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Internacionalização das Empresas e Profi ssionais, a partir das 08h30, 
no Hotel Tivoli Mofarrej. A programação trará informações para as 
empresas que têm interesse em expandir o negócio para o mercado 
internacional, analisando todo o processo, desde a ideia até a tomada 
de decisão. O seminário é aberto ao público com inscrições gratuitas 
através do link (http://eventos.tmp.br/fi cha/visitantes/inicio.php) ou 
pelo telefone (11) 2875-4161.  

E - Organizações de Jovens 
Cerca de 400 participantes de mais de 170 países são esperados para o 
3.º Fórum Mundial de Educação Não Formal, no Rio de Janeiro, entre 
os dias 9 e 11 de dezembro. Mais de 30 organizações internacionais 
discutirão os desafi os e o papel do modelo não formal na agenda da 
educação em todo o mundo. O evento é uma iniciativa da Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro, movimento educacional de jovens que 
tem grande representatividade no mundo todo, e parceria com mais de 
30 organizações internacionais, entre elas o Unicef. Em paralelo, acon-
tece o 3° Congresso Mundial de Educação Escoteira. Mais informaçoes: 
(https://worldnfeforum.com/).

F - Profi ssionais de TI 
A Semantix, referência na oferta de tecnologia em big data analytics 
e inteligência artifi cial, está contratando diversos profi ssionais de 
tecnologia para auxiliar em seu processo de crescimento no próximo 
ano. As posições são para início imediato. No total, há 70 vagas dispo-
níveis. As posições ofertadas são: analista de segurança da informação, 
Scrum master, analista de processos, engenheiro de software, analista 
de programação back-end, analista DevOps, UX designer, analista de 
dados, engenheiro de dados, administrador de big data e cientista de 
dados. Iinteressados podem mandar currículo para o e-mail (selecao@
semantix.com.br). 

G - Adequações à LGPD 
Em 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entra em vigor 
no Brasil e a medida ainda traz incertezas sobre o que as empresas 

A - Hospital na Praia Grande
Nesta terça-feira (5), o Grupo Trasmontano Saúde realiza um encontro 
para o lançamento das obras de seu mais novo Hospital IGESP na Praia 
Grande. O evento terá início às 10h, no Buffet Paraíso Prime e contará 
com a presença da diretoria do Grupo e da construtora Athie Wohnrath, 
responsável pelo empreendimento, além do Prefeito da cidade, Alberto 
Pereira Mourão. Os porta-vozes falarão dos investimentos - previstos na 
casa dos R$210 milhões – das oportunidades de emprego geradas, dos 
benefícios para a população, início das obras e previsão de inauguração. 

B - Startups de Energia
O Free Electrons, programa global de aceleração focado em startups de 
energia em fase de scale up em mercados internacionais, está com inscri-
ções abertas. A iniciativa, que está na quarta edição busca apresentar as 
mais promissoras startups do setor elétrico em todo o mundo às 10 utilities 
líderes do setor. Ao todo, o programa vai selecionar 30 empresas que terão a 
oportunidade de apresentar suas ideias em um Bootcamp, que acontece em 
março, em Singapura, apenas 15 passarão para a próxima fase. As inscrições 
podem ser realizadas até 31 de janeiro no link (https://freeelectrons.org/). 

C - Fórum de Empreendedores
Em parceria com a Câmara Municipal, a FecomercioSP realiza na próxima 
segunda-feira (2), às 9h, a cerimônia de posse dos novos membros do 
Fórum de Empreendedores. O objetivo é criar um espaço permanente 
de encontro, colaboração e diálogo para os empresários da cidade, com 
representantes de diferentes setores da sociedade. Composto por mem-
bros do Poder Público, entidades, instituições acadêmicas e de pesquisa, 
movimentos sociais, organizações não governamentais e outras lideranças, 
o fórum fi cará aberto para receber demandas e desenvolver projetos que 
possam auxiliar empresários, , incentivando a formalização e a regulari-
zação dos seus empreendimentos. Inscrições: (https://bit.ly/2QUUiSh).

D - Internacionalização de Empresas 
Na próxima terça-feira (3), o jornal Valor Econômico, em parceria 
com a Hayman-Woodward Global Mobility Services, realiza o seminário 

e profi ssionais devem fazer para se enquadrarem adequadamente às 
regras. Com uma proposta de apoio aos envolvidos no processo, a P&B 
Compliance, empresa especializada em consultoria, gerenciamento, 
análise, redução de riscos nos processos administrativos e proteção de 
dados, realiza no próximo dia 7, das 9h às 13h, na Associação dos Ex-
-alunos do Colégio Dante Aligheiri (Al. Jaú,1135), um curso de conceitos, 
riscos e impactos que a LGDP trará para as empresas. Saiba mais em: 
(www.sympla.com.br).

H - Motéis na Segunda
Mais de 100 motéis espalhados pelo Brasil participarão da 6ª edição do 
Motel Black Monday, ação que será realizada na segunda-feira (2). A 
iniciativa é realizada pela Associação Brasileira de Motéis em parceria 
com o Guia de Motéis. O projeto oferecerá aos frequentadores dos motéis 
50% de desconto em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite). 
O desconto será válido somente para a hospedagem. Gastos com ali-
mentação, acessórios e bebidas deverão ser pagos em seu valor integral 
durante o período da campanha. Interessados, atenção:  é necessário 
acessar o site (www.motelblackmonday.com.br) e baixar o cupom de 
desconto do motel desejado. 

I - Vagas para Programadores 
A Cognizant, empresa líder em tecnologia e negócios, realiza nos dias 
30 de novembro e 1.º de dezembro, o primeiro Hackathon Day, com o 
objetivo de desenvolver profi ssionais que estão iniciando a carreira na 
tecnologia Mulesoft. O evento reúne programadores para trabalhar em 
grupo, com um case específi co ou em soluções para um ou mais projetos, 
o que permite o desenvolvimento de habilidades técnicas e pessoais, 
como trabalho em equipe e pensamento ágil. Os estudantes precisam 
ter experiência em desenvolvimento de software, inglês intermediário 
e se candidatarem por aqui: (http://bit.ly/hackathon_day). 

J - Proteção de Dados
Assim como outras áreas de atuação, o Direito vive um período de 
intensas transformações. Nesse percurso rumo ao mundo digital, o 
“juridiquês” dá lugar à criatividade, à fl exibilidade e a um olhar mais 
atento ao cliente fi nal. Para falar sobre essas mudanças, bem como 
sobre uma das discussões mais atuais no mundo jurídico, a proteção 
de dados pessoais, a AASP promove o curso “Privacy by Design”, em 
parceria com a plataforma educacional Legal Creatives, entre 3 e 5 de 
dezembro, na Unidade Jardim Paulista da entidade. Objetiva atualizar 
os participantes a respeito do GDPR, da União Europeia, e da LGPD, 
legislação nacional que entra em vigor em agosto de 2020. Outras in-
formações no site: (www.aasp.org.br).
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Quando o muro caiu
O desafi o do mundo 

é o da liberdade com 

garantias mínimas de 

uma vida digna

O Brasil se preparava para 
o segundo turno das 
eleições presidenciais, 

entre o metalúrgico socialista 
Lula e a incógnita liberal salva-
cionista Collor de Melo, quando 
a televisão anunciou a queda 
do muro de Berlim. 

Era o dia 9 de novembro e o 
jornalista Pedro Bial, em cima 
do muro cercado de gente 
eufórica comemorando o fi m 
da parede de concreto e da 
divisão simbólica que separava 
o “paraíso” comunista do “in-
ferno” capitalista, dizia: “vejo 
a história acontecendo diante 
dos meus olhos”. 

No entanto, as pessoas que 
queriam romper o muro, fazer 
desaparecer o muro, apagar o 
muro, (mas não esquecer do 
muro), não viam nada disso 
como a vitória do capitalismo, 
mas como a vitória da liber-
dade contra a violência brutal 
e desumana do totalitarismo. 
Mesmo assim, os capitalistas 
comemoraram como se fosse 
por eles (e para eles) que o 
muro caiu. Há trinta anos. 

Hoje, diante dos recordes 
de desigualdade social, nada 
do que vemos permite dizer 
que foi isso que realmente 
aconteceu. Da mesma forma 
que a vitória das ideias de 
Collor não sobreviveram a uma 
investigação do Congresso, a 
queda do muro só foi capaz 
de trazer novas perguntas ao 
mundo. E agora, sem muro, o 
que fazer para que a grande 
praça pública abrigue a todos, 
atenda a todos com o mínimo 
de dignidade? 

Pois é sabido que os países 
chamados de comunistas 
proporcionavam o mínimo de 
bens, embora seja óbvio que 
pão é fundamental para a fome 
mas a fome de ninguém acaba 
com o pão. Continua com a 
vontade de criar, expressar-se, 
viajar, maravilhar-se, discursar, 

inventar, criticar, manifestar, 
ou mesmo fi car quieto em seu 
canto. 

Acontece que sem o pão, 
com a barriga roncando, e 
sem saúde, com o corpo todo 
doendo, aí as outras fomes se 
calam. O desafi o do mundo é 
o da liberdade com garantias 
mínimas de uma vida digna. 
E nesse aspecto há ainda 
muitos muros levantados, 
muros verdadeiros como os da 
Cisjordânia e da fronteira do 
México, muros invisíveis como 
os que separam a pobreza da 
cidadania, a cidadania dos ser-
viços públicos, os talentos da 
boa escola, os gênios do apoio, 
os cientistas de verbas e as 
minorias de reconhecimento.

Há trinta anos, o muro de 
Berlim caiu e um intelectual 
norte-americano, Francis 
Fukuyama, disse que a Histó-
ria havia terminado, que não 
haveria mais confl itos capazes 
de transformar o mundo e que, 
“agora”, navegaríamos em um 
mar de economias liberais con-
tínuas, uma marolinha aqui, 
uma chuva mais forte ali, mas 
todos os barcos teriam como 
destino os mesmos portos. 

E trinta anos depois, nenhu-
ma paisagem é mais conhecida 
do que a do mar revolto da 
economia mundial, da ascen-
são dos governos nacionalistas, 
dos discursos autoritários 
contra imigrantes fugidos das 
guerras em seus países - guer-
ras alimentadas pelas políticas 
armamentistas das mesmas 
nações que tentam evitar a 
entrada dos fugitivos. 

Também há fortes ventos no 
comércio, com novas medidas 
protecionistas, sobretaxas, 
acordos bilaterais, guerra co-
mercial. Tudo aquilo que o ca-
pitalismo negava e pregava ser 
coisa do outro lado do muro. 

Mas o muro caiu. Mas o muro 
não caiu. Ou são as pedras do 
muro caído ainda a atravancar 
o caminho.

(*) - É doutor em Educação Histórica 
pela UFPR e professor de História

no Curso Positivo.

Daniel Medeiros (*)

O Índice Geral de Preços–
Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste de contratos de aluguel, 
registrou infl ação de 0,30% em 
novembro. A taxa é inferior ao 
0,68% de outubro, mas supe-
rior ao índice de novembro do 
ano passado (-0,49%). Com o 
resultado, o IGP-M acumula 
infl ação de 5,11% no ano e de 
3,97% em 12 meses.

A queda da taxa de outubro 
para novembro foi puxada 
pelos preços no atacado. A 
inflação do Índice de Preços 

ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, caiu de 1,02% 
em outubro para 0,36% em 
novembro.

O varejo e a construção tive-
ram alta no período. O Índice 
de Preços ao Consumidor, que 
mede o varejo, teve infl ação de 
0,20% em novembro, após uma 
defl ação (queda de preços) de 
0,05% em outubro. Já a infl ação 
do Índice Nacional de Custo 
da Construção subiu de 0,12% 
em outubro para 0,15% em 
novembro (ABr).

Crescem também os ris-
cos de exposição a frau-
des e golpes fi nanceiros. 

Um levantamento realizado 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela 
que em cada dez brasileiros, 
dois (19%) foram vítimas de 
alguma fraude fi nanceira nos 
últimos 12 meses.

Os dados mostram que o 
principal problema enfrentado 
pelos consumidores fraudados 
é o não recebimento de algum 
produto que deveria ter sido 
entregue em sua residência 
(34%). Outros golpes mais 
comuns envolvem a entrega 

O principal problema enfrentado é o não recebimento

de algum produto.

O Índice de Confiança 
da Indústria, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), avançou 1,7 ponto na 
passagem de outubro para 
novembro deste ano. Com o 
resultado, o indicador chegou 
a 96,3 pontos em uma escala 
de zero a 200 pontos. Esse é 
o maior nível desde maio de 
2018 (97,2 pontos).

A confi ança dos empresários 
avançou em 15 dos 19 segmen-
tos industriais pesquisados em 
novembro. O Índice de Expec-
tativas, que mede a confi ança no 
futuro, subiu 2,9 pontos, para 
96,8 pontos, o maior nível desde 
abril de 2019 (97,4 pontos).

O Índice de Situação Atu-
al, que mede a confi ança no 
momento presente, cresceu 
0,4 ponto, para 95,8 pontos. 
Segundo a pesquisadora da 

Indicador avançou em 15 dos 19 segmentos pesquisados.
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Fim de ano é época propícia 
para ação de fraudadores

As transações fi nanceiras pela internet e a circulação de consumidores nos centros de compras crescem 
consideravelmente com a chegada de datas importantes para o varejo, como a Black Friday e o Natal

sos usados na realização de 
compras (15%) e pessoas que 
notaram transações bancárias 
não autorizadas em suas contas 
(15%).

De acordo com o levanta-
mento, quase um terço (30%) 
dos consumidores foram víti-
mas de fraude em transações 
ou compras feitas pela inter-
net. Outros 15% relatam que 
os golpes aconteceram nas 
operações realizadas em ban-
cos, sejam agências ou sites e 
10% em lojas físicas de grandes 
varejistas. Há ainda 6% que 
citam golpes em operações 
com fi nanceiras e outros 6% 
em pequenos comércios (AI/
CNDL/SPCBrasil).

de um produto com caracte-
rísticas diferentes do especifi -
cado pelo vendedor (28%) e a 

clonagem do cartão de crédito 
ou débito (27%). Há vítimas 
que tiveram documentos fal-

Confi ança da indústria atinge 
maior nível desde maio de 2018

FGV Renata de Mello Franco, 
apesar de o indicador per-
manecer em nível baixo em 
termos históricos, “o avanço 
de novembro foi expressivo e 

bastante disseminado entre 
os setores industriais”. O Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada recuou 0,5 ponto 
percentual, para 75,3% (ABr).

IGP-M acumula infl ação de 
3,97% em 12 meses

A Petrobras prevê investimentos de US$ 75,7 
bilhões nos próximos cinco anos, a partir de 
2020. O novo plano de negócios foi aprovado 
ontem (27), pelo Conselho de Administração 
da companhia. Segundo a estatal, 85% dos 
investimentos serão alocados no segmento de 
exploração e produção. 

O volume de investimentos previstos é infe-
rior ao plano anterior, de US$ 84,1 bilhões para 
o período de 2019 a 2023. Os desinvestimentos 
(venda de ativos) previstos no plano variam 
entre US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões para o 
período 2020-2024, “sendo a maior concen-
tração nos anos de 2020 e 2021”.

Para óleo e gás natural, a Petrobras estima 
a produção de 3,5 milhões de barris de óleo 
equivalente ao dia em 2024 ante 2,7 milhões 
em 2020. Apenas para a produção de petróleo, 
a estatal prevê que o volume aumente de 2,2 

milhões de barris de óleo equivalente ao dia 
em 2020 para 2,9 milhões em 2024. “Para a 
meta de produção de 2020 consideramos uma 
variação de 2,5% para mais ou para menos”, 
informa a companhia.

A Petrobras diz que o novo plano está em 
linha com o posicionamento estratégico da 
companhia, em que busca “ser a melhor em-
presa de energia na geração de valor para o 
acionista, com foco em óleo e gás e com segu-
rança, respeito às pessoas e ao meio ambiente”. 

Além disso, o plano está consistente com 
os cinco pilares estratégicos que defi nimos: 
i) maximização do retorno sobre o capital 
empregado; ii) redução do custo de capital; 
iii) busca incessante por custos baixos; iv) 
meritocracia; v) respeito às pessoas, meio 
ambiente e segurança”, diz nota da empresa 
(ABr).

Cooperativa 
de crédito e o 
fi nanciamento
de imóveis

As cooperativas de crédito 
poderão captar depósitos da 
caderneta de poupança para 
fi nanciar a venda de imóveis, 
decidiu ontem (28) o Conselho 
Monetário Nacional (CMN). A 
medida pretende aumentar a 
concorrência no crédito imo-
biliário. Para atuar nesse ramo, 
no entanto, as cooperativas 
precisarão estar enquadradas 
em critérios mínimos de porte 
e categoria. 

Para as cooperativas singu-
lares que integram sistemas 
cooperativos de três níveis (co-
operativas singulares, coopera-
tivas centrais e confederações), 
será necessário patrimônio 
líquido ajustado combinado de 
pelo menos R$ 900 milhões. O 
patrimônio mínimo cai para R$ 
600 milhões para as cooperati-
vas em sistemas de dois níveis 
(singulares e centrais, mas sem 
confederação). A exigência 
cai para R$ 300 milhões para 
cooperativas não integrantes 
de sistema cooperativo, desde 
que estejam classifi cadas na 
categoria de cooperativa plena.

Para facilitar a captação de 
recursos pelas cooperativas de 
crédito, o CMN também autori-
zou essas instituições a emitir 
letras imobiliárias garantidas 
(LIG). Criadas em 2014, são tí-
tulos de renda fi xa destinados a 
fomentar o mercado imobiliário 
com prazo mínimo de dois anos. 
Caso a instituição fi nanceira 
que emitiu o título vá à falência, 
a bolsa de valores terá acesso 
aos imóveis e aos empreendi-
mentos que as LIG fi nanciaram 
e que servem como lastro do tí-
tulo. Assim, o investidor passará 
a ser detentor desses ativos no 
lugar do banco (ABr).

Plano da Petrobras prevê 
investimentos de US$ 75,7 bilhões


