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Projetos de Patrocínio 2019-2020. Podem ser inscritos projetos nas áreas 
cultural, esportiva, ambiental e socioeducacional a serem patrocinados no 
ano de 2020. Serão escolhidos projetos cujo orçamento total não ultra-
passe R$ 800 mil. Em linha com a estratégia de fortalecimento da relação 
Porto-Cidade, a  Autoridade Portuária prioriza projetos que conectem 
o Porto com o dia a dia das cidades e das pessoas, promovendo maior 
envolvimento com a comunidade por meio de iniciativas socialmente 
relevantes que ampliem o alcance e o reconhecimento da marca por 
novos públicos. Veja o regulamento no site: (http://www.portodesantos.
com.br/relacoes-com-o-mercado/patrocinio-2/regulamento/).

E - Programa de Trainee 
A B2W Digital - maior plataforma digital da América Latina e dona das 
marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato - oferece 
oportunidade de desenvolvimento profi ssional para recém-formados por 
meio do Programa de Trainee 2020. A companhia busca pessoas que 
tenham muita vontade de aprender e sejam apaixonadas por tecnologia 
e inovação. Podem se candidatar pessoas de todos os cursos que tenham 
se formado entre julho de 2017 e julho de 2019, possuam nível avançado 
de inglês e disponibilidade para residir no Rio de Janeiro ou em São 
Paulo. Serão considerados diferenciais possuir MBA, pós-graduação ou 
mestrado. Inscrições: (https://traineeb2w.gupy.io/). 

F - Tecnologias de Fundição
Maior feira da América Latina do setor de fundição, a 18ª edição da Feira 
Latino-Americana de Fundição ocorre entre os dias 17 a 20 de setembro, 
no Pro Magno Centro de Eventos. O evento reúne os maiores players do 
mercado e ainda conta com Congresso ABIFA de Fundição (CONAF) e 
um dia dedicado ao 9th BRICS International Foundry Forum, em que os 
países participantes apresentam novas tecnologias de fundição e discutem 
soluções para os problemas que afetam o setor. Destaque do evento, a 
9 º edição BRICS que reunirá representantes do Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul e terá entre os temas a sustentabilidade e todas 
as questões que o assunto evoca. Mais informações: (www.abifa.org.br).

G - Câncer de Mama
No próximo dia 23, no Bourbon Convention Ibirapuera, acontece a VIII 

A - Olimpíada de Matemática
As escolas brasileiras vão disputar uma olimpíada de matemática dentro 
de uma plataforma de jogos digitais. O torneio é destinado a todos os 
alunos da educação infantil até o sexto ano, da rede pública e privada, 
com idades entre 5 e 12 anos, com participação gratuita. O evento, que 
acontece entre os próximos dias 20 e 29, é organizada pela Matifi c, es-
pecializada em gamifi cação para o ensino matemático. A plataforma é 
utilizada por cerca de 500 mil alunos no Brasil, de mais de mil colégios 
públicos e privados. O sistema de jogos matemáticos já é adotado em 45 
países, com milhões de alunos nos cinco continentes e diversos prêmios 
internacionais. Informações: (www.matifi c.com/matifi cgames). 

B - Dia dos Pais
Para celebrar o Dia dos Pais, a Rodobens lançou a campanha “TBT do Pai-
zão”. Até o próximo dia 11, quem postar uma foto com um texto contando 
a história relacionada à imagem, junto à hashtag (#tbtdopaizaorodobens) 
em uma das redes sociais Facebook e/ou Instagram, vai concorrer a um 
voucher de viagem no valor de R$ 2 mil. A ideia da ação é relembrar os 
momentos especiais entre pais e fi lhos, e uma forma bem conhecida nas 
redes sociais de resgatar boas lembranças que fi caram marcadas na me-
mória, é por meio da hashtag #TBT, uma das mais utilizadas no mundo, 
contabilizando mais de 495 milhões de publicações com a hashtag.

C - Leadership Transformation 
A Stefanini e o Insead, uma das maiores e mais prestigiadas escolas de ne-
gócios do mundo, se unem novamente para oferecer aos executivos C-Level 
das empresas de diversos segmentos a 3ª turma do Programa Leadership 
Transformation, que será realizado de 28 de março a 4 de abril de 2020, 
no campus de Fontainebleau, a 75 km de Paris. Trata-se de uma profunda 
imersão em uma sala de aula interativa e personalizada para as necessidades 
específi cas da turma. O curso reúne um corpo docente renomado e com 
ampla experiência em transformação digital, como os professores Felipe 
Monteiro e Nathan Furr. Informações pelo e-mail (insead@stefanini.com). 

D - Projetos Culturais
A Autoridade Portuária de Santos abriu inscrições para a Chamada de 

Conferência Nacional de Lideranças Políticas Femininas. O evento une 
lideranças políticas femininas de todas as regiões do país para trabalhar 
em conjunto com ONGs locais em busca de soluções para o enfrenta-
mento do câncer de mama no Brasil. Objetiva estimular e orientar as 
participantes quanto às possibilidades de infl uenciar a formulação de 
políticas públicas que garantam acesso a atendimento qualifi cado a pa-
cientes com câncer, além de diagnóstico e tratamento ágil e adequado 
no SUS. Serão promovidas palestras e atividades práticas para apoiar o 
desenvolvimento de projetos nos municípios. Mais informações: (http://
liderancas2019.femama.org.br).

H - Market Day 
A startup Suíve, de origem Suíço-Brasileira, participa da 9ª edição do 
Emiliano Market Day. A feira livre acontece neste domingo (4), das 11h 
às 18h, em frente do hotel Emiliano (Rua Oscar Freire, 379), reunindo o 
melhor da alta gastronomia, valorizando o ciclo do alimento, os peque-
nos produtores orgânicos, os processos artesanais e um estilo de vida 
mais consciente, com experiências através de degustações, workshops, 
palestras, e ofi cinas. Com entrada gratuita, os convidados poderão apre-
ciar o ice tea de jabuticaba, maçã e gengibre, com sabor único, oriundo 
do cultivo sustentável em pequenas propriedades. Também poderão 
degustar os ice tea de hibiscus com limão gaseifi cado e hibiscus com 
morango (www.suivie.ch/).

I - Constituição Econômica 
Entre segunda (5) e quinta-feira (8), das 19h às 22h e no dia 9, das 9h 
às 12h, a Fadisp apresenta o Seminário Internacional ‘A Constituição 
Econômica no mundo global’, com a coordenação do professor de Pós-
-Graduação Stricto Sensu da Faculdade, Lauro Ishikawa, ministrado 
pelo professor Andrea Pisaneschi, da Universidade de Siena, na Itália. 
O evento, que será ministrado na língua espanhola, será dedicado 
especialmente para estudantes e profi ssionais da área do Direito, de 
Relações Internacionais e de Administração. Será no Auditório da 
unidade Rebouças. Informações e inscrições: (https://fadisp.com.br/
seminario-internacional/). 

J - Mulheres na Liderança
A Lee Hecht Harrison, consultoria especializada em transição de carreira 
e desenvolvimento de talentos, acaba de abrir inscrições para turma do 
programa “Impulsionando Mulheres na Liderança”. Com objetivo de acelerar 
o desenvolvimento de líderes do sexo feminino e fornecer um pipeline de 
mulheres que inspirarão, buscarão resultados e conquistarão futuros cargos 
de liderança, o programa durará quatro meses (agosto a novembro) e terá 
em seu currículo Assessment Exclusivo, Workshops Presenciais, Workshops 
para Gestores/Mentores e Sessões de Coaching Individuais e em Grupo. 
Mais informações no site: (http://info.lhh.com/mulheres-na-lideranca).
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A edição de 2019 do 

‘Relatório Mundial da 

Felicidade’ colocou o 

Brasil em um nobre 32º 

lugar entre 156 nações 

analisadas

Um resultado nada mau 
se considerarmos a 
turbulência vivida nos 

últimos anos. No entanto, o 
relatório mostra que já fomos 
mais felizes. Em comparação 
aos anos anteriores, caímos 16 
posições. Parece que o gigan-
te verde-amarelo-sorridente 
está ficando deprimido. E 
ouso dizer que acho essa uma 
perspectiva boa. Afi nal, como 
podemos ser um dos povos 
mais felizes do mundo sendo 
também um dos países mais 
desiguais do planeta? 

E não me refi ro apenas à de-
sigualdade social e econômica, 
mas também a nossa resis-
tência em evoluir e começar 
a transformar esta realidade 
promovendo a diversidade e 
inclusão em nosso dia a dia.

Protegidos em nossas comu-
nidades de iguais, agimos como 
se os privilégios conferido as 
pessoas de um determinado 
gênero, etnia, orientação sexu-
al, idade e status social fossem 
obra do acaso, algo que não se 
pode mudar. 

Pensando assim, deixamos 
de agir de forma ativa pela 
promoção da igualdade. A 
questão é que, quando esta-
mos em nossas bolhas, temos 
a impressão que a realidade é 
igual para todos. Infelizmente, 
não é. Embora tenhamos boas 
intensões, vivemos passiva-
mente cercados de privilégios, 
e desta forma, contribuímos 
para a desigualdade que tanto 
judia de nosso país. 

O privilegio, conceito nem 
sempre fácil de entender, 
representa uma vantagem ou 
imunidade especial gozada 
por uma ou mais pessoas, em 
detrimento da maioria; uma 
oportunidade ou permissão 
dada a certas pessoas com ex-
clusividade. Privilégio também 
tem a ver com tudo aquilo que 
para um grupo é regra e para 
outros é exceção.

Quando olhamos a vida atra-
vés da lente da diversidade, 
enxergamos que privilégio 
tem a ver com tudo aquilo que 
você não precisa se preocupar 

por ser quem é. Por exemplo, 
se você passa por um grupo 
de policiais e não tem que se 
preocupar com o risco de uma 
abordagem mais violenta, você 
provavelmente não sofre dis-
criminação racial. Será que um 
afrodescendente se sentiria 
tranquilo da mesma forma? 

Se você, heterossexual, se 
sente livre para manifestações 
públicas de afeto com seu 
namorado ou namorada, saiba 
que isso não é uma realidade 
para comunidade LGBTQ+. 
Se você não tem que se pre-
ocupar se gasta o seu pouco 
dinheiro com o seu almoço ou 
com a passagem do ônibus do 
dia, com certeza você goza de 
privilégio econômico.

E nesse contexto, as em-
presas, que serão benefi ciadas 
pelos comprovados frutos da 
diversidade e inclusão, têm 
um importante papel trans-
formador a realizar. Elas de-
vem ser lugares seguros para 
que as pessoas possam ser 
acolhidas e incluídas a partir 
de suas diferenças, para que 
possam desfrutar das mesmas 
oportunidades, contribuir com 
seus talentos e participar das 
estratégias e dos resultados 
dos negócios. 

Isolados em nossas bolhas, 
não adquirimos a necessária 
consciência da realidade e per-
mitimos que uma imensurável 
potencialidade se perca por 
falta de oportunidade. Todos 
queremos ser felizes e prati-
car o bem, mas como mudar 
nossos hábitos e atitudes dá 
um certo trabalho, seguimos 
inconscientes e praticando o 
mal todos os dias.

Voltando ao ‘Relatório Mun-
dial da Felicidade’, lembramos 
que nossas escolhas e nossas 
atitudes transformam. Sendo 
na família, na comunidade ou 
no trabalho. Escolher sair da 
bolha e enxergar a realidade 
como ela é me parece um bom 
caminho. Um bom primeiro 
passo para termos a consci-
ência e a coragem de dizer 
sim ou não para um futuro 
mais inclusivo, embalado na 
igualdade de oportunidades e 
na redução de privilégios.

(*) - É conselheiro da Ampro 
(Associação Nacional das Agências 
de Live Marketing) e sócio-fundador 

da um.a #diversidadeCriativa, 
agência especializada em eventos, 

campanhas de incentivo e trade.

Ronaldo Ferreira Jr (*)

Dia dos Pais: comércio 
deve movimentar 20 
bilhões de reais

A lenta recuperação do atual 
cenário econômico no país 
não parece ter desanimado os 
fi lhos brasileiros. De acordo 
com levantamento realizado 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) nas 27 
capitais brasileiras, 67% dos 
consumidores pretendem ir 
às compras por conta do Dia 
dos Pais. A taxa representa 
um aumento de seis pontos 
percentuais em relação a 2018. 

Na prática, isso signifi ca que 
aproximadamente 105 milhões 
de pessoas devem comprar 
presentes para entregar a seus 
entes queridos no segundo do-
mingo de agosto. O valor que os 
entrevistados pretendem dis-
pender com os “mimos” também 
subiu: em média, pretende-se 
gastar R$ 189,98, R$ 41 a mais 
do que em 2018 – gerando no co-
mércio um movimento de cerca 
de R$ 20 bilhões. Mas isso não 
signifi ca que todos os entrevis-
tados pretendem investir mais 
na compra do presente.

A maior parte (43%) deve 
comprar apenas um presente 
e apenas 26% devem gastar 
mais para agradar o pai. Destes, 
43% querem adquirir presentes 
melhores e 28%, aproveitar o 
aumento do seu salário. A maio-
ria (38%), no entanto, planeja 
gastar o mesmo valor do ano 
anterior. Enquanto isso, 21% 
querem gastar menos – 37% 
com o objetivo de economizar, 
31% motivados pelo orçamento 
apertado e 20% pelo desempre-
go (CNDL/SPCBrasil).

A mais famosa delas é o 
Bitcoin. A medida vale 
para empresas, pessoas 

físicas e corretoras que usam 
esse sistema de transações 
fi nanceiras. As regras para essa 
prestação de contas estão de-
fi nidas na Instrução Normativa 
RFB 1.888/2019. 

As informações sobre cada 
transação deverão ser regis-
tradas mensalmente. Por isso, 
o primeiro registro será reali-
zado em setembro, com base 
nos dados de agosto. A norma 
estabelece que as informações 
sobre as transações deverão 
ser prestadas com a utilização 
do sistema Coleta Nacional. 
Dois atos declaratórios exe-
cutivos da Coordenação-Geral 
de Programação e Estudos 
(Copes) foram publicados em 
junho. Eles trazem os manuais 

A coleta de informações sobre esse tipo de operação é uma 

tendência mundial.

A produção industrial do país recuou 0,6% 
na passagem de maio para junho. Essa foi a 
segunda queda consecutiva do indicador, que 
acumula perda de 0,7% em dois meses. Os dados 
são da Pesquisa Industrial Mensal – Produção 
Física, divulgada ontem (1º) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE).

A produção também recuou na comparação 
com junho do ano passado (-5,9%), na média 
móvel trimestral (-0,1%), no acumulado do 
primeiro semestre (-1,6%) e no acumulado 
de 12 meses (-0,8%). Na passagem de maio 
para junho, a produção industrial recuou em 
17 dos 26 ramos industriais pesquisados, com 
destaque para produtos alimentícios (-2,1%), 
máquinas e equipamentos (-6,5%) e veículos 

automotores, reboques e carrocerias (-1,7%).
Por outro lado, nove setores tiveram alta 

na produção de maio para junho. A principal 
delas foi observada nas indústrias extrativas, 
que avançaram 1,4%. Esse foi o segundo cres-
cimento consecutivo do indicador, que acumula 
taxa de 11% em dois meses. Entre as quatro 
grandes categorias econômicas, a maior queda 
foi observada entre os bens de consumo semi 
e não duráveis (-1,2%). 

Os bens de consumo duráveis recuaram 0,6%. 
Também tiveram queda os bens de capital, 
isto é, as máquinas e equipamentos (-0,4%), 
e os bens intermediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no setor produtivo 
(-0,3%) (ABr).

A produção industrial recuou em 17 dos 26 ramos industriais pesquisados.
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Marcos Issa/CPMemória

Transações com criptomoedas 
devem ser declaradas

Desde ontem (1º), começou a valer a obrigatoriedade de prestação de informações à Receita Federal 
sobre operações de compra e venda envolvendo moedas virtuais (criptomoedas ou criptoativos)

conjuntamente, ultrapassar 
R$ 30 mil, e inclui todo tipo 
de operação, como compra 
e venda, permuta, doação, 
transferência de criptoativo, 
entre outras. Segundo a Re-
ceita, o mercado de moedas 
digitais no Brasil possui mais 
investidores que a Bovespa 
(B3), que têm cerca de 800 
mil pessoas cadastradas. Além 
disso, esse mercado movimen-
tou, apenas em 2018, mais de 
R$ 8 bilhões no país.

A coleta de informações sobre 
esse tipo de operação é uma 
tendência mundial e se inten-
sifi cou em vários países após 
ação de grupos que estariam 
se utilizando do sistema para a 
prática de crimes como lavagem 
de dinheiro, sonegação fi scal 
e fi nanciamento do tráfi co de 
drogas e armas (ABr).

de orientação do layout e de 
preenchimento do sistema re-
lativas às operações realizadas 
com criptoativos. 

Segundo a norma, as infor-
mações deverão ser prestadas 
sempre que o valor mensal 
das transações, isolado ou 

Produção industrial recua 0,6% 
de maio para junho no país


