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A palavra esperança 

vem do latim spes, que 

signifi ca confi ança em 

algo positivo

É um conceito, uma cren-
ça emocional, que se 
manifesta em maneiras 

de ser, estar e agir no mundo. 
Dito de outra maneira, ela se 
traduz em modos de vida. Viver 
é também esperar, mas esperar 
com disposição para realizar 
todos os esforções possíveis 
a fi m de que o esperado se 
concretize. A esperança ativa 
não é simples espera. É uma 
“paciência inquieta”, um silên-
cio eloquente, pensamento e 
ação consciente.

Já o avesso da esperança 
é o desespero. No entanto, 
mesmo situações desespera-
doras podem conduzir a um 
novo esperar. É possível falar 
de uma esperança puramente 
passiva, mas essa maneira de 
compreendê-la, bem como o 
modo de vida que dela decor-
re, é contraditório. Por que 
esperar por algo que nunca 
se concretizará? Estar cheio 
de esperança implica também 
em agir para o que é esperado 
se efetive.

Embora não seja um tema 
comumente abordado na his-
tória da fi losofi a, a esperança 
é essencialmente fi losófi ca. 
Não por acaso, entre as famo-
sas perguntas kantianas, está 
presente a questão: o que me 
é permitido esperar? Nas edi-
ções da Crítica da Razão Pura 
de 1781 e 1787, o autor escre-
veu: “Todo o interesse da mi-
nha razão (tanto especulativa 
quanto prática) concentra-se 
nas seguintes três perguntas: 
O que posso eu saber? O que 
devo eu fazer? O que está me 
permitido esperar?”.

Desta maneira é possível no-
tar como a questão da esperan-
ça é inerente ao ser humano, 

ainda que para alguns ela possa 
ser vista como uma crença vaga 
que impede a humanidade de 
buscar sua realização de ma-
neira concreta. Nesse sentido, 
ela induziria a um estado de 
esperar um futuro imprová-
vel. Sobretudo se essa espera 
estiver ancorada em bases 
religiosas e relacionada com 
uma nova vida além-mundo.

Não por acaso a esperança é 
vista como um tema teológico, 
pois ela é uma das três virtu-
des teologais, junto com a fé 
e a caridade. No entanto, isso 
não impossibilita a abordagem 
fi losófi ca do tema.

Em sua principal obra, O 
Princípio da Esperança, Ernst 
Bloch propôs uma ontologia do 
não ser. O autor defende que a 
ausência de algo não signifi ca 
a sua inexistência, mas sim 
uma possibilidade do que pode 
vir a ser.

Trata-se então de passar do 
“não” para o “ainda não”, que se 
faz pela esperança. Nesta pers-
pectiva, sua abordagem sobre 
a esperança fundamenta-se em 
razões históricas e antropoló-
gicas. Não precisa recorrer aos 
fundamentos religiosos de uma 
determinada tradição ou ainda 
a argumentos individuais de 
ordem puramente psicológica.

As perspectivas religiosa e 
histórica da esperança não 
precisam ser vistas como polos 
opostos, mas complementares. 
Afi rmar um fundamento antro-
pológico e histórico para a es-
perança não signifi ca descartar 
o fundamento religioso. Nesse 
sentido, o próprio texto bíblico 
atesta a superioridade do amor 
em relação à fé e à esperança: 
“Agora, pois, permanecem a 
fé, a esperança e o amor, estes 
três, mas o maior destes é o 
amor” (1 Cor 13:13).
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A - Serviços Gratuitos
Em 2018, sob a orientação de coordenadores e professores, alunos dos 
cursos das áreas de Saúde, Direito e Psicologia da UNIP realizaram mais 
de 700 mil atendimentos à comunidade. Em 2019, o trabalho continua. 
São oferecidos atendimentos nas áreas de Odontologia, Fisioterapia, 
Nutrição, Enfermagem, Biomedicina, Veterinária, Psicologia e Direito. 
Os atendimentos são gratuitos, única exceção feita para próteses e 
implantes, para Fisioterapia na unidade Pompeia, e atendimento no 
Hospital Veterinário. As ações são empreendidas pelos próprios alunos 
em diferentes cursos de graduação da Saúde, do Direito e da Psicologia, 
sob a observação de coordenadores e professores. Consulte endereços dos 
campi em: (https://www.unip.br/presencial/universidade/campi.aspx).

B - Assessores de Investimentos
O Mais Retorno, fi ntech especializada em conteúdo, tecnologia e asses-
soria de investimentos, está com 20 vagas abertas para a contratação de 
assessores de investimentos. O profi ssional precisa já possuir experiência 
no mercado fi nanceiro, seja técnico ou comercial, com passagem por 
banco, corretora ou gestora de recursos. Não é pré-requisito ter gra-
duação, mas é um diferencial. A empresa presta serviço de assessoria 
personalizada para um público que busca as melhores opções em diversos 
produtos fi nanceiros, como fundos de investimento, renda fi xa, mercado 
de ações, previdência, entre outros.
Iinteressados podem entrar em contato pelo e-mail (vagas@maisretorno.
com) ou (http://maisretorno.com/). 

C - Jantar com Lideranças 
Idealizado pela Global Business Development Network, organização global 
que tem o objetivo de estreitar relacionamentos e criar oportunidades, 
o Jantar com Lideranças  evento reúne, todos os meses, aproximada-
mente 60 CEOS e dirigentes de grandes empresas para discutir temas 
de interesse geral e viabilizar projetos conjuntos que, de outra forma, 
provavelmente não sairiam do papel. Podem participar do evento CEOs, 
presidentes, empresários, conselheiros, country directors, country 
managers, sênior vice-presidentes, diretores executivos, profi ssionais 
com notório saber ou especializados em temas de interesse do grupo. 
A próxima edição será no dia 9 de abril. Mais informações (http://gbdn.
com.br/jantar-com-lideranca).

D - Programa de Estágio 
A Suzano, empresa resultante da fusão entre Suzano Papel e Celulose 
e Fibria, iniciou as inscrições para o Programa de Estágio. São 60 vagas 
para os Estados de São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Bahia, incluindo 
o escritório administrativo da empresa, além das unidades fl orestais e 
industriais. A empresa busca jovens de espírito empreendedor, que este-
jam preparados para aprender em um ambiente cheio de oportunidades 
e que se transforma a cada dia. Os participantes selecionados passarão 
a atuar na empresa a partir de agosto. Os candidatos devem apenas 
ter formação prevista entre julho de 2020 a julho de 2021. Inscrições 
(https://www.atsglobe.com/oportunidades/estagiosuzano/).

E - Protagonismo Profi ssional
Como se tornar protagonista da sua carreira profi ssional, superar percal-
ços, acompanhar o mercado cada vez mais tecnológico e disruptivo serão 
os temas abordados no evento “Carreira: Seu maior empreendimento”, 
no dia 9 de abril, das 13h30 às 21h, no Cubo Itaú. Realizado pelas em-
presas de desenvolvimento profi ssional Loite e Acesso, o evento tem 
por objetivo trazer soluções práticas que os profi ssionais em busca da 
consolidação de da carreira possam adequar à sua própria realidade. 
Mais informações e inscrições: (https://www.sympla.com.br/-seu-maior-
-empreendimento__444731).

F - Desafi os de Negócios 
A FTI Consulting, Inc. anuncia a disponibilização no Brasil de toda a sua 
gama de serviços de tecnologia forense e a capacidade para trabalhar 
grandes volumes de dados. A iniciativa é uma resposta à demanda, no 
país, por serviços de gestão de risco de corrupção e visa atender os clien-
tes com necessidades preventivas e reativas de segurança cibernética. 
Conta com mais de 4.700 profi ssionais em 28 países, que trabalham junto 
a seus clientes para prevenir, esclarecer e superar complexos desafi os 
de negócios, além de ajuda-los no aproveitamento de oportunidades de 
mercado. A empresa reportou faturamento de US$ 2,03 bilhões no ano 
fi scal de 2018. Mais informações em (www.fticonsulting.com).

G - Reciclagem de Alumínio
A Novelis Inc., líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, 

anuncia o início ofi cial das obras de expansão referentes ao investimento 
de R$ 650 milhões em sua unidade de chapas de alumínio, em Pindamo-
nhangaba. O investimento aumenta a capacidade de produção de chapas 
de alumínio em 100 mil toneladas/ano e a capacidade de reciclagem em 
60 mil toneladas/ano. Com a expansão, a fábrica passa a ter capacidade 
produtiva de aproximadamente 680 mil toneladas/ano e 450 mil tonela-
das/ano para reciclagem do metal. Além disso, a empresa aprimora seu 
sistema logístico para facilitar o acesso aos portos de Santos e Itaguaí. 
Mais informações: (novelis.com/pt-br/)

H - Áreas de Estacionamentos  
Os profi ssionais da área de estacionamento do país se encontrarão entre 
os dias 21 e 23 de maio, no São Paulo Expo, durante o 1º Parking Lab 
Expo. Realizado juntamente com a Exposec – Feira Internacional de 
Segurança, o evento apresentará as novas tecnologias e as tendências 
para o setor que somente na capital paulista possui mais de 500 mil 
vagas, distribuídas em 5,4 mil estacionamentos que geram cerca de 
18.000 vagas de emprego e atendem 60 milhões de veículos por mês. 
Destinado a condomínios, hospitais e mercado varejista em geral, o 
evento também terá um fórum de inovação e formação profi ssional. 
Informaçõe: (www.exposec.com.br). 

I - Otimizar o Tempo
No dia 3 de abril, das 8h às 10h, a PWN São Paulo (Professional Women’s 
Network), movimento global que trabalha para equilibrar a presença de 
homens e mulheres em posição de liderança, promove o evento gratuito 
‘Produtividade Pessoal: por que você quer mais tempo no seu dia?’. 
Marcelo Egéa, sócio-diretor da SerTotal e psicólogo, é o palestrante. Por 
que você quer mais tempo no seu dia? Que tal largar o relógio e usar 
uma bússola? Perda, risco e oportunidade: a difícil arte de dizer “não”. 
Estes são alguns dos temas que serão abordados durante o encontro, 
no Auditório Flow Executive Finders (Rua Iguatemi, 192 - 14o. andar). 
Inscrição: (https://bit.ly/2TVZd7l).   

J - O Uso da IoT no Brasil
Empresas com projetos ou soluções que aplicam tecnologias de Internet 
das Coisas (IoT) para endereçar desafi os de negócios terão a chance 
de apresentar os seus cases no primeiro ABINC Summit Conexão IoT 
- Internet 4.0, um congresso sobre o setor realizado pela Associação 
Brasileira de Internet das Coisas, em parceria com a MCI Brasil. As 
inscrições estão abertas e são aceitas provas de conceito, test-beds, 
projetos pilotos ou projetos em escala comercial que já tenham sido ob-
servados ou mensurados resultados efetivos pela empresa, como ganhos 
fi nanceiros, melhorias operacionais, validação de modelos de negócio, 
colaboração entre múltiplas empresas ou simplesmente o aprendizado 
e experiência da empresa para seguir inovando. Saiba mais em (http://
www.abinc.org.br/summit/).
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Desse total, 49 se encai-
xam no módulo cria-
ção, voltado para apoiar 

equipes de empreendedores 
com propostas de negócios 
inovadores, e 30 no módulo ace-
leração, destinado a “startups” 
(empresas emergentes que de-
senvolvem produtos ou serviços 
inovadores, com potencial de 
rápido de crescimento) já em 
operação.

A primeira edição do progra-
ma é promovida em parceria 
pelo banco com a Wayra, hub 
(lugar ou forma de conectivi-
dade) de inovação aberta pela 
Vivo no Brasil e Telefônica no 
mundo, e a Liga Ventures, pri-
meira aceleradora focada em 
conectar “startups” e grandes 
corporações do Brasil, infor-
mou o banco. A iniciativa do 
BNDES visa dar musculatura 
a empreendedores e empresas, 
para que elas possam gerar 

A iniciativa do BNDES visa dar musculatura a empreendedores 

e empresas.

O déficit acumulado da 
balança comercial de produ-
tos químicos atingiu US$ 4,9 
bilhões nos dois primeiros 
meses do ano. O valor repre-
senta aumento de expressivos 
31,4% em relação ao mesmo 
período do ano passado. No 
primeiro bimestre de 2018, 
as importações de produtos 
químicos, superiores a US$ 
6,9 bilhões, registraram uma 
elevação de 14,4% em relação 
ao mesmo período de 2018, 
sendo o maior valor importado 
para o período em toda a série 
histórica do acompanhamento 
da balança comercial setorial. 

Já as exportações, de US$ 
2 bilhões, apresentaram re-
dução de 13,3% na mesma 
comparação, particularmente 
marcadas pela queda de 23,4% 
nas vendas externas para a 
Argentina, principal parceiro 
comercial em produtos quími-
cos, no contexto do delicado 
momento econômico do país 
vizinho. Especifi camente no 
mês de fevereiro, as impor-
tações de produtos químicos 
foram de US$ 3,3 bilhões, uma 

Houve aumento de 31,4% em relação ao mesmo

período do ano passado.

Indonésia cancela 
compra de 49 aviões 
da Boeing

A Garuda Airlines, companhia 
aérea de bandeira da Indonésia, 
cancelou uma encomenda de 49 
aviões Boeing 737 MAX 8, modelo 
que está sendo questionado devido 
a dois acidentes mortais em pouco 
mais de quatro meses. O contrato 
havia sido assinado em 2014 e so-
mava quase US$ 5 bilhões. Essa é 
a primeira medida do tipo contra o 
avião da gigante americana, que foi 
impedido de voar temporariamen-
te em dezenas de países do mundo.

Segundo a Garuda, compa-
nhia controlada pelo Estado, os 
passageiros “não acreditam mais 
na segurança” do 737 MAX 8. A 
empresa não descarta converter a 
encomenda na compra de outros 
modelos da Boeing. Os acidentes 
com o 737 MAX 8 ocorreram em 
29 de outubro de 2018, com a 
empresa indonésia Lion Air, e 
em 10 de março de 2019, com a 
etíope Ethiopian Airlines. O pri-
meiro avião caiu no Mar de Java, 
deixando 189 mortos, e o segundo 
se acidentou nos arredores da 
capital da Etiópia, Adis Abeba, 
matando 157 pessoas.

Nos dois casos a tragédia ocor-
reu poucos minutos depois da 
decolagem, e os pilotos chegaram a 
relatar problemas e pedir autoriza-
ção para voltar. Em uma carta en-
viada nesta semana a companhias 
aéreas do mundo todo, o CEO 
da Boeing, Dennis Muilenburg, 
assegurou que a empresa está 
tomando as medidas necessárias 
para garantir a “plena segurança” 
do MAX 8. O grupo americano 
já anunciou uma atualização do 
software do avião (ANSA).

O Indicador Movimento do 
Comércio, que acompanha o de-
sempenho das vendas no varejo 
em todo o Brasil, caiu 0,5% em 
fevereiro na comparação mensal 
dessazonalizada, de acordo com 
dados apurados pela Boa Vista. 
Na avaliação acumulada em 12 
meses, o indicador subiu 1,3%. 
Já na variação contra fevereiro 
do ano anterior o varejo cresceu 
3,8%. Os resultados do indicador 
revelam as difi culdades na recu-
peração do comércio, que vem 
registrando fraco desempenho 
desde o início de 2018. Fatores 
como alto nível de desocupação 
e lenta melhora da atividade 
econômica continuam sendo 

os principais entraves para uma 
evolução mais robusta do setor. 
Com poucos sinais de melhora 
no cenário econômico, espera-
-se que o varejo siga em um ritmo 
gradual em 2019.

Na análise mensal, dentre os 
principais setores, o setor de 
“Móveis e Eletrodomésticos” 
apresentou queda de 2,4%,  des-
contados os efeitos sazonais. A 
categoria de “Tecidos, Vestuários 
e Calçados” cresceu 1,1% no mês. 
A atividade do setor de “Super-
mercados, Alimentos e Bebidas” 
registrou aumento de 0,4%. Por 
fi m, o segmento de “Combustíveis 
e Lubrifi cantes” subiu 0,1% em 
fevereiro (Boa Vista SPC).
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BNDES seleciona 79 projetos 
para desenvolvimento este ano
Setenta e nove projetos inovadores de diferentes segmentos da economia foram escolhidos pelo BNDES 
para que sejam executados, a partir de abril, dentro do Programa BNDES Garagem

social e ambiental, economia 
criativa, segurança, soluções 
fi nanceiras (Fintechs), educa-
ção, IoT (Internet das Coisas) 
e Blockchain (tecnologia de 
registro distribuído), além de 
outros importantes setores da 
economia.

Os projetos escolhidos serão 
acompanhados por profi ssio-
nais e contarão com estrutura 
física, apoio tecnológico, admi-
nistrativo, jurídico, contábil e de 
comunicação. “A extraordinária 
resposta à chamada feita pelo 
BNDES Garagem evidencia 
a extensão e o dinamismo do 
ecossistema de inovação, es-
pecialmente digital, no Brasil”, 
informou o banco aduzindo 
querer construir possibilidades 
de parcerias, para permitir ao 
setor privado investir em star-
tups e no desenvolvimento de 
soluções para suas respectivas 
necessidades (ABr).

novos negócios por meio de 
desenvolvimento de modelos 
focados na atração de poten-
ciais investidores e clientes.

Nessa primeira fase do pro-
grama, foram inscritos mais de 

cinco mil projetos oriundos de 
todas as regiões brasileiras. Os 
programas selecionados abran-
gem temas de interesse aponta-
dos pelo BNDES, que são saúde 
e bem-estar, sustentabilidade 

Importações de produtos químicos 
impulsiona défi cit setorial

elevação de 16% em relação ao 
mesmo mês no ano passado. 
Já as exportações, de US$ 
960 milhões, signifi caram uma 
diminuição de 7,4% em igual 
comparação.

Segundo o presidente-execu-
tivo da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), 
Fernando Figueiredo, o forte 
ritmo de importações em todos 
os grupos de produtos é ainda 

mais grave para aqueles em 
que o gás natural é usado como 
energia ou matéria-prima. “O 
Brasil  será ainda mais impac-
tado caso não sejam resolvidos 
rapidamente os problemas de 
alto custo de energia e de insu-
mos estratégicos para o setor, 
que impedem as empresas 
brasileiras de competirem no 
mercado nacional e interna-
cional” (AI/Abiquim).

Movimento do Comércio caiu 0,5% em fevereiro


