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D - Reuters e Oxford
Estão abertas as inscrições para as bolsas de jornalismo do Instituto Reuters 
em parceria com a Universidade de Oxford. O programa oferece £ 2.000 
(quase R$ 15 mil) a profissionais de todo o mundo que tenham mais de cinco 
anos de experiência. Os selecionados passarão por “um período de reflexão 
e uma oportunidade de realizar pesquisa relevante em profundidade, longe 
da pressão de prazos apertados”. Para inscrever-se, é preciso preencher 
um formulário (em inglês). Além disso, os candidatos devem enviar uma 
declaração explicativa sobre o projeto, uma carta de apresentação que ex-
plique os motivos do interesse no programa, um currículo e duas referências 
profissionais. O prazo vai até 8 de fevereiro. Mais informações: (https://
reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/how-apply-our-fellowship-programme).

E - Gestão e Otimização
A Playvox, empresa líder em software para otimização dos atendentes de 
contact center, anuncia o fechamento de uma nova rodada de investimento 
de US$ 25 milhões liderada pela Five Elms Capital, bem como a compra da 
Agyle Time, um provedor de soluções de gerenciamento da força de trabalho, 
agendamento e previsão de demanda para contact centers. O empreende-
dor colombiano Oscar Giraldo abriu a empresa em 2012, ao perceber que 
os contact centers costumavam tratar seus agentes como máquinas. Nove 
anos de crescimento e consolidação contínuos entre Manizales, pequena 
cidade nas montanhas colombianas, São Paulo, Londres e o Vale do Silício, 
a Playvox agora tem mais de duzentos clientes em todo o mundo, incluindo 
gigantes da tecnologia como Dropbox, Electronic Arts, Nubank e Ebanx, 
entre muitos outros. Saiba mais em: (www.playvox.com).

F - Mercado Financeiro
Criado em outubro de 2015, o Modalmais tem mais de um milhão de 
clientes e R$ 10 bilhões sob custódia, sendo reconhecido como a pla-
taforma com crescimento mais rápido do Brasil. É um dos líderes em 
número de pessoas físicas que investem na Bolsa. E anuncia a abertura 
de mais de setenta vagas para diversas áreas do banco digital. Com 
cargos júnior, pleno e sênior, há oportunidades para pessoas forma-
das nos cursos de Administração, Engenharia, Economia, Sistema de 
Informação e muitos outros. As vagas são para os segmentos de Alta 
Renda, B2B, CX, Compliance, Controladoria, Câmbio, Growth, Projetos, 
Segurança da Informação, TI e Tributário. Além disso, em sua missão 
de contribuir para a transformação do mercado financeiro, disponibiliza 
em sua plataforma um banco de talentos para pessoas com deficiências. 
Para se inscrever, basta acessar: (https://jobs.kenoby.com/modalmais). 

A - Direito para Leigos
A atriz e Jornalista Danieli Haloten está movimentando seu canal 
no Youtube com o programa “Falando Sobre Direito”. Ela está no 
sexto período do curso de Direito e teve a ideia de abordar o assunto 
para pessoas leigas. Danieli tornou-se conhecida do grande público 
interpretando Anita em “Caras & Bocas” da Globo, sendo a primeira 
atriz cega do mundo a atuar em uma novela. Antes da novela, Danieli 
já havia trabalhado como apresentadora de TV, em sua cidade natal, 
Curitiba, e participou do “Profissão Repórter” com Caco Barcellos. 
Danieli esclarece que faz os vídeos exercendo a função de jorna-
lista, não de jurista, pois ainda está se formando na área. Confira o 
trabalho de Danieli Haloten no Youtube: (https://www.youtube.com/
user/danihaloten)

B - Aluguel Residencial  
O valor do aluguel residencial de contratos em andamento, com 
aniversário em fevereiro e correção pelo IGP-M, medido pela FGV, 
poderá ser reajustado em 25,71%. Esse é o maior percentual de rea-
juste dos últimos 18 anos. Em junho de 2003, o IGP-M foi de 28,23%. 
Com alta de 2,58% no mês de janeiro, fecha-se o comportamento 
dos preços no período de 12 meses compreendido entre fevereiro 
de 2020 e janeiro de 2021. Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o 
Secovi-SP divulga o fator de atualização, que, no caso, é de 1,2571. 
Para atualizar um aluguel de R$ 1.500,00 que vigorou até janeiro 
de 2021, realiza-se a multiplicação de R$ 1.500,00 por 1,2571, que 
resultará em R$ 1.885,65, correspondente ao valor a ser pago no final 
do mês de fevereiro ou início de março de 2021.

C - Produtos e Serviços
A partir desta segunda-feira (1º), entra em funcionamento no Brasil a 
primeira das quatro fases do Open Banking, que permitirá o compartilha-
mento padronizado de dados e serviços pelas instituições participantes. 
O Open Banking faz parte da agenda BC#, que visa estimular a competi-
ção, modernizar o sistema financeiro e fomentar a educação financeira 
no país. A Febraban e o setor bancário apoiam a iniciativa, que trará 
mais conveniência para seus clientes, além de oportunidades e ofertas 
de produtos e serviços para o mercado. “Incentiva a inovação e tende 
a intensificar as ofertas de valor para os clientes, com novos produtos 
e serviços, acelerando a transformação digital do mercado financeiro. 
A expectativa do setor bancário com sua chegada é bastante positiva”, 
avalia Isaac Sidney, presidente da Febraban. 

G - Torneio Universitário 
Com mais de cinquenta países participantes, os fãs de Valorant colocam 
à prova todas as suas habilidades na primeira competição universitária 
mundial do FPS, o Red Bull Campus Clutch. Para participar, é preciso 
formar times de cinco pessoas (estudantes universitários matriculados 
regularmente em instituição de ensino superior no País e com mais de 18 
anos) e encarar as três fases do evento: as qualificatórias, finais nacionais 
e, por fim, a etapa mundial. A primeira fase acontecerá até o dia 23 de maio 
em cada um dos países selecionados e a final global consagrará os vence-
dores com prêmio de mais de 20.000 euros. As inscrições no Brasil serão 
abertas em breve. Outras informações: (www.redbullcontentpool.com). 

H - Poderoso Gerador 
Introduzido em 2014, o gerador a diesel QSK95 da Cummins foi instalado 
em mais de trinta e cinco países, deixando sua marca em todos os conti-
nentes, exceto na Antártica. De data centers a hospitais, instalações de 
tratamento de águas residuais para minas e muitos outros setores, a série 
fornece energia confiável para uma variedade de aplicações de standby e 
principais. Flexível, de 95 litros, permite diferentes regulagens para operar 
no mercado global. No Brasil, por exemplo, em frequência de 60Hz, o 
grupo gerador chega a 3.500kW de potência. Dos trinta e seis grupos de 
geradores vendidos na América Latina, só o Chile já conta com vinte e seis 
unidades em operação sendo a maioria abastecendo o mercado de data 
centers  No Brasil, sete unidades também foram vendidas para atender 
o segmento. Saiba mais: (www.cummins.com.br).

I - Gestão de Negócios 
Com foco em líderes, gestores e tomadores de decisão, o MBA Gestão de 
Negócios e Valorização da Empresa CIEE/FIA terá início em 1º de Março. 
São 435 horas de aulas EaD assíncronas e 135 horas de aulas online 
ao vivo, de total interação com o professor, num total de 570 horas de 
conhecimento teórico e prático para uma gestão de negócios eficiente. 
Um dos grandes diferenciais do curso é que, ao contrário de outras 
ações a distância, o MBA CIEE/FIA oferece também a possibilidade de 
networking. Isso porque as aulas serão transmitidas ao vivo, a partir de 
um ambiente desenvolvido e montado especialmente para a parceria, 
uma tecnologia inédita nas escolas de negócios do País. Inscrição e mais 
informações: (https://labfinprovarfia.com.br/mba-ciee-fia/).

J - Audiência do Instagram 
Estudo inédito realizado pela Socialbakers, plataforma líder global em soluções 
para otimização de performance corporativa em redes sociais, revela que o 
Instagram ampliou sua liderança sobre o Facebook durante a pandemia. O 
público no Instagram já é 34,7% maior que na primeira rede social de Mark 
Zuckerberg, ante uma vantagem de 28% no primeiro trimestre de 2020. Além 
disso, o irmão mais novo recebeu 22 vezes mais interações do que o Facebook, 
contra 16 vezes no primeiro trimestre de 2020. Apesar do Instagram ser a 
rede com maior público e melhor engajamento, 61,9% de todas as postagens 
dos perfis de marcas ainda são no Facebook, mesmo o número sendo menor 
em comparação com o segundo trimestre de 2020, quando a concentração de 
posts na rede representava 70,1%. Saiba mais em: (www.socialbakers.com).

O fator Temer 

O relógio marcava 
11 horas da manhã, 
quando Michel 
Temer anunciou 
a liberação dos 
insumos para a 
produção da vacina 
contra a Covid-19 

Solicitado pelo go-
verno federal e pelo 
governo estadual de 

São Paulo, duas forças 
antagônicas no decorrer da 
pandemia, o ex-presidente 
da Câmara e ex-Presidente 
da República, novamente 
protagonizou uma políti-
ca de liderança nacional, 
dessa vez sem possuir 
qualquer tipo de cargo 
político. 

Paradoxalmente, o pres-
tígio de Temer contrasta 
com a sua popularidade. 
Em junho de 2018, Temer 
atingiu seu ápice impopu-
lar com 82% de reprova-
ção, segundo o Datafolha. 

Enquanto o político do 
MDB colecionava pedidos 
de impeachment, a maior 
de greve de caminhoneiros 
da história do país, além de 
ter sido considerado um 
“golpista”, após impeach-
ment de Dilma Rousseff, 
seu governo reduzia a in-
flação para índices positi-
vamente razoáveis, freava 
a selvageria dos gastos 
públicos, desburocratizava 
as relações de comércio e 
trabalho, reabria o Brasil 
para o comércio interna-
cional, trazia novamente 
a credibilidade para a 
Petrobrás e modernizava 
o ensino básico brasileiro. 

Após o cumprimento do 
seu mandato presidencial, 
com a volta de índices 
positivos no crescimento 
da economia brasileira, 
após herdar um país com 
inflação acima dos dois 
dígitos e um PIB negativo 
por dois anos, Temer foi 
preso. Tratou-se de uma 
decisão da 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro, 
que o julgou culpado por 
corrupção ativa e lavagem 

de dinheiro. No entanto, 
em maio de 2019, o STJ, 
por unanimidade, con-
cedeu habeas corpus ao 
ex-presidente. 

Diante de tal situação 
constrangedora, seria pos-
sível supor que Michel 
Temer iria se recolher e 
evitar qualquer ação de 
cunho político. Porém, sua 
experiência e seu perfil 
balanceador vêm servindo 
de referência a gregos, 
troianos e até petistas. Não 
foram duas ou três vezes 
que Bolsonaro e Temer se 
comunicaram via telefone 
no decorrer da Presidência 
atual. Há, entre os dois po-
líticos, uma relação sóbria 
e respeitosa. 

No outro lado, Temer 
possui uma boa relação 
com o bloco Dória-Maia, 
ao ponto de ser decisivo 
na escolha de Baleia Rossi 
como principal candidato 
da oposição para assumir 
a Presidência da Câmara 
dos Deputados. Enquanto 
Temer consegue manter 
suas boas relações nas 
duas canoas mais confli-
tivas da pandemia, suas 
manobras conseguiram 
aglutinar, inclusive, seus 
maiores inimigos. 

Se, em 2016, o PT o 
acusava de “golpista”, 
agora seus militantes e 
intelectuais falam em uma 
aliança pragmática com a 
“centro-direita” para der-
rotar o “fascismo”. 

Independentemente dos 
resultados das eleições 
para a Presidência das 
Casas Legislativas, nós já 
temos um vencedor. 

E, por mais que a Histó-
ria possa ser reelaborada 
e reinventada por histo-
riadores, mediante suas 
visões de mundo, o tempo 
da política segue conforme 
a influência daqueles que 
a compreendem enquanto 
uma luta incessante pelo 
equilíbrio. 

(*) - Doutor em História, professor 
Colégio Presbiteriano Mackenzie/

Brasília, é membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas Psicossociais 

sobre o Desenvolvimento Humano e 
Intelectuais e Política nas Américas. 

Victor Missiato (*)

IGP-M com 
inflação de 
25,71% em 12 
meses

O Índice Geral de Preços-
Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos 
de aluguel em todo o país, 
registrou inflação de 2,58% 
em janeiro deste ano. A taxa 
é maior que a de dezembro 
do ano passado (0,96%). 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV) informou on-
tem (28), o IGP-M acumula 
inflação de 25,71% em 12 
meses. Em janeiro de 2020, 
o acumulado era de 7,81%.

A alta da taxa de dezembro 
para janeiro foi puxada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que subiram 
3,38% em janeiro ante uma 
alta de 0,90% em dezembro. 
O Índice Nacional de Custo 
da Construção também teve 
alta de dezembro (0,88%) 
para janeiro (0,93%). O Ín-
dice de Preços ao Consumi-
dor, que mede o varejo, teve 
queda na inflação, ao passar 
de 1,21% em dezembro para 
0,41% em janeiro (ABr).

O número de pessoas ocupadas aumentou 4,8% 
entre setembro e novembro e chegou a 85,6 mi.

A taxa de desemprego alcançou 14,1% no 
trimestre entre setembro e novembro de 2020. É 
o mais alto percentual para esse trimestre móvel 
desde o início da série histórica da pesquisa, em 
2012. O total de desempregados no país foi es-
timado em 14 milhões. O número é da pesquisa 
divulgada ontem (28), pelo IBGE.  Na comparação 
com o trimestre encerrado em agosto, quando 
registrou 14,4%, o cenário é de estabilidade. Já 
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, 
o aumento é de 2,9 pontos percentuais. O núme-
ro de pessoas ocupadas aumentou 4,8% entre 
setembro e novembro e chegou a 85,6 milhões. 
Esse resultado representa 3,9 milhões de pessoas 
a mais no mercado de trabalho se comparado ao 
trimestre anterior. Com isso, o nível de ocupação 
subiu para 48,6%. Adriana Beringuy, analista da 
pesquisa, disse que o crescimento da ocupação é 
explicado pelo retorno das pessoas ao mercado de 
trabalho após a flexibilização de medidas restritivas 
adotadas para o combate da pandemia da Covid-19. 
A sazonalidade de fim de ano, especialmente no 
comércio, também contribuiu para o resultado.

Segundo a pesquisa, o aumento na ocupação 
atingiu nove dos dez grupos de atividades. No 
entanto, foi mais intenso no comércio, em que mais 
854 mil pessoas passaram a trabalhar no setor no 
trimestre encerrado em novembro. “O comércio, 
nesse trimestre, assim como no mesmo período 
do ano anterior, foi o setor que mais absorveu as 
pessoas na ocupação, causando reflexos positivos 
para o trabalho com carteira no setor privado que, 
após vários meses de queda, mostra uma reação”, 
disse Adriana.

Os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes.

No crédito às famílias, 
a taxa média atingiu 
37% ao ano em de-

zembro, o menor da série 
histórica iniciada em 2011, 
com reduções de 9 pontos 
percentuais se comparado a 
2019 e de 1,2 ponto percen-
tual em relação a novembro. 
O destaque em dezembro foi 
a redução de 5,8 pontos per-
centuais no crédito pessoal 
não consignado, chegando a 
74,5% ao ano. Se comparado 
a dezembro, a queda foi de 
20,1 pontos percentuais.

Os juros do crédito con-
signado caíram 1,9 ponto 
percentual no ano e se 
mantiveram estáveis entre 
novembro e dezembro em 
18,6% ao ano. A taxa do 
cheque especial chegou a 
115,6% ao ano em dezem-
bro, aumento de 2,1 pontos 
percentuais em relação a 
novembro e queda de 132 
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Juros para famílias caem ao 
menor nível histórico em 2020
As famílias e empresas pagaram taxas de juros mais baixas em 2020, de acordo com as Estatísticas 
Monetárias e de Crédito divulgadas ontem (28) pelo Banco Central (BC)

rotativas, a taxa média de 
juros do crédito livre para 
as empresas situou-se em 
20,3%, recuando 4,5 pontos 
percentuais em 2020 e 0,7 
ponto percentual no mês de 
dezembro. 

No crédito livre os bancos 
têm autonomia para em-
prestar o dinheiro captado 
no mercado e definir as 
taxas de juros cobradas dos 
clientes. Já o crédito dire-
cionado tem regras definidas 
pelo governo, e é destinado, 
basicamente, aos setores ha-
bitacional, rural, de infraes-
trutura e ao microcrédito. No 
caso do crédito direcionado, 
a taxa média para pessoas 
físicas ficou em 7% ao ano 
em dezembro de 2020, que-
da de 0,4 ponto percentual 
em relação a 2019. Para as 
empresas, a taxa subiu 1,7 
pontos percentuais no ano, 
para 10% ao ano (ABr).

pontos percentuais se com-
parado a dezembro de 2019. 
Houve aumento nos juros 
médios do rotativo do cartão 
de crédito. A taxa chegou a 
328,1% ao ano, com elevação 
de 6,9 pontos percentuais no 
mês e 9,3 pontos percentuais 
no ano. 

Nas contratações com em-
presas, a taxa livre alcançou 

11,7% ao ano, representan-
do redução de 4,6 pontos 
percentuais em relação ao 
mesmo mês de 2019 e de 0,5 
ponto percentual comparan-
do a novembro, com desta-
que, no mês, para capital de 
giro acima de um ano, que 
caiu 0,8 ponto percentual, 
chegando a 11% ao ano. 

Excluindo-se as operações 

Desemprego chegou a 14,1% entre 
setembro e novembro de 2020

No aumento da população ocupada houve des-
taques também para a indústria em geral, com alta 
de 4,4%, ou mais 465 mil pessoas; e administração 
pública, defesa, seguridade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais com avanço de 2,6%, 
ou mais 427 mil pessoas. Para a coordenadora do 
estudo, os números mostram que a absorção de 
trabalhadores foi notada em vários setores, como 
construção, transporte, armazenagem, alojamento 
e alimentação. A maior parte da alta na ocupação 
mais uma vez partiu do mercado informal. 

O número de empregados no setor privado com 
carteira de trabalho assinada subiu 3,1% ou 895 
mil pessoas a mais. Com isso, tem-se 30 milhões 
de pessoas. Ainda no trimestre, a categoria dos 
trabalhadores domésticos subiu 5,1%, alcançando 
4,8 milhões de pessoas. O contingente de trabalha-
dores por conta própria também cresceu 1,4 milhão 
e atingiu 22,9 milhões de pessoas. Apesar disso, 
na comparação com o mesmo período de 2019, 
a categoria perdeu 1,7 milhão de pessoas (ABr).


