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D - Ecossistema Canadense
As inscrições para o Elevator Pitch 2019, ativação da Câmara de Co-
mércio Brasil-Canadá, que acontece durante a SP Tech Week, já estão 
abertas. A Câmara vai selecionar 50 empresas  para participarem da 
competição, marcada para 24 de novembro, domingo, no tradicional 
Edifício Martinelli. Lá, o empreendedor fará o real ‘pitch de elevador’ 
ao subir no topo do prédio acompanhado de investidores e aceleradores 
canadenses. As vencedoras terão a oportunidade de passar por uma 
imersão no ecossistema de tecnologia, validação e escalabilidade no 
Canadá. Regulamento: (http://bit.ly/2BUkmEk).

E - Mulher Empreendedora 
No próximo dia 8, no Cubo Itaú, acontece o Fórum Itaú Mulher Empreen-
dedora, iniciativa do Itaú Unibanco que promove a troca de experiências 
e histórias de mulheres empreendedoras. O fórum abordará o tema 
“Mudança de dentro pra fora”, apresentando cases de empreendedoras 
que se destacaram no mercado brasileiro e internacional, promovendo 
a mudança por meio dos seus negócios, contribuindo com o desenvol-
vimento social, ambiental ou econômico. O programa apoia empreen-
dedoras por meio de capacitação e conexão, e oferece vídeos, artigos 
e ferramentas publicados em seu site e dedicados a diversos assuntos. 
Informações: (http://imulherempreendedora.com.br/novidades/eventos/
forum-itau-mulher-empreendedora).

F - Melhores da Indústria
Na próxima terça-feira (5), no Instituto Tomie Ohtake, às 19h30, serão 
conhecidos os vencedores do Prêmio APAS Acontece, que chega a sua 
23ª edição e premiará as melhores empresas fornecedoras do setor 
supermercadista. As empresas vencedoras são eleitas por uma pesqui-
sa de opinião envolvendo todos os associados da Associação Paulista 
de Supermercados. Mais de 150 empresas foram citadas e concorrem 
ao prêmio que reconhece as empresas fornecedoras mais parceiras e 
efi cientes dos supermercadistas. As 21 categorias reconhecidas são 
avaliadas pelos supermercadistas nos quesitos parceria, relacionamento, 
atendimento, produto, entrega e negociações. Informações: (https://
portalapas.org.br/premio-apas-acontece-2019/). 

A - Acolhimento Psicológico
Uma equipe de alunos de graduação e psicólogos voluntários do Instituto 
de Psicologia da USP, realiza o  Plantão de Acolhimento Psicológico 
nas tardes de quarta-feira, no Centro Escola do instituto, localizado na 
Cidade Universitária. Os interessados devem fazer inscrição no local, 
no próprio dia do atendimento, entre 12h e 14h, para serem atendidos a 
partir das 13h. Tudo ocorre por ordem de chegada e o grupo opera com 
um número limitado de vagas.  A ideia é acolher o usuário, compreender 
e esclarecer sua demanda por meio de uma escuta diferenciada, clínica. 
Mais informações: tel. (11) 3091-4172.

B - Inovações para o Mercado
Começa nesta segunda (4) e vai até quarta-feira (6), no Transamérica 
Expo Center, a HSM Expo 2019, evento que contará com uma progra-
mação simultânea em arenas temáticas que debaterão sobre carreira, 
liderança, realidade virtual, inteligência artifi cial e organizações exponen-
ciais. Serão quatro arenas que complementarão de maneira importante 
o mote inicial, “Ouse Aprender”. Os participantes terão a oportunidade 
de conhecerem os princípios de metodologias como aprendizagem acele-
rativa, mindset de resultados e princípios do Leader Coach, além de uma 
série de técnicas e ferramentas para atingir resultados extraordinários. 
Mais informações: (https://www.hsm.com.br/events/hsm-expo-2019/).

C - Proteção de Dados 
Nos próximos dias 6 e 7, no Hotel Pullman Vila Olímpia, acontece o 
2º Congresso Internacional de Proteção de Dados, que irá discutir as 
ações que as organizações precisam tomar a respeito da coleta, gestão 
e tratamento de dados pessoais, promovendo um profundo debate com 
autoridades e com os maiores especialistas do setor. O evento começa 
com o Workshop Day, inteiramente dedicado à abordagem prática sobre 
como lidar com os novos desafi os da LGPD. O segundo dia será dedicado 
às palestras, com a abertura feita pelo keynote Trevor Hughes, Presiden-
te e CEO do International Association of Privacy Professionals, maior 
organização mundial na área de privacidade de dados pessoais. Veja  a 
programação completa em: (http://www.congressodeprotecaodedados.
com.br/agenda/). 

G - Planejamento Financeiro
A Associação Brasileira de Planejadores Financeiros realiza, no próximo 
dia 7, das 8h30 às 20h, no Hotel Transamérica, o Congresso Planejar, 
principal fórum anual de discussão da América Latina para os profi s-
sionais que atuam no planejamento fi nanceiro de pessoas e famílias. O 
evento  contará com 30 palestrantes, entre eles personalidades como 
o fi lósofo Luiz Felipe Pondé, o presidente da Planejar, Jan Karsten, e 
José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. Com 
o tema “Novos Tempos, Novos Planos”, o encontro objetiva debater 
sobre o contexto econômico brasileiro e a importância do planejamento 
fi nanceiro nesse cenário. Mais informações: (https://inevent.com/pt/
Planejar/CongressoPlanejar2019/hotsite.php#schedule).

H - Mercado de Pesquisa 
A Toluna, empresa líder em insights do consumidor sob demanda, realiza 
pela primeira vez no Brasil o Toluna Talks, que reunirá uma série de 
apresentações focadas no mercado de pesquisas e nas novas tecnologias 
do setor. O tema será o paradoxo da agilidade, ou Agility Paradox, e vai 
debater como as empresas podem ser rápidas e integradas em suas estra-
tégias de negócios com a utilização de insights poderosos. As tendências 
do mercado de pesquisa na América Latina e o impacto da Lei Geral de 
Proteção de Dados no setor também serão debatidos no encontro. Será 
no próximo dia 12, das 9h às 12h, no Auditório da FGV. As inscrições 
são gratuitas, e as vagas são limitadas: (https://www.eventbrite.com/e/
toluna-talks-agility-paradox-registration-75163448899).

I - Nova Versão da NR 12
A NR-12 passou por um amplo processo de revisão, no qual se buscou sim-
plifi car obrigações, sem reduzir os requisitos de segurança na operação de 
máquinas e equipamentos. Tal avanço implica profunda mudança na forma 
como as empresas passarão a aplicar a norma e adequar a gestão de riscos 
nos chão de fábrica. Para ajudar nesta transição, a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) elaborou um guia para que gestores possam interpretar 
e alcançar os padrões de segurança exigidos. Confi ra em: (https://app.
workr.com.br/Download.aspx?arquivo=hRTuSTFvctXqMGdTb/7n5A==).

J - 20 Milhões de Produtos
Após expandir sua operação no início do ano com lançamento de novas 
categorias e novo Centro de Distribuição, e nos últimos meses lançar 
Prime, Amazon Music, Alexa e dispositivos Echo, a Amazon anuncia a 
ampliação de suas categorias com o lançamento de 19 novas lojas, com 
produtos vendidos pela Amazon e por vendedores parceiros, e dezenas 
de milhares de novos produtos elegíveis a Prime. Ao todo, o site agora 
oferece 25 categorias e mais 20 milhões de produtos. Entre as novidades 
estão as categorias de Pet Shop, Produtos para Carro e Moto, Bebidas 
e Café, entre outras (www.Amazon.com.br).
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A corrida regulatória 
da Era dos Dados

Já é possível afi rmar 

no fi nal desta segunda 

década do século que os 

dados valem mais que o 

petróleo

Uma análise rápida do 
ranking das 100 marcas 
mais valiosas do plane-

ta, publicado em maio pela 
revista Forbes, aponta que as 
5 empresas líderes são da área 
de tecnologia. Dito de outra 
forma, são companhias que 
têm nos dados dos consumi-
dores seus principais insumos 
e ativos. 

Tanto poder não poderia 
mais continuar desamparado 
de regulação específi ca, prin-
cipalmente após os primeiros 
grandes escândalos envolven-
do utilização de dados pessoais 
sensíveis para manipulação de 
resultados em eleições presi-
denciais. O laissez-faire na era 
do Big Data resultou nas leis 
que desde 2018 tentam frear 
usos criminosos ou aéticos de 
quintilhões ou sextilhões de 
dados que circulam nas nuvens 
e na internet. 

Vale a pena lembrar como 
esta mudança de paradigma 
teve início. O mais importante 
caso aconteceu com a Cam-
bridge Analytica. Fundada na 
Inglaterra em 2013, a empresa 
combinava análise de dados 
com comunicação estratégica 
para interferir no processo 
eleitoral. Apesar de iniciar os 
trabalhos em solo americano 
na campanha de Ted Cruz, 
candidato interno do partido 
Republicano, foi na campanha 
de Donald Trump que a mani-
pulação da Cambridge tomou 
proporções maiores. 

A utilização de dados de 87 
milhões de pessoas obtidos no 
Facebook com o objetivo de 
mapeamento e envio de mídias 
para infl uenciar indecisos a 
votarem no atual presidente 
americano gerou controvér-
sias, acarretando uma enorme 
investigação que resultou no 
fechamento da empresa e im-
putou ao Facebook uma multa 
de US$ 5 bilhões. 

Após as notícias tomarem 

conta dos jornais e noticiários 
do mundo, burocratas dos 
países democráticos se viram 
obrigados a sentar à mesa e 
debater a regulação e a pro-
teção de dados. A Europa foi 
pioneira no assunto em 2018, 
com a adoção de um robusto 
regulamento para proteção 
de dados, a General Data 
Protection Regulation. Foi 
seguida pelos Estados Unidos. 
O Brasil, apesar de não ter sido 
tão rápido, prontifi cou-se e 
aprovou por unanimidade no 
Senado a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 

Os governos, ainda que len-
tos, fi zeram sua parte e agora 
chegou a vez das empresas. En-
tretanto, uma pesquisa recente 
da Serasa Experian constatou 
que 85% delas declaram que 
ainda não estão prontas para 
atender às exigências da Lei de 
Proteção de Dados Pessoais. 
Diante deste cenário, o Planal-
to decidiu aumentar o vacatio 
legis (período de vacância), 
que o tempo em que uma lei 
leva para entrar em vigor. 

O prazo que já era grande, 
foi estendido para agosto de 
2020, tornando-se o maior 
período entre a promulgação 
de uma lei e o início de seu 
vigor na história do Brasil e 
sendo objeto de discussão no 
seminário “Comunicação e No-
vas Tecnologias - Proteção de 
Dados e Simetria Regulatória” 
realizado pelo STJ. 

Os impactos causados pela 
lei e os desafi os na regulação 
serão inegáveis. A distância 
entre agosto de 2019 e 2020 
ilude principalmente as pe-
quenas e médias empresas, 
pois aqueles que ainda não 
iniciaram um projeto de ade-
quação poderão não estar em 
compliance (conformidade) 
quando a lei entrar em vigor, 
trazendo prejuízos fi nanceiros 
e reputacionais sem preceden-
tes aos desconformes. 

Aos que ainda mantém-se 
inertes diante deste cenário, 
a corrida para adequação já 
começou!

(*) - É analista de Compliance Tech e 
Data Privacy na P&B Compliance.

Alan Novaes (*)

O Ministério da Economia autorizou a 
Caixa a reajustar, a partir de 1º de Janei-
ro de 2020, os preços de suas loterias, 
conforme portaria nº 8.061 da Secretaria 
de Avaliação, Planejamento, Energia 
e Loteria, do Ministério da Economia, 
publicada no Diário Ofi cial da União de 
ontem (31). 

A Mega-Sena, cuja a aposta sim-

ples, com seis dezenas marcadas, o 
apostador paga atualmente R$ 3,50, 
passará para R$ 4,50. Dupla-sena: a 
aposta simples, ou mínima, passa a 
custar R$ 2,50. Lotofácil: a aposta 
simples, ou mínima, passa a custar 
R$ 2,50. Lotomania: a aposta única 
passa a custar R$ 2,50. Quina: a 
aposta simples, ou mínima, passa a 

custar R$ 2,00.
Os jogos de prognósticos esportivos 

serão também majorados: a aposta 
simples da Loteca passa a custar R$ 
1,50, passando, em consequência, a 
aposta múltipla mínima obrigatória, 
que compreende um prognóstico du-
plo, a custar R$ 3. Lotogol: a aposta 
simples, ou mínima, passa a custar 

R$ 1,50. Timemania: a aposta única 
passa a custar R$ 3,00.

De acordo com a portaria, a cobrança 
de novo preço somente poderá a ser feita 
após divulgação ostensiva nos veículos 
de comunicação do país e também pela 
internet, com antecedência mínima 
de três dias úteis da data de início da 
cobrança (ABr).

Pelo terceiro mês consecuti-
vo, o mercado de trabalho dos 
setores de comércio (varejista 
e atacadista) e de serviços no 
Estado de São Paulo gerou 
vagas. Em agosto, 31.862 
empregos formais foram 
criados, resultado de 308.873 
admissões contra 277.011 
desligamentos. Assim, o mês 
se encerrou com um estoque 
ativo de 10.162.616 vagas. 
Houve bom desempenho nos 
três setores, mas serviços 
continuou em destaque, com 
22.819 novos vínculos.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, a boa performance 
do segmento de serviços já 
é conhecida no início do se-
gundo semestre, em função 
das contratações que são 
feitas na área de educação. 
Os números de contratações 
estão similares aos de 2018, 
havendo uma previsão de fe-
chamento positivo para 2019 
e apontamentos de melhora 
para o próximo ano.

As novas regras trabalhistas possibilitam o trabalho

temporário por 180 dias.

A maioria (63%) dos en-
trevistados aposta tudo 
em um mesmo produto 

fi nanceiro. Já 21% até guardam 
dinheiro, mas não investem, 
optando por deixar a quantia 
parada na conta corrente ou 
na própria casa.

Dos 74% de poupadores que 
aplicam em alguma modalidade 
de investimento, a caderneta de 
poupança é o principal destino, 
citada por 60%. O tesouro direto 
desponta como o segundo tipo 
de investimento mais popular 
do país, mencionado por 11%. 
Depois aparecem os fundos de 
investimentos (8%), previdên-
cia privada (6%) e CDBs (6%). 
Apenas 3% de quem poupa 
investem em ações, que fi cam 
à frente das LCI e LCAs (2%) e 
das criptomoedas (2%).

Dos 74% de poupadores, a caderneta de poupança é o principal 

destino citada por 60%.
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Copom 
reduziu juros 
básicos para 
5% ao ano

Pela terceira vez seguida, o 
Banco Central (BC) diminuiu os 
juros básicos da economia. Por 
unanimidade, o Copom reduziu 
a taxa Selic para 5% ao ano, com 
corte de 0,5 ponto percentual. 
A decisão era esperada pelos 
analistas fi nanceiros. Com a 
decisão, a Selic está no menor 
nível desde o início da série 
histórica do Banco Central, 
em 1986. De outubro de 2012 
a abril de 2013, a taxa foi man-
tida em 7,25% ao ano e passou 
a ser reajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao ano em 
julho de 2015. 

Em outubro de 2016, o Co-
pom voltou a reduzir os juros 
básicos da economia até que a 
taxa chegasse a 6,5% ao ano em 
março de 2018, só voltando a ser 
reduzida em julho deste ano. 
Em comunicado, o BC reiterou 
a necessidade de continuidade 
nas reformas estruturais da 
economia brasileira para que 
os juros permaneçam em níveis 
baixos por longo tempo. 

O texto indicou que uma nova 
redução de 0,5 ponto deverá 
ocorrer antes do fi m do ano. 
“O Comitê avalia que a consoli-
dação do cenário benigno para 
a infl ação prospectiva deverá 
permitir um ajuste adicional, 
de igual magnitude”, destacou 
o texto. A próxima reunião do 
Copom está marcada para 10 e 
11 de dezembro (ABr).

Apenas 16% dos poupadores 
diversifi cam seus investimentos
Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) revela que somente 16% das pessoas que poupam no país diversifi cam seus 
investimentos, ou seja, depositam o seu patrimônio em ao menos dois tipos diferentes de aplicações

principalmente no atual mo-
mento em que as taxas de 
juros estão mais baixas, o que 
exige do poupador um apetite 
maior ao risco, caso queira que 
seus rendimentos superem a 
infl ação.

“Diversificar os investimen-
tos é a forma que o poupador 
tem de se proteger contra uma 
eventual desvalorização de 
alguma das suas aplicações, 
amenizando riscos e encon-
trando formas de compensar 
perdas. Isso significa que se 
uma determinada aplicação 
não tiver um bom retorno 
em certo período, a distribui-
ção dos recursos em outras 
aplicações pode equilibrar a 
rentabilidade final”, afirma 
a economista (AI/CNDL/
SPCBrasiil).

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
não concentrar todos os re-

cursos em um único tipo de 
investimento é um princípio 
básico para todo investidor, 

Comércio e serviços abriram 
31.862 vagas formais em agosto

A FecomercioSP recomenda 
que os comerciantes já avaliem 
o quadro de funcionários e se 
preparem para as admissões 
de temporários com o aque-
cimento de vendas no fi nal 
do ano. Lembra, também, que 
é preciso analisar o tipo de 

contratação mais adequada 
para cada demanda, visto que 
as novas regras trabalhistas 
possibilitam o trabalho tem-
porário por 180 dias, com 
chance de prorrogação para 
mais 90 dias. (AI/Fecomer-
cioSP).

Loterias da Caixa terão preços reajustados em janeiro


