São Paulo, quarta-feira, 08 de agosto de 2018

Página 3

www.netjen.com.br

Economia

Mesmo com inflação em baixa, O futuro do Brasil
Copom não indica rumos da Selic

Edgar Serrano (*)

M

O Copom enfatizou a necessidade de reformas e ajustes na
economia brasileira para a manutenção da inflação baixa.

divulgada ontem (7) pelo BC.
Na última semana, o comitê
decidiu manter a Selic em 6,5%
ao ano, o menor nível desde
o início da série histórica do
Banco Central, em 1986.
O Copom enfatizou, entre-

Atividade do comércio
cresce 7,8% em julho
De acordo com o Indicador
Serasa Experian de Atividade
do Comércio, o movimento dos
consumidores nas lojas de todo
o país cresceu 7,8% em julho se
comparado ao mesmo período
de 2017. Foi o melhor resultado
da atividade varejista para o mês
dos últimos seis anos. Os setores
ligados aos bens de consumo
duráveis, impulsionados por
taxas de juros mais baixas e pela
expansão, ainda que modesta, do
crédito ao consumidor, exibiram
desempenho melhor do que os
setores mais ligados à massa
de rendimentos, e lideraram a
expansão da atividade varejista.
O segmento de veículos, motos
e peças foi o que mais cresceu
em comparação com o mesmo
período do ano passado: 15,0%. Na
sequência, o segmento de móveis,
eletroeletrônicos e informática,
com 13,9%, e o segmento de
combustíveis e lubrificantes, com
5,8%. Já no campo negativo temos
o ramo de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas
(queda de 6,2%), além de recuos
de 4,3% no segmento de materiais
de construção, de queda de 1,4%
em tecidos, vestuário, calçados e
acessórios, sempre quando comparados com o mesmo mês do
ano passado (Serasa Experian).

tanto, que há necessidade de
reformas e ajustes na economia
brasileira para a “manutenção da
inflação baixa no médio e longo
prazos, para a queda da taxa de
juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia”.

“A percepção de continuidade
da agenda de reformas afeta as
expectativas e projeções macroeconômicas correntes”, diz a ata.
O cenário é de continuidade
do processo de recuperação
econômica, embora em ritmo
mais gradual do que o esperado.
Embora a inflação de junho tenha refletido os efeitos do movimento dos caminhoneiros, com
alta de 1,26%, as “projeções
de inflação para julho e agosto
corroboram a visão de que os
efeitos desses choques devem
ser temporários”. O Copom
avaliou que a economia segue
operando com alto nível de ociosidade dos fatores de produção,
refletido nos baixos índices de
utilização da capacidade da
indústria e, principalmente,
na taxa de desemprego (ABr).

Paulistanos reduzem poupanças
em julho para evitar dívidas
O cenário de incertezas
políticas e econômicas do
País vem fazendo com que
os paulistanos tenham mais
cautela para financiamentos
e endividamentos. A Pesquisa de Risco e Intenção
de Endividamento (PRIE),
elaborada mensalmente pela
FecomercioSP aponta que os
consumidores estão, em média, reduzindo suas poupanças
ao longo deste ano. Em julho,
especialmente, houve forte
queda da proporção de consumidores não endividados que
usaram parte de suas reservas.
De acordo com o levantamento, o Índice de Segurança
de Crédito, que mostra a
parcela de consumidores com
alguma reserva financeira,
deteriorou-se pelo segundo
mês consecutivo. O índice caiu
5%, ao passar de 82,1 pontos
em junho para 78 pontos em julho. Essa retração foi motivada,
principalmente, pelo recuo na
segurança de crédito dos não
endividados, cujo indicador retraiu 6,4%, passando de 100,5

Reprodução

esmo assim, diante das
incertezas da economia
brasileira, o Comitê de
Política Monetária (Copom) do
Banco Central (BC) preferiu não
fornecer indicações sobre suas
próximas definições em relação
à taxa básica de juros, a Selic.
“Todos avaliaram que, na
ausência de choques adicionais, o cenário inflacionário
deve revelar-se confortável.
Entretanto, o maior nível de
incerteza da atual conjuntura
gera necessidade de maior
flexibilidade para condução da
política monetária. Os próximos
passos da política monetária
continuarão dependendo da
evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e
das projeções e expectativas de
inflação”, diz a ata da reunião
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Caso não ocorram mais choques na economia brasileira – como a paralisação dos caminhoneiros no
mês de maio – o cenário da inflação deve manter-se em baixa

O cenário de incertezas políticas e econômicas faz com que os
paulistanos tenham mais cautela no crédito.

para 94,1 pontos no mesmo período. Já entre os endividados,
houve alta de 1,8%, alcançando
63,9 pontos.
A tendência é de que, nos
próximos meses, os consumidores passem a buscar acesso ao
crédito para fazer frente às suas
obrigações ou aquisições desejadas, e o Índice de Intenção de
Financiamento já aponta, ainda
que timidamente, nesse senti-

do. A assessoria econômica
da FecomercioSP recomenda cautela aos empresários,
principalmente para aqueles
que concedem crédito direto
ao consumidor. O empresário
não deve se aventurar e nem
expor o ativo da empresa com
contas a receber de grande
risco e pouco valor no eventual
desconto de recebíveis (AI/
Fecomercio).

Brasil vai exportar embriões bovinos “in vitro” para a Índia

O Brasil vai exportar embriões bovinos “in
vitro” para a Índia. Ontem (7), o Ministério da
Agricultura recebeu comunicado oficial que
viabiliza o início dos embarques para o país. O
Departament of Animal Husbanfry, Dairying &
Fisheries of Ministry of Agriculture and Farmers
indiano, aprovou o Certificado Zoossanitário
Internacional elaborado pelo Departamento
de Saúde Animal do ministério.
Os embriões, a exemplo do sêmen, são armazenados em paletas ou ampolas, contendo em

cada unidade embriões de uma única origem
(fêmea), conservados normalmente em nitrogênio líquido. A exportação é feita por via aérea.
A autorização do Serviço Veterinário Indiano
demonstra o reconhecimento internacional das
condições sanitárias dos rebanhos brasileiros
além da credibilidade da certificação veterinária, considerou o diretor do Departamento de
Saúde Animal, Guilherme Marques.
O diretor lembra que a Índia sempre foi fornecedor histórico de material genético zebuíno ao

A - Retinopatia Diabética
No próximo sábado (11), às 9h, na sede da ADJ Diabetes Brasil, na Rua
Padre Antônio Tomas, 213, Água Branca, acontece a campanha ‘Fique
de olho - Retinopatia Diabética’, que objetiva sensibilizar os pacientes
com diabetes sobre a necessidade do controle da doença e prevenção
de complicações, principalmente as oculares. Por começar silencioso,
na maioria dos casos, o diabetes provoca sérias complicações, entre
elas doenças oculares como a retinopatia diabética. Esta afeta cerca
de 40% das pessoas com diabetes. Interessados em participar devem
se inscrever pelo tel. (11) 3675-3266 ou e-mail (projetos@adj.org.br).

B - Cirurgia Cardiovascular
Berço de inovações para o diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, Rio Preto recebe neste mês a sétima edição do Simpósio
Caipira de Cirurgia Cardiovascular, nos próximos dias 23 e 24. Com foco
na atualização sobre as novas tecnologias, o evento objetiva promover
um intercâmbio de conhecimento ao reunir médicos do Brasil e o italiano
Roberto Di Bartolomeo, que conta com vasta experiência nas doenças da
aorta, maior e mais importante artéria do sistema circulatório humano.
Ele apresentará uma estratégia cirúrgica com material novo que oferece
menos riscos aos pacientes com doenças no arco aórtico.
Informações e inscrição (www.simposiocaipira.com.br).

C - Tratamento de Esgotos
Estão as abertas as inscrições para o I Encontro Tecnológico de Tratamento de Esgotos Domésticos em Comunidades Isoladas – Unidades
Pré-Fabricadas, que acontece na Cetesb no próximo dia 29 (quarta-feira),
das 9h às 16h. A proposta é conhecer produtos disponíveis no mercado
para a coleta e tratamento de esgotos domésticos em comunidades
isoladas, avaliar as especificidades de cada solução, divulgar soluções
compatíveis com a diversidade das demandas atuais por sistemas simplificados de coleta e tratamento de esgotos, performance e avaliação de
custos, e discutir arranjos de soluções. Veja a programação em: (http://
abes-dn.org.br/?p=19587).

D - Marketing Empresarial
Considerado um dos principais eventos de propaganda e marketing

Brasil. A negociação sanitária avançou durante
a 84ª Expozebu, em Uberaba. Na exposição,
foram realizadas rodadas de negociação com
nove países interessados em importar material
genético e animais de reprodução do Brasil.
No final do evento foram firmados protocolos
sanitários. A Índia é o país onde surgiu o gado
Zebu, mas o melhoramento genético realizado
no gado zebuíno brasileiro trouxe resultados
em ganhos de produtividade, o que o tornou
atraente a produtores indianos (Mapa).

A TI é a base de todo
conhecimento e do
desenvolvimento
socioeconômico atual

stamos falando de uma
nova organização geopolítica, que interfere
na vida de todos. Não há mais
como nossos governantes,
adiarem a criação de políticas
para o desenvolvimento desse
setor. As tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
exercem um papel cada vez
mais importante em nossa vida.
A tecnologia tem mudado as
relações de trabalho, o tempo
do desenvolvimento científico, as relações financeiras e
comerciais, a nossa cultura e
a nossa individualidade. Trata-se da transversalidade, algo
já presente e inevitável em
nossas vidas. E é por isso, que
necessitamos, urgentemente,
de políticas, estratégias e atividades educacionais capazes
de superar a exclusão digital
das populações mais desfavorecidas, e a aceleração do
desenvolvimento tecnológico.
Estamos falando de acesso
universal da educação, de
qualidade de ensino e aprendizagem, e do desenvolvimento
de profissionais qualificados.
Apenas dessa maneira o Brasil
entrará na trilha da inovação
e do crescimento sustentável.
O Brasil precisa de política
pública setorial. Criar um ambiente de mercado que englobe
reforma tributária, defesa da
propriedade, incentivo à qualificação do mercado, fomento
para estruturas digitais, isenções para estimular a economia
da informação, e estratégia de
governo digital.
Esperamos que o novo governo esteja disposto a enfrentar os desafios que a economia
global requer, compreendendo
que só teremos condições de
acompanhar as mudanças que
estão ocorrendo no mundo, se
o setor de TI for visto como

E

estratégico. E é claro que
isso passa pela forma como o
sistema educacional incorpora
as TIC.
O profissional do Século XXI
precisa estar preparado para
exercer uma atividade que
se desenvolve na multidisciplinaridade. O crescimento
econômico está diretamente
relacionado com as habilidades
tecnológicas do trabalhador,
seja para ele aspirar a melhores
posições dentro do mercado de
trabalho ou para empreender.
Não à toda a própria ONU,
em seus objetivos do milênio,
tem impulsionado programas
centrados em capacitação no
uso das TIC, como por exemplo, o Programa de Seguimento
e Promoção do Teletrabalho
em Empresas Privadas da
Argentina, que em síntese é
uma iniciativa governamental
dedicada a promover teletrabalho no setor privado, através
de incentivos financeiros.
O objetivo do programa é
promover a participação em
mercados de trabalho a partir
de casa ou de locais remotos.
A redução da desigualdade
está diretamente relacionada
com a redução da exclusão
digital, e somente através das
TICs é possível implementar
uma economia sustentável.
Falta pouco para as eleições.
Os pré-candidatos começam
a ensaiar debates e pouco
se fala de programa. Que a
educação será prioridade nos
discursos, não temos dúvidas.
Se a tecnologia da informação
será estratégica, já não tenho
certeza.
Por isso, apelo a todos que
comecem a construir plataformas adequadas ao momento
que vivemos, que contemplem
as TICs. Pois só dessa maneira
pode-se pensar em futuro para
o Brasil.
(*) - É presidente da Federação
Nacional das Empresas de Informática.

Custo de vida sobre 0,14%
em São Paulo

O índice do Custo de Vida
(ICV) de São Paulo aumentou
0,14% de junho para julho.
Segundo o Dieese, o índice
acumulado de agosto de 2017
a julho deste ano 2018 foi
de 4,24%. De janeiro a julho,
o IVC ficou em 2,69%. Nos
últimos 12 meses, três grupos apresentaram variações
acima da média do período.
São os grupos Transporte,
com aumento de 13,21%;
Habitação, que subiu 7,39% e

Despesas Diversas, com alta
de (7,22%.
As outras taxas ficaram abaixo da média do ano ou floram
negativas: Educação e Leitura.
com alta de 4,21%; Saúde,
subindo 4,08%; e Despesas
Pessoais, com aumento de
1,74%. Houve queda nos grupos Alimentação, que recuou
0,27%; Recreação, com -0,79%;
Equipamento Doméstico, com
-3,68%); e Vestuário, em queda
de 5,29% (ABr).

sua 5ª edição para abrir espaço a um ambiente propício para discussões
entre as principais lideranças do sistema de saúde. Objetiva reconhecer
os desafios, analisar os papéis das organizações, endereçar soluções e
elaborar um modelo de gestão eficiente e sustentável para o setor. Três
grandes temáticas serão o fio condutor: o acesso à saúde no Brasil, a
sustentabilidade do setor de saúde, e o papel dos profissionais de saúde
em um mundo em evolução. O evento proporciona uma oportunidade
única para profissionais influentes do setor contribuírem para um sistema
de saúde qualificado e sustentável.
do País, o Fórum de Marketing Empresarial chega à sua 9ª edição em
um grande encontro que acontece entre os próximos dias 24 e 26, no
Sofitel Jequitimar,
hotel Sofitel
Jequitimar em Guarujá.
Guarujá O evento terá como tema central
“Diversificar: como ir além”, com a realização de dois painéis sobre
diversidade em suas variadas formas. Além das palestras e debates, o
Fórum realiza a entrega do Prêmio Lide de Marketing Empresarial, que
reconhece os principais profissionais que contribuíram para o setor com
trabalhos de relevância para a área, além da homenagem especial, ícones
da Propaganda, empresa do ano e dirigente do ano.

E - Relíquias do Mundo
A partir de amanhã (9), quem passar pelo Shopping Eldorado vai poder
conferir de perto o violão autografado que pertenceu a Elvis Presley,
a garrafa da série “Jeannie é um gênio” autografada por todo o elenco,
e um meteorito de 13 bilhões de anos. Os mais de cem itens expostos
fazem parte da exposição “Relíquias do Mundo”, um acervo do colecionador brasileiro João Muniz Júnior com objetos que fizeram parte da
história da música, do esporte, da televisão e da astronomia. Para os fãs
do esporte, destaque para a bola autografada por “Magic”Johnson e a
luva de Mohammad Ali. Fica no 3º piso, próximo à praça de alimentação.
Entrada gratuita.

F - Negócios do Vinho
São Paulo é o principal mercado consumidor de vinhos do Brasil. E quando
se trata do cultivo de uvas, o Estado está em grande ascensão, sendo
cada vez mais reconhecido pela qualidade que apresenta. Por isso, é no
coração econômico da América do Sul que ocorrerá a mais importante
rodada de negócios do setor vitivinicultor. De 19 a 21 de setembro, no
Anhembi, acontece a primeira edição da ‘São Paulo Internacional Wine
Trade Fair’. Direcionada profissionais do setor, o evento será palco para
o encontro de toda a cadeia produtiva do setor de vinhos da América
Latina, sendo uma porta de entrada para essa delicada bebida adulta e
outros produtos relacionados ao tema como embalagens, maquinários,
insumos entre outros. Saiba mais em: (http://www.winetradefair.com.br).

G - Lideranças da Saúde
O Fórum de Líderes do Setor da Saúde, promovido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein no próximo dia 13, chega à

H - Logística e Mobilidade
Inovação, fomento para atração de investimentos e fontes de financiamento são os temas centrais do 6º Fórum Lide de Infraestrutura, Logística
e Mobilidade. O evento acontece no próximo dia 14 (terça-feira), das
8h às 12h, no Hotel Hilton Morumbi, e reunirá autoridades públicas
como Clodoaldo Pelissioni, secretário de Transportes Metropolitanos
do Estado, e João Octaviano Machado Neto, secretário municipal de
Mobilidade e Transportes. O Fórum terá ainda representantes dos
setores do transporte aquaviário, ferroviário, aéreo, além de energia,
logística, finanças e mobilidade. Para informações adicionais, basta
acessar: (www.lideglobal.com).

I - Gibi Gigante
A editora Panini e a Mauricio de Sousa Produções anunciam o lançamento do maior gibi do mundo. Com presença de duas juízas oficiais
do Guinness World Records e de arquitetos para validar as dimensões
do produto, o gibi gigante foi confirmado como o maior já lançado na
história, durante coletiva de imprensa realizada no domingo (5), na 25ª
edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. O livro, ‘Turma da
Mônica – O maior gibi do mundo!’ traz a turminha mais amada do Brasil
nas maiores aventuras de suas vidas. O formato conta com 1 metro de
altura e 70 centímetros de largura. A edição limitada, com apenas 100
exemplares, está disponível no site (www.lojapanini.com.br), além da
loja on-line da Saraiva.

J - Inclusão no Empreendedorismo
Nos dias 20 e 21 de setembro acontece no Club Homs a 7ª edição do
‘Fórum Empreendedoras’, evento organizado pela Rede Mulher Empreendedora que promove conteúdo, inspiração e workshops para mulheres
empreendedoras ou que planejam começar seu negócio próprio. Sob o
tema ‘Diversidade e Inclusão no Empreendedorismo’, serão oferecidas
diversas atividades como palestras, painéis e oficinas, além de área
destinada a expositores sociais, literários e comuns. Com expectativa
de mais de 2500 participantes, atrações como Ana Paula Padrão e
Luiza Helena Trajano já estão confirmadas. Mais informações: (www.
forumempreendedoras.com.br).

