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Aéreas ameaçam elevar preço da passagem
Depois de pedir ajuda ao governo, representante das companhias disse que alta dos custos no setor deve ser repassada ao consumidor
Fortemente impactadas pelo
aumento do câmbio, as companhias aéreas voltaram a pedir ontem um pacote de socorro ao governo. Sem desonerações e medidas que reduzam o custo do querosene de
aviação,a Associação Brasileira das Empresas Aéreas
(Abear) alertou que os preços das passagens continuarão aumentando.
O ministro da Secretaria de
Aviação Civil (SAC), Moreira
Franco, pediu dez dias para analisarospedidos,mas já adiantou
que o governo não poderá atender todos os pleitos dos empresários. “Nossa primeira deman-

da é por uma nova fórmula de
calcular o preço do querosene,
queaaproximedocustointernacional”,afirmouopresidenteda
Abear, Eduardo Sanovicz, após
reunião com autoridades na
SAC. O executivo também pediu a unificação do ICMS em
6%.Atualmente,asalíquotasvariam de 12% a 25%, a depender
da Unidade da Federação.
Moreira Franco adiantou que
dificilmenteasaéreasconseguirão uma nova fórmula de cálculo do querosene. Essa questão,
ressaltouele,depende daPetrobrás,quevempedindoaogoverno o reajuste dos combustíveis.
“Acho difícil que se avance nessa área”, completou o ministro.
AAbearpediu tambéma isen-

no Brasil já subiu 4% nos últimos 40 dias e pode continuar
aumentando por causa da forte
alta do dólar em relação ao real,
avisou Sanovicz. De acordo
coma entidade,entre 55%e57%
da atividade área é dolarizada,
sobretudo por conta dos custos
com o combustível e o leasing
de aeronaves. “Com o dólar a
R$2,30,acendeu-seumaluzvermelha”, alertou o presidente da
associação.
O executivo relatou que,
além de começarem a repassar
o custo para o preço dos bilhetes, as empresas também reduziram a oferta de voos em algumas rotas não sustentáveis.
Com isso, acrescentou, parte
dos passageiros do setor já vol-

ção de PIS/Cofins para o transporte aéreo, o que, segundo Sanovicz, teria impacto de 3,65%
no faturamento das empresas.
Umamedidaprovisóriajátramita no Congresso Nacional com
essa isenção para transporte de
massa terrestre, e a associação
defende a aprovação de uma
emenda que estenda a medida
paraàsaéreas.“Nessecaso,nossa capacidade de atuação é somente política, porque a decisão cabe ao Congresso”, disse
Moreira Franco. Além disso, o
Ministério da Fazenda diz que
não há mais espaço para novas
desonerações.
Passagens. O preço médio
das passagens aéreas vendidas

caro

4%

foi o quanto aumentaram
os preços das passagens
aéreas nos últimos 40 dias,
segundo a Associação
Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear)
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verno as trata. Existem várias
maneiras de se medir isso, como o tempo que leva para começar um negócio, quantos alvarás você precisa para criar
uma empresa, etc. Outra medida é se existem polos incubadores de inovação.
● Em relação a produtos, quais
tendências o sr. vê para os smartphones?

CES. Há poucas empresas brasileiras na feira, diz Shapiro
● O que é preciso para ter uma
startup de sucesso?

Nos Estados Unidos, as startups são encorajadas mesmo
quando falham. A opinião geral é de que você aprende algo
quando falha. Este é o primei-
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O presidente executivo da
associação é Gary Shapiro, advogado de formação, autor de
livros e colunista da Forbes e
do site Huffington Post. Seu segundo livro, Ninja Innovation:
The Ten Killer Strategies of the
World's Most Successful Businesses foi lançado em janeiro nos
Estados Unidos. Shapiro vem
ao Brasil para falar na conferência The Next Web, no dia
28 de agosto, em São Paulo.
Ele conversou com o Estado

O Brasil é o segundo maior
mercado para produtos eletrônicos de consumo e tem havido muito crescimento em tecnologia e inovação no País.
Um problema sério são as tarifas impostas pelo governo brasileiro, que pretendem ajudar
a inovação local, mas acabam
por sufocá-la. As ferramentas
para a inovação – como computador, tablet, smartphone –
são muito caras então há uma
barreira no Brasil que é mais alta do que em qualquer outro
país. Organizamos a maior feira de inovação mundial na
CES todo ano e não há muitas
empresas brasileiras expondo
lá. Por outro lado, tivemos cerca de 600 visitantes do País.
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‘Impostos sobre
eletrônicos sufocam
a inovação no Brasil’

● Quando olha para o setor eletrônicos no Brasil, o sr. vê inovação?

STEVE MARCUS / REUTERS – 10/1/2012
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Gary Shapiro, CEO da Associação de Eletrônicos de Consumo dos EUA

Promovida pela Associação de
Eletrônicos de Consumo dos Estados Unidos, a feira CES é a
mais conhecida vitrine de novidades eletrônicas do mundo. Realizada anualmente em Las Vegas,
reúne desde os gigantes da tecnologia a pequenas startups.

● Mais

patamar antes de tomar decisões referentes ao aumento de
preço das passagens. “Vamos
aguardar a estabilização do dólar para ter uma decisão. O preço dos bilhetes vai depender do
nível de estabilização do câmbio”, afirmou, após participar
do evento “Aviation Day 2013”.
JáopresidentedaAvianca,José Efromovich, contou que a
companhia analisará na próximaterça-feiraasituaçãodocâmbio no País, mas afirmou que
um eventual aumento no preço
daspassagenssócorrerá“emúltimo caso”. Os presidentes da
TAM e da Azul também estiveram presentes no evento, mas
não comentaram eventuais reajustes de preços dos bilhetes.
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Camilo Rocha

taram a realizar viagens de ônibusdelongadistância.“Precisamos impedir que as passagens
aéreas voltem para valores de
dez anos atrás”, disse.
O presidente da Gol, Paulo
Kakinoff, disse ontem que a
companhia vai esperar que o
câmbio se estabilize em algum
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ro passo. O segundo é uma política de impostos e de incentivos para investimentos em
startups. O terceiro ponto é
um ambiente ou uma atitude
adequados para promover startups, em termos de como o go-

Grande crescimento no uso da
biometria como recurso de segurança e como ferramenta para
monitorar a saúde. Em breve, recursos assim serão padrão nos
smartphones. Também acho
que a capacidade e os aplicativos
crescem tanto e de tantas maneiras que viraram essenciais. Estamos falando de smartphones
que identificam o dono apenas
estando próximos. E se não for
o dono, ele para de funcionar. É
uma extensão do corpo.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B16.
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DIA NACIONAL DO “CORRETOR DE IMÓVEIS”
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
O programa Corretor Cidadão convida
todos para a participação
na arrecadação de alimentos não perecíveis,
que serão distribuídos
a ONG Banco de Alimentos.
A instituição, parceira do Sciesp, possuí
atestado de utilidade
pública federal, pelos
serviços prestados à
sociedade. A ONG tem
como missão minimizar os efeitos da fome,
através do combate ao
desperdício de alimentos
e promovendo educação
e cidadania.
A participação da
categoria dos corretores
de imóveis é muito importante, para que esse
projeto continue a ter
sucesso. Faça parte,

No próximo dia 27 de agosto (terça-feira),
é comemorado nacionalmente o dia do
Corretor de Imóveis, profissão que teve seu
surgimento ainda na década de trinta, através
das transações imobiliárias, dos anúncios em
jornais, se tornando uma categoria essencial
no desenvolvimento das cidades e para
a economia do país, na época eram mais
conhecidos como agentes imobiliários.
Importante destacar que esse profissional
deve ter reconhecido o valor do seu trabalho,
pois entre o conhecimento dos portfólios
de empreendimentos, modernização
das ferramentas tecnológicas, inovações
nas técnicas construtivas e dos projetos
arquitetônicos, novas leis e formas de
atuação, ainda disponibiliza toda sua
atenção para atender da melhor forma os
clientes em busca da realização de um
sonho, tendo como características principais
o empreendedorismo, a disciplina e a
perseverança.
Comemorações ocorrerão com o objetivo
de celebrar as conquistas alcançadas
para a profissão, porém é imperioso que
os membros da categoria estejam unidos
e saibam que é importante participar das

mobilize seus familiares e

recadação do Sindicato,
na sede da entidade, em
São Paulo, ou na agência
regional mais próxima.

O engajamento e união da categoria
é um dos principais elementos capaz de
criar mecanismos de mudanças, pois, os
interesses dos profissionais em sua maioria
são comuns e convergentes, possibilitando
criar horizontes mais favoráveis ao progresso
da atividade.
O Presidente do Sindicato, Alexandre
Tirelli, parabeniza os corretores de imóveis
pelo dia 27 de agosto, com votos de que a
categoria alcance cada vez mais credibilidade,
oferecendo segurança ao consumidor,
ressaltando que isso só será possível através
do constante investimento na formação
e atualização dos corretores de imóveis.
E, ainda que os profissionais devam ficar
atentos às ações promovidas pelo Sindicato
e principalmente participando para fortalecer
a categoria.

2ª PLENÁRIA NACIONAL DAS ENTIDADES FILIADAS A UGT

amigos! Traga a suas doações nos postos de ar-

iniciativas promovidas pelas Entidades
que a representam, assegurando de forma
organizada a defesa e a manutenção desses
direitos, com vistas a melhorar as condições
de vida e de trabalho dos seus integrantes.

Nos dias 13 e 14 de agosto a União
Geral dos Trabalhadores – UGT organizou
a 2ª plenária nacional com a participação
das entidades filiadas, que foi realizada no
Centro de Convenções do Expo Center Norte,
ocasião onde foram debatidos diversos temas
de interesse das categorias profissionais.
Dentre as palestras que foram ministradas
durante o encontro, os temas abordaram
a conjuntura econômica do país, o cenário
político brasileiro, as mobilizações populares,
a perda do FGTS e a Constituição de 88,

apesar de elaborada havia 25 anos nem todas
suas cláusulas estão sendo cumpridas.
Com o tema “UGT e a Constituição de
88: Regulamentar e Cumprir para uma Plena
Democracia”, o evento cumpriu o papel
fundamental de fazer uma leitura sobre a
atualidade política e qual o novo papel da
estrutura sindical.
Assim, o encontro foi finalizado na tarde do
dia 14, ampliando os debates e o conceito do
sindicalismo ético e inovador e, como reagir
diante das práticas anti-sindicais.

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Dentre as ações organizadas pelo Sindicato, será celebrada no dia 27 de agosto, às
12h, na Catedral da Sé, missa em ação de graças ao Dia Nacional dos Corretores de
Imóveis. Participe com seus familiares e amigos!
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