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notas

Gameficação
Santander Universidades lança game para universitários

Legislação
Rais pode começar a ser entregue a partir do dia 17

Oportunidade
Lojas Americanas abre vagas de Estágio em Brasília

Ação Social
BB doa R$ 4,82 
milhões à Abrace

O Santander Universidades inova ao oferecer ao público universitário a possibilidade de 
concorrer a 20 bolsas de estudo na Babson College - uma das melhores escolas de negócios do 
mundo -, em uma disputa completamente conectada à era digital. O ACADEMICXS GAME 
é um jogo que testará de forma divertida todos os conhecimentos dos participantes, que a 
cada resposta correta estarão mais próximos da bolsa para o curso de Empreendedorismo na 
universidade americana. “Utilizamos a estratégia de gameficação para apresentar nossos bene-
fícios não-financeiros de uma maneira lúdica e leve ao público universitário. Desenvolvemos 
o jogo no APP Santander Universitário e, clientes matriculados em qualquer instituição de 
ensino superior brasileira, e em qualquer curso, podem ter essa experiência com a nossa marca 
e, ainda, disputar a grande chance de estudar empreendedorismo nos Estados Unidos”, explica 
o diretor do Santander Universidades Ronaldo Rondinelli. O game está disponível para todos 
os clientes do Santander, mas somente os universitários terão direito a participar da disputa 
pelas bolsas de ensino. Para iniciar o jogo, o participante deverá criar seu avatar e passar pelas 
trilhas liberadas em blocos de atividades, semanalmente, sobre conhecimentos gerais, empre-
endedorismo, idioma, entre outros. O regulamento completo você encontra no próprio APP, 
que está disponível para Android e IOS.

A partir do dia 17 de janeiro, os empregadores de todo o 
país já podem começar a entregar a Relação Anual de Infor-
mações Sociais - Rais 2017, com as informações referentes 
ao ano-base 2016. Estão obrigados a declarar a Rais: empre-
gadores urbanos e rurais; filiais, agências, sucursais, represen-
tações ou quaisquer outras formas de entidades vinculadas à 
pessoa jurídica domiciliada no exterior; autônomos ou pro-
fissionais liberais que tenham mantido empregados no ano-
-base; órgãos e entidades da administração direta, autárquica 
e fundacional dos Governos federal, estadual, do Distrito 
Federal e municipal; conselhos profissionais, criados por lei 
com atribuições de fiscalização do exercício profissional, e 
entidades paraestatais; condomínios e sociedades civis; e car-
tórios extrajudiciais e consórcios de empresas.  O advogado 
Flávio de Oliveira, do escritório Silva & Oliveira Advogados, 
alerta que quem não cumprir com a obrigação terá de pagar 
multa: “O valor da multa será acima de R$ 425,64, acrescidos 
de R$ 106,40 por bimestre de atraso contado até a data de en-
trega da Rais respectiva ou da lavratura do auto de infração, se 
este ocorrer primeiro”. As declarações deverão ser fornecidas 
exclusivamente por meio da internet mediante utilização do 
programa gerador de arquivos da Rais - GDRAIS2016. 

A Lojas Americanas está com vagas abertas para o “Pro-
grama de Estágio Líderes do Varejo” em Brasília. Podem se 
candidatar estudantes dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Comunicação Social, Economia, Engenharia de 
Produção ou Marketing, com previsão de formatura para ju-
lho de 2017. O processo seletivo inclui análise de currículo, 
provas on-line, entrevistas com área de Recursos Humanos 
e gestores. Durante o período de estágio, realizado em uma 
das lojas, os estudantes passarão por vários treinamentos re-
lacionados à gestão, como, por exemplo, planejamento, ge-
renciamento de atividades de loja e liderança de equipe. Os 
selecionados receberão salário e benefícios compatíveis com 
o mercado. Os interessados em participar do processo seleti-
vo devem enviar o CV para estagio@lasa.com.br e inserir no 
campo “assunto” o nome da cidade e estado.

O Banco do Brasil, com 
colaborações da BB Con-
sórcios e da BB DTVM, 
doou este mês R$ 4,82 mi-
lhões para a Abrace, o que 
ajudará a instituição a ad-
quirir um equipamento de 
ressonância magnética para 
o Hospital da Criança José 
Alencar, em Brasília. O va-
lor doado custeará 74% do 
aparelho, avaliado em R$ 
6,5 milhões. Os recursos são 
provenientes da renúncia 
fiscal do Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica, mecanis-
mo que permite às empre-
sas destinarem anualmente 
até 1% do imposto devido 
para programas e projetos 
de caráter público vincula-
dos ao Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(FIA). Até o final do ano, o 
Banco do Brasil vai repassar 
R$ 29,3 milhões, via benefí-
cio fiscal, para 136 projetos 
em todo o país. O valor do 
benefício fiscal deste ano é o 
maior já repassado pelo BB 
e os apoios ocorrem por in-
dicação de funcionários do 
Banco, inscritos no Progra-
ma de Voluntariado do BB. 
São os funcionários do BB 
que ajudam a zelar pelo su-
cesso do investimento, des-
de o planejamento até sua 
execução.

 
Caio Cabral

entrevista

Aos 30 anos, o brasiliense Caio Ca-
bral tem provado que, mesmo em tem-
pos de crise, é possível crescer e ainda 
prosperar. Nascido numa família de 
barbeiros, o empresário, formado em 
Contabilidade, pela UnB, e com MBA 
em Finanças, pela FGV, tem orgulho do 
avô que trabalhou até os 87 anos (hoje, 
com 96) na área, assim como do pai e 
da mãe, que completam, em 2017, res-
pectivamente, 35 e 28 anos de carreira 
(ambos com salão infantil). A barbearia 
Dom Cabral nasceu em 2011, depois 
de uma viagem que Caio fez com o pai 
para a Califórnia (EUA), onde conhe-
ceram o estilo de barbearia retrô, com 
decoração diferenciada, música bacana, 
entre outros diferenciais. De lá para cá, 
o negócio só cresceu. Hoje são cinco 
unidades - no Hotel Meliá Brasil 21, na 
413 Norte, 110/111 Sul, shopping Deck 
Norte (Lago Norte) e, mais recente, no 
Liberty Mall -, somando, ao todo, mais 
de 33 colaboradores. Confira a entrevista 
concedida por Caio Cabral ao Jornal do 
Planalto:

Qual o diferencial da Dom Cabral?
Atendimento diferenciado, ambiente 

masculino, cerveja gelada e boa localiza-
ção.

Qual o público que vocês atingem? 
Homens, formadores de opinião, com 

idade média de 40 anos, estabilizados finan-
ceiramente, em sua maioria das classe A-B.

Ainda há espaço para o mercado 
de barbearias-conceito? 

Sim, tem muito mercado ainda. Já 
imaginou quantos homens temos em 
Brasília que merecem um atendimen-
to diferenciado e que podem pagar por 
isso?  Muitos deles ainda não conhecem 
este estilo de barbearia ou até conhecem, 
mas não está perto (de casa ou do tra-
balho). Além da qualidade no serviço e 
do atendimento diferenciado, o homem 
gosta de comodidade. Temos que estar 
perto dos afazeres dele. Por isso, ainda 
enxergo muitos pontos potenciais.

Em quem você se inspira como 
empreendedor? 

Minha família toda é formada por 
empreendedores nas mais diversas áre-

as. Todos os meus tios e primos empre-
endem, de algum modo. Empreender, 
portanto, está no nosso sangue. Fomos 
criados dentro dos negócios dos nossos 
pais. Acho que minha família me inspira.

Que livro está lendo atualmente? 
Estou lendo atualmente “Felicidade 

dá lucro”, que fala de um executivo pre-
miado como o líder mais admirado do 
Brasil, que ensina a investir na qualidade 
do dia a dia dos seus colaboradores para 
aumentar seus lucros. Uma equipe feliz 
coloca a empresa num patamar muito 
mais elevado.

O que você diria para quem está 
começando a empreender? 

Antes de qualquer coisa, planeje, faça 
contas, muitas contas, pesquisas de mer-
cado, valorize sua intuição. Procure algo 
que goste de fazer. Quando estiver certo 
disso, faça com todo o seu empenho, tra-
balhe muito, durma pouco, seja honesto 
e valorize as pessoas que trabalham com 
você.

O que esperar de 2017? 
Esperamos que ele seja ainda melhor 

do que foi 2016 para a Dom Cabral. Que 
nós possamos seguir crescendo mês a 
mês, e que a palavra “crise” seja apenas 
mais uma do dicionário. E que, de forma 
geral, o país supere os momentos difíceis 
pelos quais vem passando, aumentando 
os níveis de emprego e qualidade de vida 
da população.

SERVIÇO:

Barbearia Dom Cabral
Site: http://domcabralbarbearia.com.br/

- Sócio da Barbearia Dom Cabral

Barba, cabelo, bigode e bons negócios


