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Saiba como recuperar uma parte
do seu dinheiro após as compras
Conhecidos como cashback, programas como Mélius e Beblue estão se popularizando e
criando concorrência aos tradicionais programas de fidelidade
Um programa de fidelidade que, em vez de recompensar o consumidor
com pontos, devolve a ele
uma parte de seu dinheiro. Esse é o serviço de cashback – do inglês, “dinheiro de volta” – que está crescendo no país por meio de
empresas como Mélius e
Beblue. Ele se coloca como
alternativa e concorrente
aos tradicionais programas de fidelidade que acumulam pontos, como Smiles e TudoAzul.
“É como se o consumidor recebesse uma comissão por comprar em vez de
acumular pontos ou milhas. É um serviço sério e
confiável, mas o consumidor deve tomar cuidados e
pesquisar a reputação da
empresa antes de aderir,
principalmente se ela for
novata no mercado”, explica o coordenador do
curso de Gestão Financeira do Centro Universitário
Internacional Uninter, Daniel Cavagnari. Na pesquisa, o consumidor deve pro-

curar saber se a empresa é
real e se arca de fato com
o compromisso de devolver o dinheiro. O cuidado
deve ser redobrado com
aquelas que cobram mensalidades ou taxas, pois já
não se enquadram mais no
conceito de cashback.
O professor explica que
os negócios especializados
na área oferecem uma
grande variedade de produtos provenientes de empresas parceiras. A origem
do dinheiro que é dada ao
consumidor é simples. “As
lojas parceiras pagam
uma comissão ao serviço
de cashback por cada
compra realizada. A empresa de cashback, por sua
vez, compartilha parte
dessa comissão com o consumidor”, explica. Algu-

mas lojas também criam
seus próprios sistemas de
fidelização, oferecendo créditos na própria loja para
o cliente.
A longo prazo, o cashback pode ser recompensador para o consumidor,
principalmente se ele compra de uma determinada
loja ou grupo de lojas com
frequência. Se for esse o
caso, vale buscar o programa de cashback que tem
mais parcerias com suas
lojas preferidas. Já para as
empresas, a vantagem está
na fidelização dos clientes.
Isso é de grande benefício
para negócios que têm bastante concorrência no mercado, como aqueles que
comercializam eletrodomésticos, por exemplo.
Sobre

o Grupo Uninter
O Grupo Uninter é o
maior centro universitário
do país, segundo o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
(Inep), e a única instituição de ensino a distância
do Brasil recredenciada
com nota máxima pelo
Ministério da Educação
(MEC). Sediado em Curitiba (PR), já formou mais
de 500 mil alunos e, hoje,
tem mais de 210 mil alunos ativos nos mais de 200
cursos ofertados entre graduação, pós-graduação,
mestrado e extensão, nas
modalidades presencial,
semipresencial e a distância. Com mais de mil polos
de apoio presencial, estrategicamente localizados
em todo o território brasileiro, mantém cinco campi
no coração de Curitiba.
São 2 mil funcionários trabalhando todos os dias
para transformar a educação brasileira em realidade. Para saber mais, acesse uninter.com.

14º Biologando será realizado no
dia 22, na Uniara
Evento, gratuito e aberto ao público, tem início às 19h, na unidade I da universidade
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O “14º Biologando”, promovido pelo curso de Biologia da Universidade de Araraquara – Uniara, será realizado no dia 22 de maio, das 19h às 22h, na unidade I
da instituição (rua Carlos Gomes, 1338, no Centro). O
evento, gratuito e aberto ao público, tem o formato de
uma feira de ciências em que serão apresentados temas
diversos voltados à área.
Os temas dessa edição serão: “Abelhas, borboletas e
mariposas na polinização das flores”, “Escorpiões, morcegos e estratégias de defesas dos animais e plantas”, e
“Desastre de Brumadinho”.
“Os assuntos escolhidos para serem trabalhados pelos
alunos de Licenciatura são bem atuais. Abordaremos a
tragédia do rompimento das barragens de Brumadinho,
em Minas Gerais e, além disso, estamos com problemas
muito sérios de dengue e escorpiões em Araraquara. Por
fim, as abelhas estão sendo prejudicadas por conta dos
agrotóxicos usados nas lavouras”, comenta a coordenadora da graduação, Teresa Kazuko Muraoka.
Ela destaca que a intolerância também será tratada
no “Biologando”. “A princípio, o tema parece não estar
ligado à biologia, mas é um assunto bastante atual. Deve
ser combatida para melhorar o mundo em que vivemos”, finaliza.
Mais informações sobre o evento e sobre a graduação
de Biologia da Uniara podem ser obtidas no endereço
www.uniara.com.br, pelo e-mail biologia@uniara.com.br ou pelo telefone (16) 3301-7116.
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Ribeirão Preto
recebe a MOBILITY
& SHOW
Evento para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida,
idosos e familiares
Crédito: Beatriz Martins

Ribeirão Preto será palco, entre os dias 24 e 26 de maio,
pela primeira vez, da MOBILITY & SHOW 2019 –
Exposição de Automóveis, Veículos e Adaptações, Equipamentos e Serviços para Pessoas com Deficiência e
Familiares, Idosos e Pessoas com Mobilidade Reduzida
e Sequelas Motoras. O evento reúne muitas atrações,
incluindo simulador 5D, óculos que leem textos para
pessoas com deficiência visuais ou baixa visão e reconhecem até rostos, test-drive e isenção de impostos para
compra de carros 0 Km. A entrada e o atendimento são
gratuitos.
“Reunimos as mais modernas tecnologias disponíveis
para melhorar a qualidade de vida das pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida e seus familiares. Essa
preocupação está presente em atrações que contribuem para a mobilidade e inclusão de mais de 46 milhões
de cidadãos brasileiros com algum tipo de deficiência.
Sem dizer que essas pessoas também têm isenção de
impostos para compra de automóveis 0 Km e, muitas
vezes, desconhecem a legislação e os seus direitos. A
função do evento é justamente informar e empoderar
as pessoas com deficiência e todos que tem esse direito”, explica Rodrigo Rosso, idealizador e realizador da
MOBILITY & SHOW.
A MOBILITY & SHOW 2019 Ribeirão Preto reunirá
mais de uma dezena de marcas de automóveis, além
de adaptadores de veículos, despachantes, autoescolas,
seguradoras, bancos com linhas de crédito e de financiamento, plataforma/elevadores e rampas, triciclos, cadeiras de rodas manuais e motorizadas, próteses e órteses e muito mais.
Os visitantes poderão fazer test-drive em mais de 30
modelos de veículos adaptados, com instrutores treinados, e participar de uma série de atividades, incluindo
apresentações e oficinas artísticas, atividades esportivas
e radicais, musicais, palestras e outras. Tudo isso com
infraestrutura totalmente acessível, incluindo banheiros, rampas e pisos táteis.
“Pensamos em tudo para oferecer um pacote completo de atrações e facilidades para pessoas com deficiência e seus familiares, reforçando o seu direito à isenção de impostos na compra do carro 0 Km – um em
cada dois brasileiros tem direito à isenção de impostos e
não sabe disso. Em Ribeirão Preto e cidades vizinhas
são mais de 300 mil pessoas com algum tipo de deficiência e com direito à isenção. No evento, os visitantes
terão todas as informações sobre os benefícios e orientação de como obtê-los de forma gratuita”, afirma Rodrigo Rosso.
MOBILITY & SHOW 2019 é um produto da C&G
12, com apoio da Revista Reação e chancela da ABRIDEF (Associação Brasileira das Indústrias e Revendedores de Produtos e Serviços para Pessoas com Deficiência). Mais informações: www.mobilityshow.com.br
Serviço:
MOBILITY & SHOW Ribeirão Preto 2019
Data: 24 a 26 de maio / Horário: 9h às 18h
Local: Estádio Palma Travassos Comercial FC
(Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1.000 - Jardim
Paulista, Ribeirão Preto/SP)
ENTRADA GRATUITA
Mais informações: 0800-772-6612

