mars - Empresa: Mars - US$ 

126,5 bilhões
3- Koch - Empresa: Indústrias 

Koch -  US$ 124,5 bilhões
4- Al Saud - Empresa: N/A - 

US$ 100 bilhões

5- Wertheimer - Empresa: 
Chanel - US$ 57,6 bilhões

6-  Hermes - Empresa: Her-
mes - US$ 53,1 bilhões

7- Van Damme, De Spoelber-
ch, De Mevius - Empresa: 
Anheuser-Busch InBev - 
US$ 52,9 bilhões

8- Boehringer, Von Baumba-

ch - Empresa: Boehringer 
Ingelheim - US$ 51,9 
bilhões

9- Ambani - Indústrias Relian-
ce - US$ 50,4 bilhões

10- Cargill, MacMillan - Em-
presa: Cargill - US$ 42,9 
bilhões (ANSA).

Extradição de espanhol condenado por matança
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García Juliá tinha 24 anos e era militante 

do partido ultradireitista Fuerza Nueva
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www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Força. Há muita coisa acontecendo agora. Não se subestime agora. Pode ser tentador, às 
vezes, pois realmente há muita coisa acontecendo agora e você tem algumas coisas impor-
tantes para realizar. Faça um plano, cumpra-o da melhor maneira possível e lembre-se da 
coisa mais importante de todas ... adote uma abordagem mais divertida e você descobrirá 
que é mais capaz de fazer as coisas. Pensamento para hoje: Você está pronto para abrir 
as suas asas e voar. Seja criativo, seja independente e seja livre. E assim é. Você é muito 
amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias

http://www. playingwiththeuniverse.com

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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ENTREGADOR
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TLARINGITE
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CARBOIDRATO
UMAALISAR
TORAVAID
OOMESAE

EMBAIXADORA
AISENEREC
TTTABADE
IODONAROS

ECLESIASTES
ORAOBSESSO

Resposta
chocante
de noivos
no altar

Forma da
régua de
desenho
técnico

Espaços de
formação
de novos
atletas

Arnaldo
Niskier,

"imortal"
da ABL

(?)
Guarnieri,
dublador

paulistano

Inflamação
que causa
rouquidão

555, em
romanos

"Ojos (?)",
música de

Shakira

Vizinhan-
ças; proxi-
midades

Funcioná-
ria de

missão di-
plomática

Tornar li-
mitado no
pensamen-

to (fig.)

Albert
Einstein,
gênio da

Física

(?)-5:
cassou
direitos 

no Brasil

Erva de
chás para 
emagre-
cimento

Tecla de
gravação
do video-
cassete

Elemento
do hormô-

nio ti-
reoidiano

"Me (?)
Motivo", 

sucesso de
Tim Maia

Superior
de mostei-
ro (Catol.)

Livro do
Antigo 

Testamen-
to bíblico

Isabelle
Broué,

cineasta
francesa

Sílaba de
"rosto"

"(?)
bolas!",

expressão
de enfado

Atormen-
tado; preo-

cupado

Nutriente
do

macarrão

Tornar
plano

Próprio 
do amigo

Tronco de
madeira

Número 
de células
da ameba

Oersted
(símbolo)

Combustí-
vel que é
mistura

de fontes
vegetais 
e etanol

Segue
Extensão

do arquivo 
executável

Estilo
derivado
do rock
Abacaxi

Deserto
Batata-(?),
tubérculo 
comestível

Até o (?):
no máximo
Pecado,

em inglês

Brilhado;
cintilado

(?) solar, opção
"limpa" para a gera-

ção de ele-
tricidade

Serviço necessário à
conexão com internet
Salvador (?), pintor
surrealista espanhol

Boro
(símbolo)

Trabalha-
dor do

serviço de
"delivery"

Serviço
bancário
para pa-
gamento
de contas

3/así — sin. 4/sene. 7/obsesso.

São Paulo, sexta-feira, 16 de agosto de 2019

O cenário econômico 

de instabilidade atual 

faz com que a cada 

dia seja alterada a 

profundidade do termo 

“ambiente desafiador” 

em que empresários 

e organizações 

enfrentam. 

São muitos os ofensores 
externos como, por 
exemplo, diminuição da 

renda, Reforma da Previdên-
cia, cortes de investimentos, 
fl utuações das taxas de juros 
e infl ação, aumento do en-
dividamento da população, 
além do consumidor mais 
conectado, mais informado 
e crítico em suas relações de 
consumo.

Neste cenário externo, a 
estratégia correta de preços 
é fundamental para equili-
brar a percepção de valor 
do cliente sobre um produto 
ou serviço da empresa – oti-
mizar o lucro não correndo 
riscos de “deixar dinheiro na 
mesa”. Você já se questionou 
se o preço de venda que você 
pratica gera lucro para o seu 
negócio?

A primeira tarefa, literal-
mente “de casa”, é conhecer 
e classifi car a real composição 
dos custos e despesas do 
seu produto ou serviço. Este 
domínio vai mostrar onde é 
possível ser mais efi ciente. O 
estabelecimento e acompa-
nhamento de metas tornará 
a empresa mais competitiva 
no mercado. 

E não se engane: o cliente 
sempre vai comparar o seu 
preço com a concorrência. 
Este tipo de questionamento 
“da porta para fora” pode 
trazer graves problemas para 
a empresa e afetar, além da 
credibilidade, a participação 
de mercado.

As suas inefi ciências ope-
racionais não podem fazer 
com o preço praticado seja 
acima do mercado. Este é um 
sintoma muito comum que 
encontramos quando não há 
gestão dos custos planeja-
dos, comparando-os com os 
realizados – exceto quando a 
empresa está num mercado 
ou já tem uma marca que 
agregue valor diferenciado 
aos consumidores. 

Agora se a empresa opera 
em um mercado sem concor-
rentes (ou com um grande 
diferencial de mercado), há 
menos preocupações com as 
suas inefi ciências e é possível 
sim cobrar o “seu preço justo 
mais elevado”, desde que o 
consumidor esteja disposto a 
pagá-lo.

Portanto, quando falamos 
em formação de preço de ven-
das, é preciso entender qual 
o mercado em que a empresa 
está se posicionando e se co-
municando. Nele, visualizar o 
preço praticado pelo mercado 
ou pago pelo consumidor, gerir 
sua composição de custos e 
a capacidade de volume da 
empresa para entender o que 
caberá e o que não caberá em 
sua estrutura.

(*) - É CEO da Ferreira Filho Associados.

Estratégias para obter lucro: 
a precifi cação do produto

Victor Vitorette (*)

Colégio Champagnat/Divulgação

O que é isso? Como faço 
aquilo? Quem foi esse? 
Como resolvo isso? Os 

sites de busca respondem, resol-
vem e informam, a cada dia mais, 
facilitando o acesso à informação.

Se usada de forma contex-
tualizada, a tecnologia é uma 
grande aliada do professor no 
processo de ensino-aprendiza-
gem, segundo a coordenadora 
pedagógica do Colégio Cham-
pagnat, de Ribeirão Preto, 
Juliana Christina Rezende de 
Souza, que utiliza esse recurso 
para acelerar o aprendizado e 
tornar suas aulas mais atrativas.

“Quando usamos ferramentas 
diferentes para trabalhar os 
conhecimentos  com os alunos, 
ampliamos a possibilidade de ter 
sucesso e de alcançarmos os ob-
jetivos em sala de aula de maneira 
signifi cativa e com engajamento 
dos estudantes”, afi rma Juliana. 
E diante dos bons resultados 
obtidos, a coordenadora dá dicas 
para usar a tecnologia como alia-
da dos professores no processo 
ensino-aprendizagem:

• Tablets - O dispositivo au-
xilia na exploração dos co-
nhecimentos curriculares, 
dependendo do recurso 
disponível. Pode ser útil 
também na realização de 
testes, atividades e simu-
lados controlados e mo-
nitorados pelo professor;

• Lousa digital - Usada para 
ministrar aulas em todas 
as disciplinas, a ferramen-
ta também disponibiliza 
programas específi cos que 
auxiliam o professor na hora 
de trabalhar o conteúdo em 
sala de aula. Esse recurso 
facilita o entendimento 
por parte dos alunos, pois 
trabalha o conteúdo de 

Dicas para usar a tecnologia 
em sala de aula

A tecnologia tomou conta da vida escolar dos estudantes. Músicas, mensagens, vídeos, textos, tudo na 
palma da mão em apenas um toque

maneira mais visual, por 
meio de gráfi cos, desenhos 
e demonstrações mais 
dinâmicas;

• Aplicativos interativos - 
Voltados para o desenvol-
vimento dos alunos pode 
ser empregado em sala de 
aula e é compatível com 
diversas plataformas como 
computadores, tablets e 
celulares. São ferramentas 
úteis porque despertam o 
interesse dos alunos com 
sua interface gamifi cada 
(em formato de jogos).

• Celular - Todo estudan-
te tem um celular, que 

pode ser utilizado como 
ferramenta em benefício 
do aprendizado dentro da 
sala de aula, se essa for a 
abordagem da escola. O 
professor pode realizar 
atividades específi cas para 
interagir com o aluno, por 
meio de aplicativos edu-
cacionais.

É claro que nenhum desses 
recursos substitui a presença 
do professor. Apenas aprimora 
o processo de ensino-aprendi-
zagem. Estudos mostram que ao 
longo de uma aula de 45 a 50 mi-
nutos a atenção de um estudante 
é mantida por apenas 18 minutos. 

Então o que fazer nos minutos 
restantes para envolvê-los e ma-
ximizar seu aprendizado?

É aí que os celulares, tablets, 
enfi m, a tecnologia entra. In-
teratividade é a palavra-chave 
nessas horas. Considerar essas 
ferramentas para interatividade 
estimula e aproxima o estudante 
do conteúdo de forma mais sen-
sorial, em consonância com seu 
mundo fora da escola, levando a 
uma aprendizagem signifi cativa.

Fonte e mais informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

Tablets, lousa digital, aplicativos interativos e celulares são aliados 

do professor no processo de ensino-aprendizagem. 

Sejam consumidores, empresas ou governos, as frau-
des fi nanceiras representam um risco para a segurança 
de diversos setores da economia. E com o avanço tec-
nológico, as oportunidades e os métodos para fraudar 
também vêm se tornando cada vez mais sofi sticados, 
causando danos fi nanceiros em um número cada vez 
maior de pessoas. 

De acordo com uma pesquisa da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 46% dos internautas 
brasileiros foram vítimas de algum tipo de golpe fi nan-
ceiro nos 12 meses anteriores ao estudo, o que equivale 
a um universo aproximado de 12,1 milhões de pessoas.

Na avaliação do presidente da CNDL, José Cesar da 
Costa, é importante que o consumidor tome cuidados 
básicos para evitar transtornos com as fraudes e des-
confi e de facilidades ofertadas. “O comércio eletrônico 
tem crescido devido a uma combinação de preços 
competitivos, comodidade e segurança. Entretanto, 
muitas pessoas não tomam os cuidados necessários 
nas transações on-line o que contribui para que sejam 
enganadas. São comuns, por exemplo, ofertas com 
valor muito abaixo da média praticada no mercado, o 
que já mostra um indício de que pode ser se tratar de 
tentativa de golpe”, alerta.

 Pouco mais da metade (51%) dos entrevistados afi r-
ma ter sofrido algum prejuízo fi nanceiro com a fraude, 
sendo o valor médio do dano de 

R$ 478,00. A estimativa é de que o prejuízo total de-
corrente de fraudes fi nanceiras nos 12 meses anteriores 
à pesquisa chegue a cerca de 

R$ 1,8 bilhão. Dentre os fatos que antecederam a 
fraude, a pesquisa revela que os mais comuns foram 
perda de documentos pessoais (24%), roubo, assalto 
ou furto (21%), perda de cartão de débito ou crédito 
(18%) e fornecimento acidental de dados pessoais 
para terceiros por telefone, e-mail, WhatsApp ou em 
sites (13%).

Considerando aqueles que disseram ter fornecido aci-
dentalmente dados pessoais ou cópias de documentos 
pessoais para terceiros, 40% cadastraram seus dados 
em sites falsos de promoção, 39% se inscreveram em 
suposta vaga de emprego, 22% realizaram compra em 
site falso sem perceber, 21% receberam um contato 
telefônico de uma pessoa se passando por funcionário 
da instituição fi nanceira, 18% receberam notifi cação 
falsa para quitação de débito e 18% receberam falso 
e-mail de banco ou empresa pedindo atualização de 
dados cadastrais ou bancários.

Diante dessa vulnerabilidade, as fraudes mais sofri-
das pelos entrevistados foram o não recebimento de 
produto comprado (52%), compra de um produto ou 
serviço diferente das informações especifi cadas pelo 
vendedor (42%), cartão de crédito ou débito clonado 
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Mais de 12 milhões de consumidores sofreram 
alguma fraude fi nanceira nos últimos 12 meses

(25%), contratação de serviços ou compra indevida de 
itens usando documentos falsos, perdidos ou roubados 
da vítima (14%), transações fi nanceiras em conta ban-
cária sem autorização (13%) e pagamento de serviço 
não realizado (11%).

Entre os serviços contratados e não realizados, 32% 
contrataram o serviço de falsa agência de emprego, 
24% de uma empresa de renegociação de dívidas, 22% 
de organizadores de festas e 22% de limpeza de nome 
negativado. Já para quem teve produtos ou serviços 
adquiridos em seu nome, usado em documentos falsos, 
perdidos ou roubados, as ações criminosas mais comuns 
foram a contratação de pacotes de internet (29%), TV 
por assinatura (29%), linha de telefone celular (25%), 
empréstimo (24%) e crediário (17%).

Dentre as principais difi culdades enfrentadas para 
se proteger das fraudes estão o fato de não saberem 
se um site é confi ável e seguro para transações fi nan-
ceiras (53%), não conseguir identifi car se um boleto é 
verdadeiro (45%), buscar informações sobre como os 
dados fi cam guardados em empresas e órgãos públicos 
(39%) e não compartilhar dados pessoais nas redes 
sociais (38%).

Por sua vez, as medidas mais adotadas para se proteger 
e evitar novos golpes são: fazer compras somente em 
locais confi áveis (43%), pesquisar sobre a reputação das 
lojas em sites de reclamação e redes sociais (41%), não 
compartilhar dados pessoais nas redes sociais (38%) e 
não responder a e-mails ou telefonemas que solicitam 
informações pessoais como senhas, número de cartão 
ou de conta bancária (38%).

Fonte: CNDL/SPC Brasil.

O consumidor deve tomar cuidados básicos para 

evitar transtornos com as fraudes desconfi ando de 

facilidades ofertadas.
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Especial

No Brasil, de um total de 2.715 
territórios quilombolas, somente 
182 (6,7%) são titulados. Os 
números foram revelados numa 
pesquisa desenvolvida na Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq) da USP, em 
Piracicaba, e foram obtidos na 
Fundação Cultural Palmares (FCP) e 
no Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra)

Matheus Souza/Jornal da USP

De acordo com Gabriel Colombo, autor do estudo, 
um dos motivos é a dinâmica política e econômica 
da distribuição de terras no Brasil, que prioriza a 

expansão das grandes propriedades em detrimento de co-
munidades tradicionais, quilombos e territórios indígenas.

O pesquisador lembra que a Constituição de 1988 trouxe 
uma grande conquista para as comunidades remanescentes 
de quilombos e o movimento negro da época: o artigo 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que ga-
rante o direito à propriedade dos territórios historicamente 
ocupados por elas. Contudo, mais de 30 anos depois, esse 
direito só se tornou realidade em uma pequena parcela dos 
territórios quilombolas reconhecidos pela FCP.

Os quilombos e o sistema 
capitalista

Para compreender os confl itos em torno dos territórios 
quilombolas, Gabriel Colombo fez uma análise a partir da 
teoria marxista, observando a trajetória histórica dos qui-
lombos em relação à dinâmica econômica predominante, 
desde a escravidão até os dias atuais.

O pesquisador compreende essa história em três períodos, 
começando com o enfrentamento do regime escravista. “Os 
escravos eram ao mesmo tempo força de trabalho e capital 

Menos de 7% dos territórios quilombolas 
reconhecidos têm títulos de propriedade

dos senhores de escravos. Os quilombos se opunham a 
isso de forma a retirar essa força de trabalho”, explica o 
pesquisador, que também é diretor de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Associação Nacional de Pós-Graduandos 
(ANPG).

O segundo período é 
chamado de “isolamento 
camponês” e acontece a 
partir de meados dos anos 
1850. Nas regiões em que 
ocorria a crise das gran-
des propriedades diante 
da decadência do sistema 
escravocrata, os quilombos 
encontravam mais liber-
dade para se desenvolver. 
“Muito isolados, por vezes, 
pelo racismo e a impos-
sibilidade de inserção na 
dinâmica socioeconômica 
do país, eles se fecham 
numa produção campone-
sa de subsistência, criando 
formas de solidariedade e 
cooperação entre si”.

Na primeira metade do século 19, principalmente nos anos 
1930, começa a ocorrer a integração ao sistema capitalista. É 
quando aumenta o interesse e especulação em torno dessas 
terras por parte do Estado, por meio da política ambiental 
ou da regulamentação fundiária, e também dos interesses 
econômicos de fazendeiros e comerciantes.

Esse contexto estimula as dinâmicas que Gabriel chama 
de “formas combinadas de existência quilombola”: expro-
priação parcial, semiproletarização e a subsunção ao capital. 
A primeira ocorre quando os quilombos perdem acesso a 
parte do território ocupado historicamente, o que pode 
ocorrer sob diferentes justifi cativas.

Já a semiproletarização ocorre quando os quilombolas não 
conseguem produzir o sufi ciente da maneira tradicional, 
seja por limitação de acesso às terras ou por novas necessi-
dades impostas pelo mercado. Assim, surge a necessidade 
de vender sua força de trabalho em fazendas ou cidades 
próximas, geralmente em trabalhos precarizados.

Por fi m, há a subsunção ao capital. Aqui, a produção do 
quilombo passa a ser organizada não mais para a própria 
comunidade, mas para um produto, ou produtos, que 
possam gerar renda. “Aí entra o caso do turismo rural ou 
a especialização em algumas atividades, como a produção 
de banana no Vale do Ribeira, por exemplo”.

Entraves
De acordo com o pesquisador, dentre as difi culdades 

para que as comunidades remanescentes de quilombolas 
recebam o título de suas terras estão a burocracia e lentidão 
dos processos jurídico-administrativos, que também de-
monstram falta de interesse político em avançar a questão.

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias só foi regulamentado em 2003, 15 anos depois da 
Constituição, por intermédio do decreto 4887, que reconhe-
ce a propriedade coletiva das terras quilombolas, algo inédito 
no Brasil. “Isso representa um avanço muito importante, 
mas é insufi ciente sem modifi cações mais profundas no 
âmbito da questão agrária no País”, diz Gabriel Colombo.

Há ainda a disputa de interesses econômicos envolvendo 
fazendeiros ou grandes empresas, como é o caso dos ter-
ritórios quilombolas de Oriximiná, no Pará. A área é rica 
em minérios como a bauxita, matéria-prima para a fabri-
cação de alumínio, e por isso as comunidades que vivem 
ali enfrentam diferentes tipos de confl ito com a empresa 
Mineração Rio do Norte (MRN), que vão desde a tentativa 
de expropriação até a dependência fi nanceira, uma vez que 
a empresa também é a principal fomentadora da atividade 
econômica na região.

Dinâmica política e econômica da distribuição de terras prioriza a expansão das grandes propriedades em 
detrimento das comunidades tradicionais. Na imagem, quilombo Sacopã, no Rio de Janeiro.

Tânia Rêgo/ABr

Quilombolas enfrentam desde tentativa de expropriação até a dependência fi nanceira ante grandes empresas. Na imagem, comunidade quilombola na Reserva 
Biológica do Trombetas, Pará.

Carolina Teixeira de Melo Franco/Wikimedia Commons

Constituição garante o direito à propriedade dos territórios historicamente ocupados 
por comunidades quilombolas. Na imagem, quilombo na região de Ubatuba.
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