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Pensando com a
sociologia
O leitor terá além de
uma introdução aos
clássicos do
pensamento
sociológico, acesso a
reflexões sobre o
pensamento social
brasileiro, tratado
como legítima forma
de imaginação social.
Saiba mais.
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IBRE e Banco Central lançam
índice para o setor de serviços
Um indicador com metodologia semelhante
ao Índice de Confiança da Indústria e que
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tenha a função de auxiliar no planejamento
da política monetária. Este é o objetivo da
criação do índice mensal para o setor de
serviços. Convênio nesse sentido foi
firmado entre o Instituto Brasileiro de
Economia (IBRE/FGV) e o Banco Central. O
novo índice passará a ser divulgado em
2010.
O indicador terá o suporte de pesquisa que
consistirá
numa
sondagem
com
o
empresariado, que vai avaliar e atribuir
pontos à situação econômica atual e às
perspectivas para o futuro. Para a
composição do índice, o segmento de
serviços - especialmente os setores de
telecomunicações e de transportes –
responderá a questionário elaborado pelo
Núcleo de Pesquisas e Análises Econômicas
do IBRE.
Ficarão de fora da sondagem atividades do
sistema financeiro, do setor de seguros e
do comércio. Responsável por mais da
metade do Produto Interno Bruto brasileiro,
"o setor de serviços não tinha um indicador
capaz de captar com agilidade as
tendências de mercado", afirma o vicediretor do IBRE, Vagner Laerte Ardeo.

esquerda para a direita: Vagner Laerte Ardeo, Aloisio
Campelo, Luiz Guilherme Schymura, Mário Mesquita,
Shirley Ramos e Altamir Lopes

Já o chefe do Departamento Econômico do
Banco Central, Altamir Lopes, acredita que,
com a nova ferramenta, será possível
conhecer melhor o setor e estimar o
agregado
de
produção:
"A
política
monetária depende, fundamentalmente, de
variáveis prontas, contemporâneas. Não
podemos tomar uma decisão olhando para
três, seis meses atrás, que é quando o
Produto Interno Bruto é divulgado",
completou Lopes.

Conferência Anual da IASIA é sediada pela FGV
Pela primeira vez, em 22 anos, o Brasil sediará a conferência anual da IASIA Associação Internacional de Escolas e Institutos de Administração.
Organizado pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE)
da FGV o evento ocorrerá no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Barra, de 04 a 08 de
agosto próximos e reunirá cerca de 400 participantes, entre acadêmicos e gestores
da área da Administração Pública.
Na véspera da abertura do evento, na Fundação Getulio Vargas os membros da
Diretoria da IASIA realizarão sua Assembléia Geral, conduzida pelos Professores
Allan Rosenbaum. Depois desta reunião de trabalho, representantes da IASIA, da
FGV dos patrocinadores e apoiadores do evento serão confraternizarão
recepcionados pelo Presidente da FGV, Prof. Carlos Ivan Simonsen Leal. O Ministro
do Turismo, Luiz Eduardo Barretto Filho participará desta cerimônia.
A partir do dia 04, inaugura-se a conferencia propriamente dita, sob tema geral da
conferência é "Governança para Desenvolvimento Sustentável: implicações para
educação e a prática da administração pública". Na cerimônia de abertura, além do
Ministro do Turismo, já citado, estará presente o Ministro do Planejamento,
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Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, representará o presidente Lula ao receber o
prêmio Dwivedi, destinado a uma personalidade que tenha contribuído para a
melhoria da gestão e da governança pública.
Data: 04 a 08 de agosto
Horário: 9h
Local: Hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Dia: 03 de agosto
Horário: 15h às 19h
Local: FGV (Botafogo)

CPS lança pesquisa sobre
microcrédito e acompanha
expansão do Crediamigo no Rio
No dia 15 de julho Marcelo Neri, chefe do
Centro de Políticas Sociais, participou da
cerimônia na Favela da Maré que marcou a
expansão do Crediamigo, programa de
microcrédito do Banco do Nordeste para
fora da área do Nordeste. O Crediamigo
entra com a experiência de possuir mais de
dois terços do mercado nacional de
microcrédito,
a
segunda
maior
do
continente e foi recentemente escolhida
pelo BID como o melhor experiência de
microcrédito da América Latina.
Participaram do evento o prefeito Eduardo
Paes, o presidente do BNB, dr. Roberto
Smith, Stélio Gama, superintendente de
microfinanças
do
BNB,
e
diversos
secretários do município do Rio. Marcelo
Neri sugeriu a união de esforços ao prefeito
e
a
equipe
do
Crediamigo
sendo
considerado
“padrinho”
da
iniciativa.
Segundo ele: “O Nordeste tradicionalmente
receptor
de
recursos
e
políticas
assistencialistas
começa
a
exportar
tecnologias sociais estruturais para o resto
do Brasil a começar pelas favelas do Rio.
Nova
York
experimenta
movimento
semelhante de chegada do Grameen Bank
de Bangladesh, ganhador do Nobel da Paz
de 2006.”
No dia seguinte ao evento de inauguração
foi lançado em Fortaleza, o estudo do CPS
“Pagando a Promessa do Microcrédito”. A
pesquisa explora a base de microdados
mais completa sobre microcrédito no país
que acompanha balanços e demonstrativos
de resultados dos mesmos negócios entre
os quase 500 mil clientes do Crediamigo.

Prefeito Eduardo Paes e Roberto Smith, Presidente do
BNB na expansão do Crediamigo na Maré

Stélio Gama, CEO do Crediamigo e Marcelo Neri

Acesse a pesquisa na íntegra através do
site
www.fgv.br/cps/crediamigo3,
onde
além do estudo, você encontra dispositivos
interativos de acesso a diversas bases de
dados e vídeos com entrevistas a clientes
do programa.
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Lampreia ministra aula aberta sobre o Brasil nas relações
internacionais
O Centro de Estudos sobre Relações Internacionais do CPDOC realiza no dia 3 de
agosto, uma aula com o embaixador Luiz Felipe Lampreia, intitulada “O Brasil nas
relações internacionais”. Luiz Felipe Lampreia foi ministro das Relações Exteriores
de 1995 a 2000, serviu como embaixador no Suriname, perante os organismos
internacionais em Genebra, e foi secretário-geral do Itamaraty.
Mais informações em www.fgv.br/cpdoc/relacoesinternacionais.

DIREITO GV participa de debate sobre tratamento de
resíduos sólidos em São Paulo
A professora Flávia Scabin, responsável pela Clínica Avina de Negócios Inclusivos da
DIREITO GV, participou de debate na Casa da Cidade de São Paulo sobre “Política
Nacional de Resíduos Sólidos”, cujo projeto de lei está na Câmara de Deputados
(1991-2007) e deverá ser votado até o fim do ano.
Esta política estabelece metas ambientais para o governo, responsabilização das
empresas pela produção de resíduos e inclusão social de setores marginalizados da
sociedade, os catadores, que não têm seu trabalho hoje reconhecido.
Participaram também do debate líderes do Movimento Nacional de Catadores, a
Nina Orlo, da Rede Agenda 21 de São Paulo; e Paulo Teixeira, deputado federal
incumbido de fazer as adequações para que o projeto de lei seja aprovado.

Bolsa Família tem mais impacto na eleição para presidente
que o desempenho da economia
Estudo conduzido pelo pesquisador Maurício Canêdo Pinheiro, do IBRE/FGV, aponta
que o impacto do programa Bolsa Família nas últimas eleições presidenciais foi
bastante superior ao gerado pelo desempenho da economia. O programa foi
responsável por um aumento de aproximadamente três pontos percentuais na
votação de Lula no segundo turno das eleições presidenciais de 2006, acima,
portanto, do impacto do crescimento do PIB, de 0,34 ponto percentual.
“Em 2002 e 2006, Lula ficou com aproximadamente 61% dos votos no segundo
turno. Mas seu eleitorado, que tradicionalmente se concentrava nas regiões
urbanas, migrou para as áreas mais pobres em 2006. No entanto, o Bolsa Família
explica apenas parte dessa mudança”, afirma o pesquisador.
O conteúdo completo da pesquisa pode ser acessado na página do IBRE.

Violência em transporte público no Brasil é tema de livro
Comprovar que as regras de responsabilidade civil objetiva do direito brasileiro
visam concretizar o valor da solidariedade social, previsto no inciso III do art. 3º.
da Constituição Federal, é o objetivo do livro “Solidariedade e responsabilidade – o
tratamento jurídico dos efeitos da criminalidade violenta no transporte público de
pessoas no Brasil”, escrito pelo professor André Rodrigues Corrêa, da DIREITO GV.
O autor analisou a jurisprudência dos tribunais superiores nos últimos 25 anos em
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relação a um fenômeno muito comum nas grandes cidades: a violência cometida a
usuários de transportes públicos. Remetendo a obra de vários antropólogos, entre
eles Roberto DaMatta, o transporte público do país é “a representação de uma
forma de anonimato que é parte de uma cidadania sem direitos, mas com muitos
deveres”.
Na conclusão, o autor mostra que a análise das decisões do STF aponta para uma
reelaboração do critério decisório da dogmática e da jurisprudência brasileiras
relativas à responsabilidade civil no enfrentamento do problema da violência
urbana.

Membro do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV
DIREITO RIO ganha bolsa para Duke University
O professor Pedro Paranaguá, da FGV DIREITO RIO, coordenador dos cursos de
Direito a Distância do FGV Online, ganhou bolsa para, em agosto de 2009, iniciar
seu doutorado em propriedade intelectual na Duke University, nos EUA, a 13ª
melhor universidade do mundo de acordo com o U.S. News & World Report''s
World''s Best Colleges and Universities 2008.

Professor e membro do CTS da FGV DIREITO RIO participa de
matéria no Fantástico
Domingo, dia 26 de julho, o programa Fantástico da Rede Globo exibiu matéria
relacionada a direito de imagem, em que Carlos Affonso Pereira, professor e
coordenador adjunto do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO,
concedeu entrevista dando seu parecer sobre o assunto.

Professores do Centro de Matemática Aplicada apresentam
pesquisas no Rio Grande do Sul
Os professores do Centro de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas
(CMA/FGV), Moacyr Silva e Asla Sá, participaram nos dias 22, 23 e 24 de julho do
Workshop Colibri 09 realizado em Bento Gonçalves, RS.
O Colibri, um evento associado ao Congresso da Sociedade Brasileira de
Computação (CSBC), foi co-organizado pelo Instituto Nacional francês de Pesquisa
em Informática e Automática (INRIA), pela Sociedade Brasileira de Computação
(SBC) e pelo Instituto de Informática da UFRGS, no âmbito do ano da França no
Brasil.
Os professores Moacyr e Asla apresentaram as pesquisas recentes realizadas no
CMA/FGV nas áreas de Mineração de Textos, Som e Imagem e em Vigilância
Epidemiológica, visando angariar parcerias com o INRIA e com instituições
brasileiras que venham somar conhecimento no âmbito dos projetos apresentados.

Aluno de doutorado da EPGE recebe Prêmio CAPES de Tese
2008
Wagner Piazza Gaglianone, aluno de doutorado em economia recebeu o Prêmio
CAPES de Tese de 2008. A tese que tem o título de “Ensaios em Macroeconometria
e Finanças” foi orientada pelo professor João Victor Issler e co-orientada pelo
professor Luiz Renato Regis de Oliveira Lima. Ao todo 487 teses foram inscritas,
porém apenas 38 foram selecionadas pela comissão de premiação.
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Professor da DIREITO GV passa seis meses na Inglaterra
Francisco Satiro, professor de mercado de capitais da DIREITO GV, embarca em
agosto para a Inglaterra. Ele permanece naquele país até fevereiro de 2010,
ministrando aulas na Universidade de Londres.

IBRE opera com servidores de banco de dados de arquitetura
aberta
Já estão em operação os novos servidores de banco de dados usados pelo IBRE em
suas atividades de produção de indicadores econômicos. Os novos servidores são
de arquitetura aberta, baseada no uso de processadores Intel e no sistema
operacional de código aberto Linux. O fato é um marco na história do uso da
Tecnologia de Informações e Comunicações (TIC), na FGV. Antes, os índices
produzidos pelo IBRE eram feitos usando-se computadores de arquitetura
proprietária e fornecidos pela IBM.
Daqui por diante, para atender às necessidades decorrentes da expansão dos
negócios do IBRE, os volumes de investimento serão menores, pois a adoção da
arquitetura aberta proporciona uma maior quantidade de opções de fornecedores
de equipamentos. Trata-se de um conjunto de servidores idênticos, que usam a
versão atual (11g) do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle, e que
foram configurados de forma a proporcionar um elevado nível de disponibilidade,
um dos fatores críticos que garantem o IBRE a continuar cumprindo com rigor a sua
agenda de geração e divulgação de informações econômicas.
A realização bem-sucedida dessa mudança foi o resultado de um forte trabalho de
colaboração entre o IBRE e a TIC/FGV e que exigiu muito planejamento e uma
cuidadosa execução, para que nenhum risco fosse adicionado aos processos de
negócio.

Palestra de Zuckerberg na FGV terá live streaming
O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios (FGVCenn) da Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
e o Facebook estão trazendo ao Brasil Mark Zuckerberg, criador do Facebook, a
maior rede de relacionamento virtual do Mundo.
Na próxima terça-feira (4 de agosto), às 11 horas, Zuckerberg fará uma palestra
fechada para os alunos da Eaesp sobre empreendedorismo e internet. Porém,
diante da grande procura pelo evento, a FGV disponibilizará um link para os
interessados em acompanhar a palestra ao vivo. O live streaming estará disponível
no site www.facebook.com/fgvcenn.

Com apenas 25 anos, Zuckerberg é um fenômeno de empreendedorismo. Sua rede
de relacionamento possui mais de 200 milhões de pessoas conectadas - 2,7 milhões
delas no Brasil. Recentemente, foi apontado pela revista Time como uma das
pessoas mais influentes do Mundo.

FGV adia reinício das aulas
O início das aulas do segundo semestre das Escolas de graduação e dos cursos da
FGV foi adiado.
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No Rio de Janeiro, as aulas das Escolas de Direito, Economia e de Ciências Sociais
terão início dia 10 de agosto. A Escola de Administração, os cursos de MBA e de
curta duração do Cademp iniciarão no dia 17 de agosto.
Já em São Paulo, os alunos de Administração retornarão no dia 12 de agosto e as
Escolas de Direito e Economia reiniciarão as aulas no dia 17.
Toda a Rede Conveniada retomará as aulas também no dia 17/08.
O motivo do adiamento foi a recomendação das Secretarias de Saúde em postergar
o início do segundo semestre letivo, com o objetivo de reduzir a transmissão do
vírus Influenza A (H1N1) nos Estados.

COMUNICADO: Gabriel Buchmann
A FGV retransmite a notícia de que o brasileiro Gabriel Buchmann, citado
constantemente na mídia, por ter desaparecido no Monte Sapitwa, em Malawi, na
África, no dia 17 de julho, foi funcionário da FGV/IBRE até 2008. Buchmann era
pesquisador do Centro de Políticas Sociais (CPS), onde trabalhou por dois anos. No
ano passado, ele optou por deixar a instituição para dedicar-se ao curso de
doutorado, como bolsista, da Universidade da Califórnia (Ucla).
Antes, no entanto, o economista pretendia dar uma volta ao mundo observando a
população e países de baixa renda.
Segundo o professor Rafael de Morais (DIREITO RIO), familiares e amigos lançaram
um blog - http://ajudegabrielbuchmann.blogspot.com/ - para pedir o apoio das
pessoas para que as buscas continuem e se intensifiquem.

Inep divulga questões-modelo do novo Enem para que
inscritos possam se ambientar com a prova
O Inep divulgou um compilado de 40 questões-modelo do novo Enem. São dez
questões para cada uma das quatro áreas avaliadas: ciências da natureza e suas
tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas
tecnologias e matemática e suas tecnologias. Serão quatro arquivos
disponibilizados em pdf, cada um com o devido gabarito e indicação sobre a quais
habilidades da nova matriz do Enem estão relacionadas as questões. O material
está disponível em: http://www.enem.inep.gov.br
Assessoria de Imprensa Inep/MEC

Periódicos recebidos e selecionados pela Biblioteca de 03/08 a 07/08
Para conhecer os novos títulos de todo o material incorporado ao acervo da Biblioteca
Mario Henrique Simonsen, acesse Catálogo On-line - Novas Aquisições.
Amanhã - jun. 2009
Conjuntura Econômica - jul. 2009
Neste número, artigos de
Fernando de Holanda, p. 15
Rubens Cysne, p. 18
Lia Valls, p.22
Renato Flores, p.26
Marcelo Neri, p.28
Joaquim Falcão, p.32

Econometric Reviews - Aug. 2009
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Econometrica - May 2009
Estudos Históricos - jun. 2009
Getulio - ago. 2009
The Review of Financial Studies - July 2009
Revista Brasileira de Gestão de Negócios - jun. 2009
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais - set. 2009
Revista de Processo - jun. 2009
Revista do Tribunal Regional Federal - 2009
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