
Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 28 de março de 2018

Criptomoedas – Um novo 
índice de corrupção?

Recentemente, a 

operação Lava Jato 

encontrou evidências 

de lavagem de dinheiro 

usando BitCoins, pelo 

ex-governador do Estado 

do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral

Estas são notícias que 
eu esperava que já es-
tivessem nas primeiras 

páginas dos jornais há pelo 
menos uns meses. Uma vez que 
a evidência de corrupção no 
Brasil atingiu valores surpre-
endentes, e que agora temos 
certeza que foram dezenas de 
bilhões de dólares, continuo 
me perguntando onde todo 
esse dinheiro foi parar. 

Alguns meses atrás, R$ 51 
milhões foram encontrados 
pela Polícia Federal em um 
apartamento em nome do ex-
-ministro Geddel Vieira Lima. 
Esta tática explica a ponta do 
iceberg do destino do dinhei-
ro. Não é viável esconder a 
quantidade total de corrupção 
nos últimos 14 anos em grana. 
O “advento” da evidência do 
uso da BitCoins explica não 
apenas o destino do dinheiro 
da corrupção brasileira, mas 
até certo ponto, aqueles de 
ditaduras corruptas, como 
Cuba e Venezuela, entre mui-
tos outros. 

Existe uma simetria notável 
entre o início da aplicação de 
medidas como BEPS (Base 
Erosion and Profi t Shifting – 
legislação emitida pela OCDE 
em 2013 para coibir uso inde-
vido de bancos e jurisdições) 
e as restrições ao uso de Pa-
raísos Fiscais, com o aumento 
das moedas criptografadas. 
Pode-se argumentar que as 
criptomoedas não são apenas 

“moedas”, mas “ativos”, o 
que me parece tecnicamente 
correto. Isso leva à próxima 
pergunta: que tipo de “ativo” 
aumenta quase 10.000% de 
valor em 5 anos, e com base em 
o que? A demanda e a oferta 
explicam esse fato – alguém 
quer esse troço. 

Claro que a próxima pergun-
ta é “de onde vem a demanda” e 
como os investidores em geral, 
sempre desconfi ados de tudo 
e todos, podem jogar dinheiro 
em tal “ativo”, mostrando uma 
confi ança que normalmente 
não está disponível para outros 
investimentos mais tangíveis? 
Eu não arriscaria dizer que 
toda essa valoração vem da 
corrupção e do submundo 
do crime, obviamente, mas 
acho que a maior parte deve 
vir de corrupção e evasão de 
impostos, pura e simples. Você 
não precisa ser um gênio para 
deduzir essa aí.

Venho, assim, propor à 
Transparência Internacional 
que comece a monitorar a va-
riação das principais criptomo-
edas em circulação. Talvez isso 
possa dizer muito sobre o nível 
de corrupção no nosso mundo. 
Façam uma checagem dessas 
variações com a quantidade 
de dinheiro originária de cada 
país. Talvez vocês possam ter 
uma ótima oportunidade para 
defi nir um novo indicador de 
corrupção. E confi ável.

Eu não desgosto da cripto-
grafi a sem si. Eu simplesmente 
não penso que teremos um 
mundo melhor sem clareza 
de grandes fundos, mudando 
de mãos sem aviso prévio e 
sob o radar das agências de 
aplicação da lei.
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A - Prêmio Literário Infantil 
Continuam abertas as inscrições para o V Concurso Nacional Literário 
Infantil Espantaxim e o Castelinho Mágico, mais conhecido como “Prêmio 
Espantaxim”. Idealizado pela autora e escritora Dulce Auriemo, o Prêmio é 
considerado o “Jabuti” da Literatura Infantil e, na edição deste ano, convida 
as crianças a escreverem sobre o tema: “Futuro – Visão para um Mundo 
Melhor”. Podem se inscrever crianças de 7 a 12 anos, estudantes de escolas 
públicas ou privadas. Os participantes podem escrever uma redação, uma 
poesia ou uma mensagem. As inscrições para o concurso vão até 5 de junho. 
As inscrições podem ser feitas pelo site:(www.espantaxim.com.br), onde  
também é possível consultar outras informações e o regulamento.

B - Captura de Dados 
Objetivando ampliar sua participação no mercado brasileiro, a companhia 
chinesa Newland, participa da maior feira de automação da América 
Latina, a Autocom, de 3 a 5 de abril. A companhia que é a  quarta maior 
fabricante mundial de leitores de códigos de barras, com 2.800 funcio-
nários e um valor de mercado da ordem de 3 bilhões de dólares (portal 
Bloomberg), tem entre seus clientes na América Latina, empresas como 
o Banco do Brasil e a Soriana, segunda maior rede  de supermercados 
do México e, na Ásia, gigantes como a AliPay, líder chinesa em soluções 
para pagamento online, com 520 milhões de usuários e os Correios da 
China, que utilizam atualmente mais de 120 mil coletores de dados 
Newland. Saiba mais em (www.newland.com.br).

C - Entrega Voluntária
O Makro Atacadista tem como missão contribuir com o crescimento 
sustentável do país. Acaba de desenvolver mais uma iniciativa para seus 
clientes, funcionários, parceiros e comunidade: o projeto de Ponto de 
Entrega Voluntária. O programa “Recicla Makro” possibilita que as pessoas 
levem papéis, plásticos, vidros, metais e outros resíduos para reciclagem. 
Todo material recolhido será doado para a You Green, cooperativa de 
catadores que realiza o trabalho de coleta seletiva e fará a triagem, diag-
nóstico e logística reversa dos resíduos coletados. O primeiro Ponto será 
inaugurado no próximo dia 29 (quinta-feira), na loja Makro Butantã. A 
previsão é de que até o fi m do ano mais 15 unidades da rede recebam o 
projeto. Para conhecer mais sobre o projeto acesse: (www.reciclus.org.br).

D - Programa de Estágio 
A Cargill está com mais de 100 vagas abertas para o Programa de Estágio 
2018. As oportunidades são para estudantes de nível superior que irão 

concluir seus cursos de quatro anos entre 12/2018 a 07/2020, nos estados 
da Bahia, DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Inscrições até o dia 25 de abril no site (http://novostalentoscargill.com.
br/cargillnovostalentos/). Os cursos de interesses são: Administração, 
Agronomia, Ciências Contábeis e Econômicas, Medicina Veterinária, 
Engenharias (Agronômica, Agrícola, Alimentos, Mecânica, Química, 
Produção), Zootecnia, Ciência Política, Direito e Relações Internacionais. 
O estagiário terá o acompanhamento de um tutor que será responsável 
por seu desenvolvimento.

E - Cibersegurança no Brasil
Foi aberto o primeiro lote para as inscrições da Cyber Security Summit 
Brasil 2018, que acontece nos dias 27 e 28 de julho, no Sheraton Sao 
Paulo WTC Hotel. A mais importante conferência de cibersegurança 
do Brasil promete trazer para a sua segunda edição o que há de mais 
inédito e exclusivo sobre o tema. O evento contará com o apoio do 
CyberEdTalks, do Information Security Media Group (ISMG) - o prin-
cipal provedor de mídia da comunidade de segurança da informação. A 
conferência terá como atrações grandes nomes do Brasil e do mundo, 
com o objetivo de reunir profi ssionais de alto escalão como CEO, CIO, 
CISO, CTO, CRO, funcionários do governo, forças armadas, diretores, 
gerentes e analistas de TI, especialistas em segurança e em tecnologia 
(www.cybersecuritysummit.com.br). 

F - Gestão Contábil
O Sescon-SP, em parceria com a Universidade Mackenzie, acaba de lançar 
o MBA em Controladoria e Gestão de Serviços Contábeis, um curso único 
no Brasil, que alia aprendizagem técnica e competências comportamentais 
e de gestão na área contábil. Terá duração de dois anos, carga de 528 ho-
ras e é composto de disciplinas integradas às áreas de gestão estratégica 
e operações; marketing, governança e empreendedorismo, fi nanças e 
gestão tributária e controladoria e será conduzido por um corpo docente 
da Mackenzie, formado por professores mestres e doutores nas áreas 
contábil, tributária e jurídica. Saiba mais em: (www.unisescon.org.br).

G - Divulgação Científi ca
Graduados e pós-graduados em comunicação social, com experiência 
em jornalismo, rádio, televisão e redes sociais, têm até o dia 2 de abril 
para se inscrever no novo programa do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científi co e Tecnológico (CNPq), voltado para o aprimoramento 

da divulgação científi ca na agência. Os bolsistas podem ter vínculo 
empregatício e deverão se dedicar 20 horas semanais aos projetos, que 
terão prazos e metas a serem cumpridos. O programa foi criado com 
o objetivo de promover a divulgação das ações de impacto do CNPq a 
partir da concessão de bolsas para profi ssionais de diversas áreas da 
comunicação para que desenvolvam projetos específi cos em canais como 
TV, rádio e redes sociais. Saiba mais em (http://www.cnpq.br) e-mail 
(comunicacao@cnpq.br).

H - Técnicas de Mindfulness
O dia 7 de abril é marcado pelo Dia Mundial da Saúde e, para comemorar 
a data, o Hospital Santa Paula realiza a 11ª edição do evento “Cuide-se, 
Viva a Vida Melhor”, das 9h às 15h, no Parque do Povo – zona sul. O 
tema é ‘Estar presente é o melhor presente que você pode dar à sua 
saúde’, em referência à técnica de mindfulness, traduzido para o por-
tuguês como atenção plena. Uma estrutura com 210 m2 vai receber os 
visitantes para uma série de exames de saúde gratuitos como avaliação 
de risco cardiovascular, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, 
teste de colesterol, avaliação de IMC e bioimpedância. Haverá ainda 
orientação sobre AVC, dicas de prevenção ao câncer de pele e orienta-
ções de assistência básica ao paciente com parada cardiorespiratória em 
ambientes públicos. O evento é gratuito. Saiba mais em (https://www.
facebook.com/CuideSeVivaAVidaMelhor).

I - Além da Inovação
A Quality S.A., especialista em Suporte ao TI, negócios e auditoria em 
produtividade, anuncia a 13ª edição do Integrity Forum 2018. Acon-
tece no dia 24 de maio, das 8h30 às 18h30, no hotel Pullman. O tema 
é Governança: Prepare-se para um futuro inteligente, muito além da 
inovação. A abertura contará com a presença do Web ativista, difusor 
de conceitos e atividades ligados à sociedade em rede, colaboração 
humana, economia criativa e inovação, Gil Giardelli. Contará também 
com sala exclusiva para palestras técnicas com especialistas, além de 
apresentação de casos de sucesso. O evento já faz parte do calendário 
do mercado de Tecnologia e a cada ano tem crescido a adesão de um 
público altamente qualifi cado. O evento é gratuito e s incrição pode 
ser feita no link: (http://conteudo.premierit.com.br/integrity-forum).

J - Madeira nas Obras 
Muitas são as variáveis que infl uenciam o bom desempenho da madeira 
nas obras e na mitigação de riscos aos processos no setor imobiliário, como 
especifi cação de espécies com características adequadas ao uso, compra 
do produto especifi cado no projeto, identifi cação e validação no recebi-
mento, garantia de origem, dentre outras. Visando facilitar os processos 
que envolvam escolha, compra e recebimento de produtos madeireiros, 
a Universidade Secovi oferece curso inédito sobre o tema, em parceria 
com o FSC Brasil e o IPT. A iniciativa acontece de 8 a 17 de maio, na 
sede da instituição e também por transmissão simultânea. As aulas serão 
ministradas por docentes das entidades parceiras. Outras informações: 
(http://www.universidadesecovi.com.br/-madeira-no-setor-imobiliario).

A - Prêmio Literário Infantil 
Continuam abertas as inscrições para o V Concurso Nacional Literário 

concluir seus cursos de quatro anos entre 12/2018 a 07/2020, nos estados 
da Bahia, DF, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais Pará Paraná Roraima Santa Catarina São Paulo e Tocantins

O crescimento em relação a 2016 foi de 202,6%,

segundo o banco.

A Caixa Econômica Federal 
registrou lucro líquido recorde 
de R$ 12,5 bilhões, em 2017. 
O crescimento em relação a 
2016 chegou a 202,6%. O lucro 
líquido recorrente alcançou R$ 
8,5 bilhões, aumento de 106,9% 
em 12 meses. Segundo o banco, 
houve redução nas despesas 
com Provisão para Devedores 
Duvidosos (PDD) em 4,2% e 
crescimento nas receitas com 
prestação de serviços em 11,5%, 
totalizando R$ 25,0 bilhões.

O índice de inadimplência 
encerrou o ano com redução 
de 0,6 ponto percentual em 
12 meses, alcançando 2,25%, 
abaixo da média de mercado 
(de 3,25%). Ao fi nal de 2017, 
a carteira de crédito da Caixa 
alcançou saldo de R$ 706,3 
bilhões, apresentando leve 
redução de 0,4% em 12 meses, 
e manutenção da participação 
de mercado em 22,4%. 

“Esse desempenho ocorreu 
devido à retração de 15,3% 
na carteira comercial e foi 
compensado pelo crescimen-
to de 6,3% das operações de 

Confi ança do 
comércio avançou 
1,3 ponto em março

O Índice de Confi ança do Co-
mércio, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) avançou 
1,3 ponto de fevereiro para 
março e chegou a 96,8 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos. Esta foi a sétima alta 
consecutiva, o indicador atingiu 
o maior patamar desde abril de 
2014 (97,8 pontos).

O aumento da confi ança foi 
percebido em empresários de 
sete dos 13 segmentos do co-
mércio pesquisados. Eles estão 
mais confi antes no futuro, já 
que o Índice de Expectativas 
avançou 1,8 ponto e chegou a 
100,2 pontos, voltando a zona 
de otimismo (superior a 100 
pontos).

O Índice de Situação Atual, 
que avalia a confiança dos 
empresários no momento, 
avançou 0,7 ponto e chegou 
a 93,5 pontos, o melhor re-
sultado desde junho de 2014 
(96,5 pontos). De acordo com 
a FGV, apesar da melhora do 
indicador, as expectativas estão 
relativamente estáveis, depois 
da forte alta no fi nal de 2017, 
o que sugere cautela por parte 
dos empresário (ABr).

A Eletrobras fechou 2017 com prejuízo líquido 
de R$ 1,726 bilhão ante um lucro líquido de R$ 
3,5 bilhões em 2016. Em comunicado divulgado 
ontem (27), a estatal informou que o resultado 
foi infl uenciado, principalmente, pelas provisões 
operacionais de R$ 4,646 bilhões e pelo prejuízo 
do segmento de distribuição de R$ 4,179 bilhões. 
Segundo a empresa, a receita operacional líquida 
foi de R$ 37,876 bilhões no ano passado.

Mais cedo, os ministros da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, disseram que o governo espera que 
o projeto que trata da privatização da Eletro-
bras seja aprovado pelo Congresso Nacional 
ainda este ano. Segundo Oliveira, é possível 
que a aprovação ocorra antes das eleições, em 
outubro. A estatal acaba de lançar o Plano de 
Demissão Consensual, que tem como meta o 

desligamento de 3 mil funcionários em todas 
as empresas da holding e uma economia anual 
de R$ 890 milhões.

Uma das iniciativas previstas no plano diretor de 
negócios da estatal, para o período 2018 a 2022, o 
Plano de Demissão Consensual será implantado 
simultaneamente na holding e nas empresas 
Cepel, CGTEE, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, 
Amazonas GT, Eletrosul e Furnas (ABr).

Ministro da Saúde, Ricardo Barros: reator fabricará 

medicamentos usados nos tratamentos de quimioterapia.

O acordo garante inves-
timento de R$ 750 mi-
lhões a serem repassa-

dos pelo governo federal até 
2022. A previsão é de que, ainda 
este ano, R$ 30 milhões sejam 
destinados ao projeto.

A parceria vai contribuir para 
o fi m da dependência externa 
na produção de radioisótopos 
e no fornecimento de radiofár-
macos ao SUS a preço de custo. 
“Esse reator fabrica radiofárma-
cos, produtos que são utilizados 
na quimioterapia e que são, 
portanto, fundamentais para o 
tratamento das pessoas”, expli-
cou o ministro Ricardo Barros.

Ele lembrou que o Brasil já 
conta com um reator mais anti-
go e que muitos medicamentos 
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Saúde vai investir R$ 750 milhões 
em produção de radiofármacos

O Ministério da Saúde fi rmou ontem (27) parceria com a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa para o 
desenvolvimento do primeiro Reator Multipropósito Brasileiro

entretanto, uma estimativa por 
parte do governo sobre redução 
de custos com o projeto.

Desde 2009, o Brasil enfrenta 
difi culdades no abastecimento 
de radioisótopos – utilizados 
em 80% dos procedimentos 
adotados na medicina nuclear. 
O motivo seria a paralisação do 
reator canadense que abastecia 
todo o mercado brasileiro e 
40% do mercado global. Cerca 
de 2 milhões de procedimentos 
médicos utilizam esse tipo de 
tecnologia. Segundo o ministro, 
reator dará ao Brasil autossu-
fi ciência, além de tornar o país 
referência em medicina nucle-
ar. O Reator será desenvolvido 
em Iperó (SP), no centro ex-
perimental da Marinha (ABr).

nessa área ainda são importados. 
A expectativa da pasta é de que, 

em três anos, o novo equipa-
mento esteja operando. Não há, 

Caixa registrou lucro líquido recorde 
de R$ 12,5 bilhões em 2017

habitação e 5,2% das operações 
de saneamento e infraestrutu-
ra. Essas evoluções estão em 
linha com o Plano de Capital 
da Empresa”, disse o banco. A 
instituição bancária manteve a 
liderança no mercado imobiliá-
rio, com 69% de participação.

Em dezembro, a Caixa pos-
suía R$ 2,2 trilhões em ativos 
administrados, avanço de 1,9% 
em 12 meses. Os ativos próprios 

totalizaram R$ 1,3 trilhão, um 
crescimento de 0,4% em 12 
meses. As despesas de pessoal 
alcançaram R$ 22,4 bilhões 
no ano, avanço de 6,6% em 
12 meses, impactadas pelo 
acordo coletivo e pelos planos 
de demissão voluntária, que 
geraram despesas não recor-
rentes de R$ 863,0 milhões, 
com o desligamento de 6,9 mil 
empregados (ABr).

Eletrobras teve prejuízo em 2017

São Paulo - A Itaipu Binacional 
e a Companhia Paranaense de 
Energia (Copel) fi rmaram par-
ceria para a instalação de postos 
de abastecimento para veículos 
elétricos (também chamados de 
eletropostos) no Paraná. No total, 
serão instaladas dez estações de 
recarga em 700 km da BR-277, 
cortando o Estado de Leste a 
Oeste, entre Paranaguá e Foz 
do Iguaçu.

O primeiro eletroposto foi inau-
gurado ontem (27), em Curitiba, 
no km 3 da rodovia. Itaipu vai 
fornecer oito dos dez eletropostos 
e dará suporte técnico; a Copel 
será responsável pelos outros 

dois eletropostos, arcará com os 
custos de instalação e vai fornecer 
a energia elétrica.

Cada eletroposto terá 50 kVA 
(kilovoltampere) de potência, o 
equivalente a dez chuveiros elé-
tricos ligados ao mesmo tempo. 

Além de Curitiba, entrou em ope-
ração o eletroposto em Paranaguá. 
Ainda neste ano serão instaladas 
as unidades de Foz do Iguaçu, 
Medianeira, Cascavel, Laranjeiras 
do Sul, Guarapuava e Irati. Todos 
serão hospedados em postos de 
combustíveis ao longo da rodovia, 
com distância de aproximada-
mente 100 quilômetros entre um 
e outro (AE).

Instalação de postos para 
veículo elétrico


