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Pai rico, fi lho nobre
e neto pobre

As últimas três décadas 

deixaram marcas 

profundas no processo 

de transmissão 

de heranças no 

Brasil, gerando uma 

brutal dilapidação 

de patrimônios 

e consequente 

empobrecimento 

das famílias outrora 

abastadas

Pelo que se observa, a 
origem dos problemas 
foi e continua sendo a 

total ausência de preparo dos 
futuros herdeiros, visando à 
assunção das heranças, bem 
como uma incapacidade dos 
pais em passar aos respectivos 
fi lhos valores morais, éticos e 
técnicos visando capacitá-los à 
empreitada. Criou-se um mito 
de que herdeiro não precisa 
capacitar-se. Basta receber o 
legado e gastá-lo sem nenhum 
critério objetivo. Ingenuidade 
infantil!

A preparação dos herdeiros 
para um processo bem estru-
turado de sucessão familiar en-
volve muito trabalho de todos, 
além da contratação de bons 
profi ssionais para assessoria, 
aliados ao empenho pessoal 
de cada herdeiro, objetivando 
obter alta capacitação. É es-
tarrecedor observar que esses 
“candidatos a herdeiros” têm 
uma rotina de vida totalmente 
inadequada em relação à que 
deveriam ter. 

O que mais ocorre é encon-
trar pessoas com baixo nível 
de escolaridade, falta de leitura 
consistente de bons jornais, 
revistas e livros de boa quali-
dade, ausência de princípios 
básicos de organização da 
vida pessoal, não participação 
em eventos ligados à análise 
dos ambientes sócio/político/
econômico, carência de visão 
internacional do mundo dos 
negócios, além da já velha e 
conhecida falta de fl uência em 
idiomas estrangeiros. 

Ainda há uma outra grave la-
cuna na formação profi ssional, 
que é a ignorância absoluta no 
tocante ao conhecimento dos 
fundamentos de Psicologia 
Econômica, o que faz com 
que essas pessoas tornem-se 
presas fáceis do consumis-
mo desenfreado (instinto de 
manada), induzido por bem 
urdidas técnicas de propagan-
da, além do mau uso do tempo 
dito ocioso. Despreparo total! 
A não-percepção do fato de 
que o Brasil mudou continua 
e continuará levando muitas 
famílias à ruína fi nanceira, ao 
mesmo tempo que abrirá um 
leque de oportunidades para os 
que estiverem preparados para 
os novos tempos (infelizmente 
poucos). 

Os próximos 2 ou 3 anos de-
verão ser de muita austeridade 
econômica no país, tanto no 
âmbito das Finanças Públicas, 
quanto dos entes privados, já 
que os estragos provocados 
pela permanentemente clau-
dicante heterodoxia fi nanceira 
(denominada Nova Matriz 
Econômica) foram imensos. 
Exatamente como ocorreu 
e continua ocorrendo em 
Cuba, Argentina, Venezuela, 
Equador e Rússia. Para quem 
percebeu os problemas que 
claramente avizinhavam-se 
nos últimos anos e capitalizou-
se, inicia-se um ótimo período 
para a conclusão de bons 
negócios e assim aumentar os 
patrimônios, com baixo nível 
de risco.

Parafraseando o bilionário 
norte-americano Warren Bu-
ffett, no livro “A Bola de Neve 
- Warren Buffett e o Negócio 
da Vida” – (Editora Sextante): 
“É nas ressacas que descobre-
se quem estava nadando sem 
roupa”. Quem tiver perspicácia 
será bem sucedido, pois nada 
como uma boa crise para 
“diferenciar os homens dos 
meninos”.

(*) - É economista e consultor 
fi nanceiro da Prospering Consultoria. 

(http://blog.fpinho.com.br/).

Fernando Pinho (*)

A - Aposta no Time 
Prestes a completar 10 anos de existência e presente nas 5 regiões do 
Brasil, a rede de escolas Minds celebra em grande estilo ao apoiar o 
Corinthians, time que contabiliza a segunda maior torcida do País. A 
Minds ocupará um espaço na camisa do clube e terá exposição nas redes 
sociais do Corinthians, que possuem mais de 17 milhões de seguidores. 
O aporte realizado pela rede de idiomas foi de 2 milhões de reais e faz 
parte do planejamento estratégico de marketing. Outrora a Minds já 
apoiou o Palmeiras, o Santos e a Portuguesa. A parceria entre a Minds 
e o alvinegro ainda deve apresentar novidades e benefícios para funcio-
nários do clube, atletas e sócios do programa Fiel Torcedor. 

B - Seminovos pela Internet 
O comércio eletrônico de veículos seminovos e usados é um dos poucos 
setores que registram crescimento. As vendas apuradas de janeiro a 
dezembro de 2016 ano somam cerca de R$ 4,9 bilhões, um crescimento 
de quase três vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, com 
R$ 1,7 bilhão. Os dados são plataforma AutoAvaliar, sistema de gestão 
de vendas e estoques utilizado em mais de 1,3 mil concessionárias de 
veículos e cerca de 20 mil revendedores multimarcas no Brasil. O le-
vantamento mostra ainda que, de janeiro a dezembro de 2016, a média 
foi de R$ 22,5 mil por automóvel, ante os R$ 23 mil verifi cados durante 
o ano de 2015. Saiba mais em: (www.autoavaliar.com.br).

C - Segmento Premium
O BMW Group Brasil inicia o ano com o pé-direito. A marca BMW encer-
rou a temporada de 2016 como a mais vendida do segmento premium 
no Brasil, de acordo com os dados divulgados quinta-feira (5) pela An-
favea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. 
Com 11.860 unidades licenciadas, a BMW superou as também alemãs 
Audi e Mercedes-Benz, de acordo com a entidade que representa as 
montadoras no País. Nos últimos sete anos, a BMW liderou seis vezes o 
mercado automotivo premium nacional.  BMW Group investe em uma 
estratégia de longo prazo, com foco no crescimento sustentável de suas 
operações e na máxima qualidade de seus produtos, serviços e também 
no atendimento ao cliente (www.bmw.com.br). 

D - Alto Padrão
A Dolce Vacation aprimorou a informalidade das locações residenciais 
de curta temporada, agregando o serviço hoteleiro cinco estrelas. Com 

3 meses de operação, a empresa já tem mais de 200 mansões em seu 
portfólio de Miami. A procura pelo serviço cresce de tal maneira que o 
próximo ciclo de investimentos prevê a expansão para outros países, 
iniciando pelo Brasil, que deve ter mansões em Trancoso e em São Paulo 
na lista. Por aqui, a operação vai oferecer uma evolução no comparti-
lhamento, já tão em alta, mas agregando altíssimo padrão e serviços 
completos. Neste ano, a empresa vai expandir sua operação também 
para outros países, como Grécia, Austrália e Bahamas já neste primeiro 
semestre. Mais informações: (www.dolcevacation.com).

E - Setor Calçadista
Fundada em 1949, em Parobé/RS, a Calçados Bibi é pioneira e referência 
no segmento de calçados infantis no Brasil. Em 2016 a empresa obteve, 
até novembro, um crescimento de 11% em faturamento em relação a 
2015. A marca está presente em mais de 65 países nos cinco continen-
tes e, no mercado internacional, alcançou um crescimento de mais de 
6%. No âmbito nacional, A Bibi pode ser encontrada em mais de 3.500 
multimarcas. Desde 2007, a empresa iniciou seu projeto de franquias 
e hoje conta com 87 lojas nas principais cidades e capitais brasileiras, 
sendo 70 franquias, 16 lojas próprias e um e-commerce. Em 2016 foram 
inauguradas 14 lojas e para 2017 a marca prevê um crescimento para 
110 lojas, sendo que uma delas será aberta em Córdoba, na Argentina 
(www.bibi.com.br).

F - Marketing Estratégico 
Estão abertas as inscrições para o curso “Diversidade no Marketing: 
Sendo inclusivo e não preconceituoso”, que ocorre entre os próximos 
dias 16 e 19, das 19h30 às 22h30, na ESPM. O curso busca expandir 
a compreensão sobre questões teóricas e práticas relacionadas à di-
versidade na estratégia de comunicação, marketing e publicidade e 
propaganda das empresas, bem como no desenvolvimento de produtos 
e serviços de forma a assegurar a criação de valor e satisfação junto a 
públicos diversos (gênero, etnia, orientação sexual, pessoas com defi -
ciência, diferentes idades, religiões), além de assegurar a abrangência 
da população e a geração de valor. Outras informações: tel. 5081-8200 
(ferias@espm.br).

G - Licença sem Vencimentos
Já estão disponíveis no Diário Ofi cial do Estado (edição 6 de janeiro) 
os resultados dos pedidos de licença sem vencimentos solicitados 

por professores e funcionários da Secretaria da Educação de São 
Paulo em dezembro. O cadastro, no entanto, continua aberto até o 
próximo dia 16, no portal da Coordenadoria de Recursos Humanos, 
o GDAE. Em São Paulo, a legislação garante a professores e demais 
funcionários o afastamento, sem vencimentos, por até dois anos do 
posto de trabalho por motivos pessoais (como a continuidade dos 
estudos no exterior). Servidores das 91 Diretorias de Ensino podem 
se inscrever no processo. 

H - Desafi os do Blockchain
O Instituto e a revista Information Management realizam no dia 6 
de abril, no Hotel Golden Tulip, o Congresso Blockchain Executive 
Meeting, que reune a comunidade de profi ssionais da informação, 
empresários, executivos, gestores e tomadores de decisão, para 
conhecer, analisar e discutir o potencial de Blockchain, seus desa-
fi os e oportunidades. Uma reunião de CIO´s, Executivos, Startups 
e Consultores para compartilharem suas visões e experiências. O 
objetivo será debater o que é Blockchain, analisar o estado da arte, 
as experiências já existentes, os desafi os da jornada e as barreiras 
que ainda aparecem no caminho, sejam técnicas, regulatórias ou 
mesmo escassez de talentos. Para mais informações acesse a agenda 
completa em: (www.blockchainmeeting.com.br).

I - Tecnologia de Solos  
A Embrapa Solos (RJ), em parceria com a iniciativa privada, desen-
volveu um pacote tecnológico destinado à análise de solos que irá 
revolucionar o mercado no Brasil. Denominado SpecSolo, ele tem a 
vantagem de analisar as amostras de solo de forma não destrutiva, 
rápida e econômica. Dezenas de parâmetros de fertilidade (carbono 
orgânico do solo, pH, cálcio, magnésio, fósforo, potássio dentre outros) 
e física do solo (argila, silte e areia) podem ser analisados simulta-
neamente em apenas 30 segundos. A análise convencional demora 
dias para apresentar os mesmos parâmetros. Qualquer laboratório de 
análise de solos do Brasil poderá usufruir dessa tecnologia, acessando 
o portal (www.specsolo.com.br).

J - Direito Imobiliário
Está aberto o processo seletivo para a próxima turma da especialização 
em Direito imobiliário empresarial da Universidade Secovi. Advogados, 
bacharéis em Direito e profi ssionais com curso superior atuantes na área 
de Direito imobiliário interessados em uma das vagas podem enviar seus 
currículos até o dia 17/2 para (universidade@secovi.com.br). O curso 
acontece de 7/3 a 8/12. A especialização trata dos principais contratos, 
formas de estruturação de empreendimentos na área de incorporações, 
built to suit, aspectos ligados ao direito ambiental, urbanístico, responsa-
bilidade civil e penal. O curso é composto por quatro módulos, com uma 
avaliação cada, com duração total de nove meses. Outras informações 
tel. 5591-1303.
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O INPC fechou o ano passa-
do com resultado acumulado 
de 6,58%, acima da meta 
fi xada pelo Banco Central. Ao 
contrário, o IPCA fechou 2016 
com alta acumulada de 6,29%, 
fi cando abaixo do teto da meta 
infl acionária de 6,5% fi xada 
pelo Banco Central. O INPC 
capta a variação infl acionárias 
das famílias de menor renda 
(entre 1 e 5 salários), enquan-
to o IPCA capta a renda dos 
que ganham até 40 salários. 

Os dados relativos ao INPC 
também foram divulgados pelo 
IBGE juntamente com o IPCA. 
Em dezembro, o INPC variou 
0,14%, fi cando 0,07 ponto per-
centual acima da taxa de 0,07% 
de novembro. O acumulado 
no ano (6,58%), no entanto, 
também fi cou bem abaixo do 
que os 11,28% registrados em 
2015. Em dezembro de 2015, 
o INPC foi de 0,9%.

Os produtos alimentícios 
variaram 0,05% em dezembro, 

Indústria recua 
em oito locais em 
novembro de 2016

A produção industrial recuou 
em oito dos 14 locais pesquisados 
pelo IBGE, na passagem de outubro 
para novembro deste ano. A maior 
queda foi observada na Região 
Nordeste (-5,2%). O resultado da 
região agrega a indústria de todos 
os seus nove estados. Os três 
estados nordestinos que também 
são analisados individualmente 
tiveram as maiores quedas em 
novembro: Pernambuco (-4,9%), 
Bahia (-2,1%) e Ceará (-1,9%). 

Outros estados com recuos em 
suas produções industriais foram 
Goiás (-1,6%), Rio de Janeiro 
(-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,8%) 
e Espírito Santo (-0,5%). Santa 
Catarina manteve sua produção 
estável na passagem de outubro 
para novembro. Cinco estados 
tiveram crescimento: Pará (6,6%), 
Minas Gerais (5,9%), Amazonas 
(4,4%), Paraná (2,4%) e São Paulo 
(1,6%).

Na comparação com novembro 
de 2015, no acumulado do ano e 
no acumulado de 12 meses, o IBGE 
também avalia o desempenho da 
indústria do Mato Grosso. Ou seja, 
nos demais tipos de comparação 
temporal, são analisados 15 locais. 
Na comparação com novembro de 
2015, nove locais tiveram queda 
na produção, com destaque para 
Goiás (-16,6%). Seis locais tiveram 
crescimento, entre eles o Pará, que 
teve a maior alta (9,8%).

Nos acumulados do ano e de 12 
meses, 14 dos 15 locais tiveram 
queda (ABr).

O INPC capta a variação infl acionárias das famílias de menor 

renda (entre 1 e 5 salários).

A declaração foi feita 
durante a abertura da 
reunião do Núcleo de 

Infraestrutura, no Palácio do 
Planalto. “A infl ação hoje está 
em 6,29%. Portanto dentro 
da meta, cujo teto era 6,5%. 
A signifi car, portanto, que o 
que o governo está fazendo 
está em um caminho certo e 
adequado, dando resultados 
positivos; é evidente, ninguém 
esperava que, ao fi nal do ano, 
chegaríamos abaixo da meta 
estabelecida”, acrescentou.

Segundo Temer, essa ten-
dência de queda dos índices 
infl acionários se repetirá em 
2017. “Toda a projeção para 
este ano é de redução ainda 
maior da infl ação para fi car, na 
verdade, no centro da meta. 
Essa é uma boa notícia que eu 
quero compartilhar”, afi rmou. 
Ressaltou que o governo vem 
cumprindo tudo aquilo que 
projetou, em especial no que 
se refere às obras de infraes-
trutura que ainda não foram 
concluídas. “Vamos tratar 

O presidente Michel Temer coordena reunião do Núcleo de Infraestrutura, no Palácio do Planalto.
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Temer diz que infl ação fi cará 
no centro da meta em 2017

O presidente Michel Temer disse ontem (11) que, com os resultados positivos obtidos em 2016, a 
infl ação fi cará no centro da meta em 2017

também de outras obras que 
ainda possam seguir adiante, 
além daquelas que já têm se-
quência natural”.

Temer destacou a respon-
sabilidade que o governo vem 
tendo com as contas. “Chega-
mos ao fi nal do ano pagando 

todas as emendas, porque lei 
orçamentária é lei. Ou seja, 
o pagamento daqueles que 
prestaram serviços está em 
dia”. O Núcleo de Infraestru-
tura foi criado pelo governo 
federal para defi nir as políticas 
a serem implementadas no 

setor. Durante as reuniões foi 
apresentada uma lista de obras 
consideradas prioritárias e que 
possam ser concluídas com 
investimentos de até R$ 10 
milhões, incluídas na carteira 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) (ABr).

Infl ação para os que 
ganham menos sobe mais

depois de recuarem (-0,31%) 
em novembro. Já os produtos 
não alimentícios (0,18%) subi-
ram menos do que em novem-
bro (0,25%). O INPC regional 
mais elevado foi o de Brasília 
(0,87%), onde os alimentos 
subiram 0,7%, bem acima do 
índice nacional (0,05%). O me-

nor índice foi da região metro-
politana de Curitiba (-0,15%), 
O INPC se refere às famílias 
com rendimento monetário 
de 1 a 5 salários e abrange 
dez regiões metropolitanas 
do país, além dos municípios 
de Goiânia, Campo Grande e 
de Brasília (ABr).

Cerca de 15,4 milhões de brasi-
leiros devem viajar neste verão, o 
que representa 10% da população 
acima de 16 anos, segundo pesquisa 
Fecomércio RJ/Ipsos. Desses, 54% 
informaram que devem optar por 
roteiros dentro do próprio estado 
em que moram. Já as viagens 
para fora do estado onde residem 
será a escolha de 40%; apenas 5% 
apontaram intenção de viajar para 
destinos internacionais.

Entre os 84% que não pretendem 
viajar, as razões mais citadas para 
a decisão foram fi car em casa para 
evitar novos gastos (65%), traba-
lhar mais para ganhar dinheiro 
extra (28%) e aproveitar a estação 
na própria cidade em que moram 
(7%). A pesquisa foi realizada pela 
Fecomércio RJ/Ipsos, entre os dias 
1 a 13 de novembro de 2016, com 
amostra de 1200 entrevistados  em 
mais 64 municípios brasileiros.

Viagens dentro do próprio estado


