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Agenda
Comércio Eletrônico em discussão
no dia 28 de abril, o Distrito Federal receberá o maior evento do comércio eletrônico 

do país. A Conferência e-commerce Brasil DF acontecerá no Royal tulip Alvorada e irá 
discutir as consequências do iCms para o setor.  Um dos diferenciais desta edição é que 
em todas as palestras estarão no palco um varejista, um fornecedor de e-commerce e um 
representante do governo para discutir as questões abordadas e sanar as eventuais dúvidas. 
marcelo Ramos, diretor de Programa Presidente da Cotepe/iCms do ministério da Fazen-
da, é um dos nomes confirmados. O Diretor de E-commerce da Sephora, Fabio Pereira, e 
o Diretor da B2W, Vinicius Pessin, também estarão presentes. outros nomes importantes 
do setor estão confirmados para palestrar. Mais Informações, inscrições e programação: 
https://www.ecommercebrasil.com.br/conferencia-df-2016

Consórcios
Correios expande venda de consórcios para agências de todo o Brasil
os Correios vão expandir, em parceria com a BB Consórcios - subsidiária do Banco do 

Brasil - a comercialização de consórcios em agências postais de todo o Brasil. o anúncio 
ocorreu durante evento realizado dia 14, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em 
Brasília. O serviço, que está presente atualmente em 190 unidades da estatal, passará para 
1.822 a partir deste mês e deve chegar a 3.200 agências até o fim do ano. A ideia é unir a 
capilaridade dos Correios, que estão presentes em todos os municípios brasileiros, com a 
expertise do Banco do Brasil (BB). Esta é mais uma ação de diversificação dos negócios da 
empresa com o objetivo de incrementar sua receita e garantir sua sustentabilidade.         

Mercado Imobiliário
Brasília tem segunda maior valorização do m² do Brasil

notas

entrevista

o Grupo Conduzir, de Campinas, que 
trabalha o Autismo e seu tratamento por 
meio da Análise de Comportamento Apli-
cada (ABA), veio a Brasília abriu e minis-
trou palestra gratuita e curso aprofundado 
sobre o tema. Renata Michel, analista do 
comportamento, pedagoga, consultora e 
supervisora do grupo, explica mais sobre o 
que foi ensinado nestes eventos e sobre o 
autismo em si. 

O que é o Autismo?
o Autismo, ou transtorno do espec-

tro do Autismo” - teA tem características 
diferentes para cada criança. Algumas são 
mais comuns, como atraso na fala e nas in-
terações sociais, comportamento repetitivo 
e interesse restrito. mas ainda assim variam: 
algumas crianças são mais comprometidas, 
mais autossuficientes, etc.  

Que assuntos foram abordados na 
palestra? 

Conversamos mais sobre as caracte-
rísticas, o diagnóstico do transtorno, e 
explicamos sobre o tratamento, que é a 
intervenção baseada na ABA - Análise 
Comportamental Aplicada (Applied Beha-
vior Analysis, em inglês).  Esse é um mo-
delo mais próximo ao dos estados Unidos 
e inglaterra, diferente da terapia clínica tra-
dicional. 

O que é trabalhado no curso?
no curso, temos a oportunidade de 

aprofundar mais essa explicação: abor-
dar os princípios básicos de Análise de 
Comportamento, características gerais do 
teA, aspectos neurológicos, estrutura dos 
programas de ABA, estágios de ensino, 
Comportamento Verbal, avaliação e inter-
venção. o curso normalmente é mais vol-
tado para profissionais das áreas de saúde e 
educação (médicos, psicólogos, psiquiatras, 
terapeutas e professores), e pais.

Como é feito o tratamento de crian-
ças com TEA? 

Por meio da ABA, desenvolvemos um 
programa de intervenção individualizado. 
A criança é analisada de forma que pos-
samos perceber suas dificuldades e neces-
sidades, e assim criarmos um tratamento 
personalizado. Usamos sempre a motiva-
ção e descobrimos do que ela mais gosta, 
com o objetivo de fazer com que o trata-
mento seja interessante e atrativo. Além 
disso, é feita uma integração também com 
a família e a escola, para que todos em volta 
ajudem nesse processo.

Quais são os principais resultados 
após o tratamento?

É uma terapia a longo prazo, mas pro-
gressivamente é possível desenvolver a 
aprendizagem de novos comportamentos 
e minimizar comportamentos “inapro-
priados”. também ensinamos diferentes 
habilidades como imitação, seguimento de 
instruções, habilidades acadêmicas, comu-
nicação funcional, etc.  A criança aprende a 
se comunicar adequadamente - de maneira 
verbal ou não, a brincar e assim melhorar 
seu convívio social. isso é sempre feito 
com programas individualizados, permitin-
do que a criança aprenda de forma diverti-
da e desenvolva novas habilidades. 

O grupo pretende levar a palestra e o 
curso para outras cidades?

Com certeza. o evento já passou por 
Porto Alegre, Curitiba, londrina, Recife, 
Aracajú e Belo Horizonte, e até o final do 
ano acontecerá também no Rio de Janeiro 
e em Fortaleza.

SERVIÇO:

Grupo Conduzir
Tel.: (19) 3387.8162/ 9.9688.2902
e-mail: contato@grupoconduzir.com.br

Desmitificando 
o Autismo

Analista do Comportamento, 
pedagoga e diretora 
do Grupo Conduzir

Negócios
Gestão Financeira é tema de curso 

o VivaReal, plataforma online que 
possibilita a comunicação entre imobili-
árias, incorporadoras e corretores com 
consumidores que buscam um imóvel, 
apresenta o índice Dmi-VivaReal, com 
análises referentes a indicadores do se-
tor imobiliário. no primeiro trimestre de 
2016, a amostra contemplou 30 cidades 
em diferentes regiões do país e considerou 
mais de 4 milhões de imóveis usados dis-
poníveis para compra ou aluguel. o preço 
médio do m² para aluguel em Brasília apre-
sentou desvalorização nominal de 8,0%, 
quando comparado com março de 2015. 
Considerando a inflação, os valores apre-
sentaram queda real de 17,5%. O IGP-M 
acumulado no período foi de 11,56%. Em 
março de 2016, o valor médio do m² para 
venda em Brasília teve desvalorização no-
minal de 1,8%, quando comparado com 
o mesmo período de 2015. No entanto, 

quando levamos em consideração o índice 
de inflação acumulado do período - IPCA 
em 9,5% - o m² para venda apresentou 
desvalorização real de 10,3%. Na capi-
tal, os bairros com as maiores variações 
para venda foram Park Way (+1,2%), Asa 
Norte (-2,2%), Lago Sul (-1,9%) e Noro-
este (-1,3%). “A instabilidade do cenário 
econômico e as restrições no crédito imo-
biliário afetaram o equilíbrio da oferta e 
demanda de imóveis. Com a dificuldade 
para vender muitos proprietários preferi-
ram apostar na locação a ficar com eles 
parados. isso aumentou a oferta e deu 
margem para o consumidor negociar, o 
que contribui para a queda no valor mé-
dio do aluguel”, comenta lucas Vargas, 
Executivo Chefe de Operações do Viva-
Real. os bairros mais procurados pelos 
consumidores para compra e aluguel são 
Asa norte, lago sul, sudoeste e Asa sul. 

Empresários e profissionais atuantes em 
controle de contas, tesoureiros, gerentes 
financeiros, contadores e estudantes têm 
encontro marcado no próximo dia 27, às 
18h30, no hotel Athos Bulcão. O minicur-
so de Gestão Financeira, iniciativa da Valo-
rum Gestão empresarial, oferece soluções 
para os desafios e obstáculos financeiros 
das empresas. segundo o sócio-diretor da 
Valorum, marcos sarmento melo, a pro-
posta tem como primeiro objetivo habilitar 
os profissionais, com exemplos práticos, a 

gerir as finanças de suas empresas dentro 
da abordagem de fluxo de caixa. “Serão 
realizados estudos práticos dos principais 
conceitos e ações para elevar o resultado da 
empresa, sobretudo aumentar a segurança 
do caixa”, esclarece melo. o evento, dedi-
cado à capacitação financeira dos profissio-
nais, tem capacidade para 30 participantes. 
As inscrições podem ser feitas somente via 
internet, no endereço eletrônico https://
www.sympla.com.br/mini-curso-gestao-
-financeira__63968, até o dia 27 de abril.


