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Cursos de qualificação profissional
têm alta demanda na pandemia

Senai registrou mais de 1 milhão de matrículas
em plataforma online.

parados para desenvolver
competências nas pessoas”,
acrescenta Morgado.
O Senai lançou um ranking
das 10 capacitações gratuitas mais procuradas da
entidade. No topo da lista,
o curso de segurança do
trabalho foi procurado por
mais de 120 mil pessoas. “O

Inflação de julho foi
puxada pela gasolina
e eletricidade

A gasolina, com uma alta de
preços de 3,42% em julho, foi
o item que mais impactou a
inflação oficial, medida pelo
IPCA, no mês. Os combustíveis, de uma forma geral,
subiram 3,12%, devido a aumentos de preços no óleo diesel (4,21%), etanol (0,72%) e
gás veicular (0,56%).
“A gasolina continua revertendo o movimento que teve
nos meses de abril e maio. Já
havia subido em junho e voltou a subir em julho”, disse o
pesquisador do IBGE, Pedro
Kislanov. Os transportes foram o grupo de despesas que
teve maior influência no IPCA
de julho, com alta de 0,78%.
O IPCA fechou o mês em
0,36%, influenciado também
pelo aumento do custo com
habitação (0,80%), puxado
pela alta de preços da energia elétrica (2,59%). Outros
grupos que tiveram impacto
importante na inflação foram
saúde e cuidados pessoais
(0,44%), artigos de residência (0,90%) e comunicação
(0,51%). Os alimentos subiram apenas 0,01% e tiveram
pouco impacto na inflação de
julho. Três grupos registraram
deflação (queda de preços):
vestuário (-0,52%), despesas
pessoais (-0,11%) e educação
(-0,12%).

tema de saúde e segurança
no trabalho, com a pandemia, ganhou muito mais
atenção das pessoas, principalmente de profissionais
que voltaram aos seus postos
de trabalho”, diz o gerente
executivo do Senai.
O curso de finanças pessoais também fez sucesso,

com pouco mais de 96 mil
matrículas. De novo, segundo Felipe Morgado, o cenário
de instabilidade econômica
causada pela pandemia ajuda a explicar o interesse.
“Muitas pessoas estão perdendo o emprego e precisam
repensar a organização de
suas finanças”.
Os cursos na área de tecnologia da informação e indústria 4.0 também estão entre
os destaques do Senai. Para
ter acesso aos cursos e às
vagas, basta acessar (www.
mundosenai.com.br), preencher um cadastro simples
e começar a qualificação. O
tempo de realização do curso
pelo trabalhador é flexível,
além de ser 100% online. A
plataforma também oferece
outros serviços, como orientação profissional e oferta
de vagas de trabalho (ABr).

Captação da poupança bate
recorde para meses de julho

Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a
caderneta de poupança voltou
a atrair o interesse em meio
à pandemia. No mês passado,
os investidores depositaram
R$ 27,14 bilhões a mais do
que retiraram da aplicação,
informou o Banco Central.
Em julho do ano passado, os
brasileiros tinham sacado R$
1,61 bilhão a mais do que tinham depositado. O resultado
de julho é o maior já registrado
para o mês desde o início da
série histórica, em 1995.
Com o resultado do mês
passado, a poupança acumula entrada líquida de
R$ 111,58 bilhões nos sete
primeiros meses do ano. A
aplicação tinha começado o
ano no vermelho. Em janeiro
e fevereiro, os brasileiros
retiraram R$ 15,93 bilhões
a mais do que depositaram.
A situação começou a mudar
em março, com o início da
pandemia, quando os depósitos passaram a superar
os saques. O interesse na
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om vagas abertas e
gratuitas em cursos
online de qualificação
profissional, o Senai bateu a
marca de 1 milhão de matrículas realizadas nos últimos
cinco meses. “Ao todo, lançamos 23 cursos gratuitos.
Nossa meta era de 100 mil
matrículas, mas atingimos
mais de 1 milhão”, afirma
Felipe Morgado, gerente
executivo de Educação Profissional do Senai Nacional.
Os cursos oferecidos têm
duração média de 14 horas e
são autoinstrucionais. Além
de videoaulas, os estudantes contam com material
didático em formato digital,
realizam atividades, incluindo resolução de problemas,
e precisam passar por uma
avaliação para receber o certificado de conclusão. “São
cursos estruturados e pre-
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A procura por cursos de educação a distância tem aumentado durante a pandemia e superado as
expectativas de quem atua na área

Depósitos superaram saques
em R$ 27,14 bilhões no mês passado.

poupança se mantém apesar
da recuperação da bolsa de
valores nos últimos meses e
da melhora das condições de
outros investimentos, como
títulos do Tesouro. Com
rendimento de 70% da Taxa
Selic, a poupança atraiu mais
recursos mesmo com os juros
básicos em queda. Com as
recentes reduções na Selic,
o investimento está rendendo
menos que a inflação. Nos 12
meses terminados em julho,
a aplicação rendeu 3,12%. No
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mesmo período, o IPCA-15,
que serve como prévia da inflação oficial, atingiu 2,13%.
Para este ano, o boletim
Focus prevê inflação oficial
de 1,63% pelo IPCA. Com a
atual fórmula, a poupança
renderia 1,4% este ano, caso
a Selic de 2% ao ano estivesse
em vigor desde o início do
ano. No entanto, como a
taxa foi sendo reduzida ao
longo dos últimos meses, o
rendimento acumulado será
um pouco maior (ABr).

A novela TikTok
Vivaldo José Breternitz (*)

O que acontece
com o TikTok nos
Estados Unidos
é uma das coisas
mais estranhas já
vistas no mundo dos
negócios, na área de
TI

U

m dos aplicativos
mais populares
está causando uma
batalha política simplesmente por ser de propriedade da ByteDance, uma
grande empresa chinesa
de tecnologia.
Membros do governo
americano manifestam
preocupações de que o governo chinês possa forçar
a empresa a entregar-lhe
informações acerca de cidadãos americanos, além
de usar o aplicativo como
ferramenta para divulgar
propaganda pró-China.
A ByteDance tem tentado afastar essas preocupações, mas sem sucesso.
Na busca de uma solução
para a situação, uma estranha cena: o principal
executivo da Microsoft
discutindo com o presidente dos Estados Unidos
uma eventual aquisição do
aplicativo - imaginemos o
ruído que uma situação
análoga geraria aqui no
Brasil!
Ainda não se sabe como
a situação evoluirá: alguns
membros do governo prefeririam ver o aplicativo
simplesmente banido do
país, outros acham que
uma venda para a Microsoft ou outro grupo americano seria uma solução
aceitável.
O Facebook e o Google
não seriam compradores
aceitáveis, pois como já
tem ferramentas que competem com o TikTok, se
o comprassem, estariam
dando mais um passo
rumo ao monopólio, que é
uma preocupação do Congresso americano, com o
qual Trump não quer se
indispor.

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de confiança, ou ligue para

Ao que parece Trump
deu um prazo de 45 dias
para que a Microsoft decida se compra ou não o
aplicativo antes de bani
-lo, mas é preciso ver se
os chineses estão dispostos a vendê-lo e em quais
condições; em situações
como essas, é comum que
a lógica deixe de prevalecer. Com a aquisição, a
Microsoft poderia crescer
muito no mercado de publicidade na internet, hoje
dominado por Facebook e
Google.
De qualquer forma, já
começam a surgir preocupações acerca do que
pode acontecer com outras empresas chinesas
que operam nos Estados
Unidos, já que o Secretário
de Estado, Mike Pompeo,
disse em entrevista que o
governo está investigando
se essas outras empresas
estão fazendo aquilo que
o TikTok vem sendo acusado de fazer.
Vale lembrar que entre outras empresas de
capital chinês estão a
Lenovo, uma das maiores
fornecedoras de laptops
ao mercado americano,
que também é proprietária da Motorola, grande
fabricante de celulares,
além da DJI, que fabrica
os drones Mavic, muito
populares nos Estados
Unidos.
Evidentemente, além de
aspectos ligados à política
internacional, estão em
jogo as próximas eleições
presidenciais americanas
e grandes interesses de
natureza econômica.
Certamente teremos novos capítulos dessa novela
nos próximos dias; será
curioso ver como reagirão
os chineses, que já estão
enfrentando os americanos em outra grande batalha, aquela envolvendo a
Huawei e a tecnologia 5G.
(*) - Doutor em Ciências pela
USP, é professor da Faculdade de
Computação e Informática
da Universidade
Presbiteriana Mackenzie.
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G - Soluções para Economia

A - Investidores Iniciantes

Para ajudar os muitos investidores iniciantes a obter uma melhor
performance na Bolsa de Valores, o especialista em investimentos,
Lucas Rufino, realiza a ‘Semana do Investidor Iniciante’, entre esta
segunda-feira (10) e sábado (15). Vai disponibilizar três videoaulas, que vão ajudar as pessoas a identificar quais são os melhores
investimentos, como montar uma carteira de sucesso, segurança,
definição de metas e previsão de retorno de investimento, tópicos
essenciais para quem está começando. O conteúdo é gratuito e os
interessados podem se inscrever em: (https://1milhaocom30.com/
semana-do-investidor-iniciante/).

B - Equilíbrio Financeiro

A XPeed, escola de educação financeira e empreendedorismo da
XP Inc., oferece gratuitamente o curso “O Equilíbrio Financeiro”,
que objetiva ajudar, por meio de metodologias simples de finanças
pessoais, a organizar seu orçamento. Com tempo de dedicação de
4 horas, o curso aborda noções básicas de orçamento, a lógica das
caixas e torneiras, diferença entre desejos e necessidades, consumo
consciente e renegociação de dívidas. A escola traz uma visão de
quem está dentro do mercado para que os alunos consigam entender
a aplicação prática do que irão aprender, melhorando suas vidas,
seja pessoalmente ou profissionalmente. Saiba mais no site: (https://
xpeedschool.com.br/).

C - Desafios da Indústria 4.0

Pensando em apresentar as melhores práticas da indústria nacional,
cases de sucesso e ferramentas de gestão e tecnológicas, a Associação Brasileira de Internet Industrial organiza uma série especial
de eventos online chamada “Vencendo os desafios da indústria
4.0”, destinada a profissionais e equipes envolvidas no processo de
adoção e implementação das ferramentas habilitadoras da indústria
4.0 e da IoT nas empresas. Os eventos gratuitos serão realizados a
cada quinze dias, nas quartas-feiras às 17h, com início no dia 19 de
agosto. A transmissão será ao vivo no canal (https://www.youtube.
com/channel/UCp2RzPRZmq605phMm4BFhUQ).

D - Twitter terá Selos

O Twitter anunciou que começará a por uma etiqueta em contas
de pessoas e mídias ligadas a governos como forma de dar mais
transparência aos debates e à disseminação de informações na
plataforma. Para a rede social, as pessoas “têm o direito” de saber
quando uma conta tem algum tipo de ligação com governos. A
princípio, a regra começará a valer nos cinco países-membros do
Conselho de Segurança da ONU: China, Estados Unidos, França,
Reino Unido e Rússia, mas deve ser ampliada gradativamente às
demais nações (Ansa).

E - Bilhões Liberados

A plataforma de monitoramento do Ministério da Economia conhecida
como ‘Emprestômetro’ atingiu a marca de R$ 33,73 bilhões em empréstimos concedidos aos pequenos negócios, com 380 mil contratos
efetuados por meio de programas públicos de acesso ao crédito. O
maior volume de recursos liberados até o momento foi realizado pelo
Pronampe com R$ 18,7 bilhões, e pela linha de crédito oferecida
pelo BNDES com garantias do Fundo Garantidor de Investimentos,
que já alcançou R$ 6,2 bilhões em valor contratado. Outra linha de
crédito acompanhada pelo ‘Emprestômetro’ é a realizada pelo Fampe
(Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), constituído pelo
Sebrae junto à Caixa.

F - Armazenamento de Fertilizantes

A recente explosão ocorrida no porto de Beirute tem levantando preocupações com relação à estocagem de fertilizantes. A
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado-SP e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural-SP explicam que esse tipo de
acidente é improvável nas propriedades rurais. O composto que
pode ter causado a explosão é o nitrato de amônia, matéria-prima
utilizada na produção de alguns fertilizantes. Esse produto não é
estocado pelos produtores rurais. No entanto, a Federação “atua
constantemente para oferecer capacitação aos produtores rurais,
orientando-os de como manusear e aplicar de forma correta esse
insumo agrícola.

Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Ceará Global 2020, voltado para
a internacionalização da economia do Ceará, promove seu primeiro
hackaton, o Let’s Hack CE, uma maratona de 48 horas para criação e
desenvolvimento ágil de soluções para melhoria dos âmbitos da internacionalização da economia cearense. Objetiva promover e estimular a
criação de soluções que apoiem, desenvolvam, eduquem e promovam o
comércio exterior, investimento estrangeiro, cooperação internacional
e desenvolvimento sustentável. Categorias: negócios e administração;
programadores e desenvolvedores; designers e profissionais da área; e
profissionais/estudantes de comércio exterior. Inscrições em: (www.
sympla.com.br/lets-hack-ce-2020__924277).

H - Melhores Hoteis

O Hotel Fazenda Mazzaropi, de Taubaté, acaba de ser eleito o o 12º melhor
hotel do Brasil pelo prêmio Traveller’s Choice 2020, promovido pelo site
Tripadvisor. Nas três primeiras posições ficaram Valle D’Incanto Midscale
Hotel, Hotel Rita Höppner e a Estalagem St. Hubertus, todos de Gramado. O
Mazza (www.mazzaropi.com.br) como é conhecido, conquista os hóspedes
por uma combinação de atendimento de primeira linha, monitoria cuidadosa, gastronomia caseira, atenção aos mínimos detalhes e infraestrutura
completíssima. O prêmio acontece anualmente com base nas avaliações dos
leitores do site Tripadvisor. A lista com os 25 melhores está em (https://
www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-)Hotels-cTop-g294280).

I - Doação de Livros

A ampliação de programas sociais que doem livros a pessoas mais pobres
pode substituir a isenção a editoras, defendeu o ministro da Economia,
Paulo Guedes, ao argumentar que a doação direta de livros é mais
eficiente que a concessão de benefícios fiscais a editoras, e ressaltou
que as camadas de menor renda estão mais preocupadas em comprar
comida do que comprar livros. “O rico é quem mais faz transação, mais
consome serviço digital, serviço de saúde, de educação, lancha, barco,
caviar, e está isento, e se esconde atrás do pobre”, afiançou Guedes.

J - Cooperativas de Crédito

As práticas desenvolvidas pelo Sicredi no Brasil têm sido referência para
cooperativas de todo o mundo. A primeira instituição financeira cooperativa
do país, amplia mais seus processos de cooperação internacional por meio
de um convênio, assinado em 4 de agosto, em conjunto com a Associação
Nacional de Cooperativas de Poupança e Crédito da Polônia (NACSCU,
em inglês) e o Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (WOCCU, em
inglês). Objetiva proporcionar a troca de experiências e conhecimentos
entre o Sicredi e a associação cooperativista polonesa, tendo a chancela,
o acompanhamento e o apoio do WOCCU para promoção dos trabalhos.
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