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Economia

Avançam os investimentos dos
clientes de private banking

O

Servidores de
carreira são
indicados
para diretoria
no BC

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, indicou
dois servidores de carreira da
instituição para ocupar cargos
de diretor. Em nota, o BC diz
que Goldfajn apresentou ao presidente da República, Michel
Temer, os nomes de Maurício
Costa de Moura e de Paulo
Sérgio Neves de Souza para
ocupar os cargos de diretor de
Administração e de diretor de
Fiscalização, respectivamente.
Maurício ocupa desde 2015
o cargo de chefe do Gabinete
do Presidente. Paulo ocupa
desde agosto de 2015 a chefia
do Departamento de Supervisão Bancária. Os servidores
ainda precisam ser sabatinados
e aprovados pelo Senado para
ocupar os cargos. Segundo o
BC, o diretor Anthero de Moraes Meirelles deixará o cargo,
a pedido, após 10 anos na Diretoria Colegiada, onde ocupou
as diretorias de Administração,
de Regulação e de Fiscalização.
Também a pedido, o diretor
Luiz Edson Feltrim deixará o
cargo após cinco anos na Diretoria Colegiada, onde ocupou as
diretorias de Relacionamento
Institucional e Cidadania e de
Administração, e após 43 anos
de carreira no BC. “Em nome do
BC, o presidente Ilan Goldfajn
agradece aos Diretores Anthero
Meirelles e Luiz Edson Feltrim pelos relevantes serviços
prestados e, especialmente, à
Diretoria Colegiada”, encerra
a nota do BC (ABr).

Na composição das carteiras, os fundos se destacam.

participação de 46,6% e total
de R$ 416 bilhões investidos.
O montante representa crescimento de 13,3% em relação a
dezembro de 2016. “O cenário

de queda de juros, que estimula
a diversificação, e a boa performance dos Multimercados favoreceram os ingressos nesse tipo
de fundo no primeiro semestre”,

completa Albino.
As aplicações em Previdência
Aberta cresceram 13,6% no
primeiro semestre, para R$ 85,5
bilhões, e passaram a representar 9,6% do portfólio do private.
Os investimentos em ações e
demais ativos de renda variável
cresceram 7,4% na comparação
a dezembro do ano passado,
atingindo R$ 112,5 bilhões.
Entre os títulos de renda fixa
(papéis públicos, debêntures,
entre outros), houve queda de
3% no patrimônio líquido, para
R$ 272,2 bilhões, entretanto a
participação total nas carteiras
se mantém alta, em 33,8%. Fonte e mais informações: (www.
anbima.com.br).

Eletrobras registra lucro de R$ 306
milhões no segundo trimestre
A Eletrobras registrou, no
segundo trimestre de 2017, lucro líquido de R$ 306 milhões.
O resultado é bem abaixo do
que a empresa conseguiu no
mesmo período do ano passado, R$ 12,7 bilhões. Entre os
fatores que influenciaram a
queda, a companhia indicou
a destinação de recursos para
o Plano de Aposentadoria Extraordinária, que teve adesão
de 2.097 funcionários e gerou
um impacto no resultado de
R$ 706 milhões.
A empresa avaliou, no
entanto, que o plano representará uma economia de
quase R$ 874 milhões ao ano.
Outro fator que influenciou o
resultado foi a contabilização
da remuneração relativa aos
créditos da Rede Básica do
Sistema Existente referente
às linhas de transmissão
renovadas, acompanhando
as condições de pagamento
estabelecidas pelo Ministério
de Minas e Energia.
O balanço do trimestre indica também que a receita ope-
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s dados foram divulgados pela Anbima (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e refletem
um universo de mais de 115 mil
investidores.
“Além da valorização dos
ativos que já estavam nas carteiras, o avanço no patrimônio
líquido do segmento no período decorre também de novos
aportes. O número de clientes
permanece estável em relação
aos períodos anteriores”, afirma João Albino, presidente do
Comitê de Private Banking da
Anbima.
Na composição das carteiras,
os fundos se destacam, com
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As aplicações financeiras dos clientes do segmento de private banking cresceram 7,3% no primeiro
semestre, de R$ 831,6 bilhões em dezembro de 2016 para R$ 892,3 bilhões em junho

Usina Hidrelétrica de Itaipu, da Eletrobras.

racional líquida chegou perto de
R$ 9,1 bilhões. Além disso, teve
o repasse positivo de Itaipu no
total de R$ 129 milhões. Já no
lucro líquido gerencial, ainda de
abril a junho, a holding atingiu
R$ 162 milhões, uma melhora
de 203% em relação ao segundo
trimestre de 2016.
A companhia encerrou o
primeiro semestre de 2017

com lucro líquido de R$ 1,7
bilhão, enquanto no mesmo
período de 2016 tinha registrado R$ 8,8 bilhões. O
prejuízo líquido gerencial nos
seis primeiros meses do ano
ficou em R$ 38 milhões, o que
na avaliação da empresa, representa melhora de 93% em
relação ao primeiro semestre
de 2016 (ABr).

Cadastro de empresas para
informatização do SUS

Uma lista de empresas cadastradas para atuar
na informatização das unidades de saúde estará
disponível para prefeitos de todo o país em cerca
de 30 dias, informou o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele disse que mais de 120 empresas
compareceram à audiência pública sobre o tema
e que um cadastro ficará permanentemente
aberto para que novas empresas se candidatem
a prestar o serviço.
Barros visitou unidades de saúde na Baixada

Fluminense e disse que a União vai dividir os
custos da informatização com os municípios. No
caso daqueles que já adotam essas práticas, o
governo federal vai dar uma contrapartida para
auxiliar no compartilhamento das informações.
O objetivo é garantir aos brasileiros o prontuário
eletrônico, que vai economizar muito recurso,
por não repetir exames, consultas e entregas de
medicamentos”, disse Barros. “Tudo vai estar no
prontuário eletrônico do cidadão” (ABr).

Caminhões
desgovernados
Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Tudo no Brasil acaba
sendo motivo de
zombaria. Enfrentamos
o apagão mental
ão temos um projeto
para a melhora do país
e sua população. A falta
de preparo se manifesta nas
atitudes de pessoas desmotivadas que, diante de problemas,
dizem: “que se lixem, não é
problema meu”. Precisamos de
pessoas sensatas que, ao perceber os problemas que estão
por surgir, indiquem medidas
antecipadas de prevenção.
Essas pessoas não vacilam
em corrigir prontamente seus
enganos.
O grande voluntarismo do
governo refletiu-se no crescimento da dívida em 2014 e no
desequilíbrio das contas em
2015. O aumento do imposto
retira dinheiro do consumo,
direcionando-o para o déficit.
A indústria enfrenta a voraz
competição globalizada, sem
saber o que fazer. A noção
de livre comércio também se
desgastou, requerendo novo
arranjo. É preciso restabelecer
o equilíbrio nas transações.
Superpopulação, limitação
dos recursos naturais, insegurança no trabalho - mais parece
o apocalipse que os telejornais
não se cansam de mostrar nas
tragédias humanas, políticas
e econômicas. O desmanche
geral é apontado diariamente
sem que se mostre solução, desesperançando e atemorizando
a população, engrossando a
violência nas cidades. Pouco se
fala do grande descuido com a
dívida e como ela cresceu de
forma explosiva. A indústria
enfrenta a voraz competição
globalizada. É preciso negociar
com os chineses para que haja
bom equilíbrio nas transações.
O que mais falta na América
Latina são estadistas éticos e
competentes que queiram o
bem do seu país e da população. Mas eles agem como
verdadeiras “Alices” que se
maravilham com o poder
para atender aos interesses
pessoais, esquecendo que
são responsáveis pela boa
formação humana nas escolas. Descartando a questão do
protecionismo, esses países
precisam negociar o equilíbrio
na produção e comércio devido
à voraz competição global que
usa de todos os meios para
escoar sua produção voltada
para o mercado externo, pois
na falta disso, o retrocesso ao
tempo do colonialismo se torna
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uma tendência irreversível.
O cenário é complicado;
é como se vários caminhões
betoneiras estivessem descendo a ladeira na banguela,
enquanto o mundo permanece
distraído e apático, com várias
pessoas sem trabalho e sem
ganho, e outras abusando da
fartura em suas mãos, mas
todos igualmente inquietos,
percebendo a velocidade dos
caminhões, sem saber onde
irão parar. Há o caminhão
das alterações climáticas; o
do fantasma da redução dos
empregos; o da escassez da
água potável e o do comprometimento da produção de
alimentos. É a crise econômica.
O mal-estar pegou o Brasil
em cheio face à ausência de
patriotismo e desinteresses
pessoais. A desgraceira econômica para a qual o Brasil
foi arrastado em suas contas
deficitárias é oportuna para
o mercado global. Os ativos
estão sendo vendidos a preço
de banana; o mercado financeiro se transformou em motel
de curta permanência para
ganhos através de operações
especulativas com câmbio e
juros. Empresas emprestam
para as suas subsidiárias visando tirar proveito das altas
taxas de juros. Devemos acabar
com o desmanche.
Há um problema grave na
economia global. Supunha-se
que a Coreia do Sul navegava
em mares tranquilos, mas em
recente pesquisa, verificou-se que também a população
local se revelou pessimista
quanto ao futuro da economia.
O FMI indicou, em relatório,
dez maneiras para expandir a
economia dos Estados Unidos,
mas estamos enfrentando uma
crise global. Portanto, o FMI
poderia fazer recomendações
de caráter mundial na busca
do equilíbrio na produção e
comércio, no emprego e consumo, nas contas internas e
externas, na utilização e preservação dos recursos naturais.
Fora disso tudo, as medidas
se tornam mero paliativo de
eficácia duvidosa. O mundo
precisa de líderes sábios para
construções benéficas e duradouras.
(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza
palestras sobre qualidade
de vida. Coordena os sites
(www.vidaeaprendizado.com.br) e
(www.library.com.br). Autor de: Nola –
o manuscrito que abalou o mundo; O
segredo de Darwin; 2012...e depois?;
Desenvolvimento Humano; O Homem
Sábio e os Jovens, entre outros.
E-mail: (bicdutra@library.com.br).

fiquem, desburocratizem, agilizem e reduzam custos do setor. Será
coordenado por Florencia Ferrer e Miguel Sacramento, contan do
com a presença de Pedro Parente, presidente da Petrobrás; Floriano
Pesaro, secretário de Desenvolvimento Social; Regis Matos, presidente
do Conseplan; Gustavo Nogueira, secretário de Planejamento do RN;
Daniel Annenberg, secretário de Inovação e Tecnologia, entre outros.
Inscrições e mais informações em: (http://www.fgv.br/eventos/?P_
EVENTO=3368&P_IDIOMA=0).

A - Influenciadores Digitais
A Secretaria da Educação do Estado abriu inscrições para o Prêmio Educação nas Redes: os Novos Influenciadores Digitais, com o apoio do Google
for Education. O objetivo é conhecer e premiar alunos e professores das
mais de 5 mil escolas estaduais que produzam conteúdo sobre cultura,
comportamento e educação para canais como o Youtube, Facebook, Twitter
e Instagram. Os estudantes e docentes concorrerão em quatro categorias.
Os finalistas serão definidos com base em uma metodologia que avalia o
engajamento, o alcance e a relevância do conteúdo publicado. Entre os
prêmios estão bolsas para um curso sobre produção de vídeos no Google.
Inscrição e mais informações: (www.educacao.sp.gov.br/influenciadores).

B - As Menores e Maiores
As empresas interessadas em participar da 12ª edição do levantamento
“As PMEs que Mais Crescem no Brasil” têm, até o próximo dia 18, para
realizarem suas inscrições. A pesquisa, realizada pela consultoria Deloitte
para divulgação na revista Exame, apontará as organizações do País
que obtiveram os melhores resultados na expansão de seus negócios
ao longo dos últimos três anos, superando os desafios do mercado e da
economia. As empresas mais bem classificadas farão parte de um ranking
a ser divulgado no dia 21 de setembro, em evento em São Paulo, no qual
serão homenageadas. Para participar, é preciso realizar a inscrição no
site (www.deloitte.com.br).

C - Combustíveis & Conveniência
A abertura da ExpoPostos& Conveniência– Feira e Fórum Internacional de
Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência & Food Service
começa nesta terça-feira (15), no São Paulo Expo, com as presenças
do secretário de Petróleo e Combustíveis Renováveis do Ministério de
Minas e Energia, Márcio Félix, e do diretor geral da Agência Nacional do
Petróleo (ANP), Décio Oddone. A Feira,que vai até o dia 17, é o maior
evento da América Latina para os setores de combustíveis e lojas de
conveniência. O Fórum Internacional, em paralelo ao evento, terá início
logo em seguida à abertura oficial, com palestra de um representante
da Google Brasil. Mais informações: (www.expopostos.com.br).

D - Encontro de Mustangs
No domingo (20), o Shopping Eldorado recebe o 13º Encontro Anual
de Mustangs no estacionamento descoberto do centro de compras.

O evento, organizado pelo Clube do Mustang em parceria com o Eldorado, terá mais de 130 automóveis expostos e acontece das 9h00
às 13h30
13h30. O público poderá conhecer de perto dois modelos Mus
Mustang Shelby GT350, dois F150 Raptor, além do primeiro Mustang de
1964 e de modelos mais recentes nas versões hardtop, conversível e
fastback. Os visitantes vão poder conferir também o show Burn Out
feito pelo customizador e piloto Fernando Batistinha. A evolução de
um modelo de carro que se tornou ícone da indústria, produzido, até
hoje, sem interrupções.

E - Simulado do Enem
O estudante interessado em vivenciar o que é a prova do Enem tem até
o próximo dia 26 para se inscrever gratuitamente no Simulado Aberto
Enem Objetivo. O candidato vivencia o exame por meio de organização
rígida e minuciosa, inscrição formal, identificação rigorosa, inflexibilidade dos horários, postura em sala, questões com o mesmo nível de
dificuldade, redação e, como envolve um número de inscritos próximo
do número de candidatos às provas reais, permite uma pré-avaliação
da posição relativa do estudante. Para participar, basta acessar o site
(www.curso-objetivo.br).

F - Gestão Tributária
Nesta quarta-feira (16), das 9h00 às 12h00, na Abimaq (Av. Jabaquara,
2925), Wander Brugnara, fundador da Tributarie, empresa especializada
em compliance e gestão fiscal, abordará temas que envolvem gestão
tributária e financeira e operações estruturadas, em pequenas, médias
e grandes empresas, além de assuntos relacionados à crise econômica e
à Reforma Tributária. A apresentação é gratuita e voltada para gestores
das áreas: Financeira, Tributária, Contábil e Fiscal. Além de controllers,
consultores e advogados tributaristas, empresários e administradores.
O evento inclui ainda material de apoio e certificado de participação.
Inscrições: (http://www.abima q.org.br/site.aspx/Todos-os-Cursos-demg?codCurso=4dbhaTklwo0=).

G - Serviços Públicos
Para avaliar e propor mudanças que alavanquem o desempenho do
setor público, a FGV EAESP realiza, no próximo dia 22, o Fórum
Permanente de Inovação no Setor Público. O objetivo é abrir caminho
para incorporar inovações relevantes no setor público que simpli-

H - Setor Imobiliário
Estão abertas as inscrições para a Convenção Secovi 2017, que ocorre
entre os próximos dias 26 e 29, na sede da entidade. Em debate, temas
como a recuperação econômica, com palestra do economista Marcos
Lisboa e o impacto de novas tecnologias no mercado de imóveis, com
Fábio Gandour, cientista-chefe da IBM, e Ricardo Guerra, diretor
de tecnologia do Itaú-Unibanco. Marja Elsinga, professora da Delft
University of Technology, e Luis Lima, da Cimlop, debatem como as
mudanças tecnológicas estão mudando as políticas de habitação no
mundo. No campo da insegurança jurídica, Marcelo Terra, fala sobre
distratos. Para fechar o evento, Leandro Karnal faz provocações sobre
o que, afinal, as pessoas querem. Inscrições (www.convencaosecovi.
com.br).

I - Especializada em Gastronomia
O Instituto Gourmet, rede especializada em gastronomia, oferece
cursos profissionalizantes de culinária que unem a praticidade da cozinha dedicada à arte. A rede conta com 12 unidades e espera alcançar
cerca de 20 franquias até o final do ano, sendo a maioria no Sudeste.
A empresa se encaixa num segmento que permite uma abrangência
nacional, o que torna mais fácil o processo de expansão, já que não há
nenhuma barreira regional. Seu baixo investimento e a eficiência dos
seus cursos, proporciona alta rentabilidade ao franqueados e acionistas. Uma das vantagens é que atua com opções de cursos de curta ou
longa duração e flexibilidade nos horários. Mais informações: (http://
institutogourmet.com/).

J - Auditoria e Consultoria
A Moore Stephens, uma das maiores redes de auditoria e consultoria
do mundo, celebra 20 anos de atuação no Brasil, visando um crescimento de 74% para o próximo triênio, resultado de uma expansão
geográfica baseada em fusões e aquisições e do fortalecimento de
sua atuação através do desenvolvimento de novas áreas de serviço da
rede internacional. Hoje, a marca é a número 11 do ranking mundial
e está representada no Brasil por 15 escritórios e 380 profissionais,
localizados nas principais cidades do país. Uma rede global com cultura e valores sólidos, de trajetória consistente, para uma atuação
integrada das suas firmas-membro. Para mais informações, acesse:
(www.msbrasil.com.br).

