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Fuga de capitais e 
intelectos

Cansadas das mazelas 

sofridas desde o 

malfadado Plano Collor, 

muitas famílias à época 

começaram a planejar-

se para viver em países 

com perspectiva de 

futuro mais promissor

Iniciaram o processo bus-
cando obter cidadania nor-
te-americana ou europeia. 

Em seguida, encaminharam 
os filhos, ainda pequenos, 
para estudarem em escolas 
de nível básico com currículos 
bilíngues, a fi m de prepará-los 
para viver expatriados desde 
a tenra idade e criar pessoas 
com visão global do mundo dos 
negócios e de outros aspectos 
da vida em geral, de maneira 
que pudessem prosperar onde 
desejassem viver. 

Os chefes de família co-
meçaram a esforçar-se para 
rapidamente obter fluência 
nos idiomas estrangeiros mais 
utilizados, como o inglês, fran-
cês, alemão, espanhol e, mais 
recentemente, o mandarim. 
Após os fi lhos terem acabado 
os cursos básicos, enviaram-
nos para fazer os cursos secun-
dários no exterior, com vistas a 
lá continuarem para concluir os 
cursos superiores. Enquanto 
isso, muitos pais obtiveram 
qualifi cação acadêmica de alto 
nível (mestrados, doutorados 
etc), visando mais facilmente 
obterem vistos de trabalho 
nos países para onde iriam se 
mudar.

Concomitantemente, com a 
ajuda de advogados especiali-
zados e consultores de bancos 
internacionais, inteiraram-se 
do modo de vida e legislação 
desses países. Aproveitando os 
momentos de euforia fi nancei-
ra no Brasil, quando o preço 
dos imóveis sobe de maneira 
exorbitante, venderam-nos, 
com o propósito de criar liqui-
dez e aguardar os momentos 
mais adequados para com-
prar moedas fortes a preços 
baixos, visando enviar para o 
exterior.

Na atualidade, na convivên-
cia permanente com alunos 
que frequentam escolas de 
idiomas, visando aprender 

mais um ou simplesmente para 
manter a fl uência em algum já 
dominado, é impressionante 
a constatação do número de 
famílias inteiras que estão 
preparando-se para ir defi niti-
vamente para um país desen-
volvido, como: EUA França, 
Portugal, Reino Unido (apesar 
do Brexit), Espanha, Itália, Su-
íça, Bélgica e Luxemburgo. 

O pleno domínio de idiomas 
estrangeiros é sempre uma 
ferramenta muito importante 
em qualquer fase da vida, pois 
quem é poliglota tem um grau 
de mobilidade incomparável, 
em situações de risco político 
e econômico elevado, como no 
Brasil presente. Que o digam, 
também, as milhares de famí-
lias da Venezuela e Argentina, 
que abandonaram às pressas 
suas pátrias, em direção a 
“portos seguros”.

Também o Panamá tem rece-
bido muitos expatriados, pois 
tem estrutura política estável, 
economia equilibrada, boa qua-
lidade de vida e também por 
ser administrado sob a ótica 
capitalista, além de oferecer 
cidadania a residentes e regime 
fi scal muito diferenciado dos 
demais países vizinhos. Se 
nos movimentos imigratórios 
anteriores, as pessoas que 
deixavam o Brasil, tinham 
alguma esperança de voltar 
um dia, na atualidade, isso já 
não ocorre. 

Desfazem-se de todos os 
seus bens domésticos e muitas 
chegam a abdicar da cidadania 
brasileira, num movimento 
radical de cortar os laços 
defi nitivamente. Não querem 
esperar mais 30 ou 40 anos, 
se tudo der certo, para que o 
Brasil transforme-se ao menos 
num país de segundo mundo. 
É lamentável para um país 
que carece de tudo, que em-
presários, médicos, dentistas, 
advogados, psicólogos, econo-
mistas, professores universi-
tários, cientistas, jornalistas e 
muitos outros profi ssionais de 
alto calibre intelectual tenham 
que deixar o país, para viver 
dignamente.

(*) - É economista, palestrante
e consultor fi nanceiro da

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

Fernando Pinho (*)

A - Comunicação Científi ca
Estão abertas as inscrições no site (www.famelab.com.br) para um dos 
maiores concursos de comunicação científi ca do mundo, o FameLab. 
Presente em mais de 30 países e realizado no Brasil pelo British Council, 
esta é a primeira vez que pesquisadores de todo o país poderão participar 
do evento. Para participar, bolsistas de Mestrado, Doutorado, Doutorado 
Direto e Pós-Doutorado das áreas de Ciências da Vida (ou Ciências Exa-
tas) e Engenharia devem enviar um vídeo que seja divertido e dinâmico 
direcionado ao público leigo, sobre um tema científi co de sua escolha, 
sem a utilização de qualquer dispositivo eletrônico (como Power Point), 
edição ou efeitos especiais. O vídeo deve ser apresentado em inglês e 
português, com duração máxima de 3 minutos para cada versão.

B - Argumentação Jurídica
No dia 24 de março, às 9h30, no Salão Nobre da OAB SP (Praça da 
Sé, nº 385), acontece a palestra ‘Argumentação jurídica, arte e técni-
ca’, proferida pelo professor João Ibaixe Jr, que objetiva apresentar o 
tema, a partir do conceito de ser a argumentação um meio cotidiano 
de construção do discurso, e examinar seu aspecto conjunto de, ao 
mesmo tempo, poder ser uma arte e uma técnica que visam, por meio 
de um modo específi co de encadeamento de enunciados, buscar uma 
conclusão verossímil. O estudo levanta a questão da importância dos 
argumentos e dos enunciados que fundamentam essasopiniões, a fi m 
de se obterem debates consistentes com resultadospositivos para a 
discussão de temas diversos. Inscrições e informações: (http://www2.
oabsp.org.br/asp/dotnet/CulturaEventos/Eventos/).

C - Reciclagem de Plásticos
A Operação Reciclar que acontece tradicionalmente durante a Feiplastic 
– Feira Internacional do Plástico - mostrará na prática e ao vivo para os 
visitantes a importância da reciclagem de materiais plásticos. Trata-se 
de uma iniciativa de caráter educativo que visa incentivar a coleta e a 
reciclagem desses materiais. Coloca em evidência todo o potencial de 
reciclabilidade e variedade de aplicações da resina plástica em diversos 
segmentos da indústria. A Feiplastic 2017, que acontece no Expo Center 
Norte, de 3 a 7 de abril, é o mais importante e tradicional evento da 
América Latina. Apresenta novas tecnologias das principais empresas que 
são referência no setor, em segmentos como plásticos, resinas, máquinas 
e reciclagem. Mais informações (www.feiplastic.com.br).

D - Rio de Janeiro e Amsterdã
A KLM mantem o seu compromisso de aumentar a oferta de seus voos 
no Brasil. A partir da temporada de inverno europeu, com início em 28 
de outubro, a aérea holandesa passará a oferecer mais uma frequência 
na rota Amsterdã/Rio de Janeiro/Amsterdã, passando a ter um voo 
diário entre as cidades. A novidade aumentará em aproximadamente 
20% a oferta de assentos. As operações nessa rota são realizadas com 
uma mistura de aeronaves Boeing 777-200 e o novíssimo Boeing 787-
900 Dreamliner, com capacidades para 316 passageiros (34 lugares 
na World Business Class e 282 na Econômica, sendo 40 da Economy 
Comfort) e 294 passageiros (30 lugares na World Business Class e 264 
na Econômica, sendo 48 da Economy Comfort), respectivamente. Outras 
informações:(www.klm.com.br).

E - Raciocínio Inovador
Um dos principais pilares da 3M é inovação, por isso a companhia in-
vestiu na criação do ‘Invent a New Future Challenge’, uma competição 
mundial que ajuda a identifi car novos talentos. As inscrições para a 4ª 
edição do evento acontecem até o dia 10 de março. A atividade é desti-
nada aos interessados em desenvolver uma solução inovadora através 
de “business cases” reais da empresa. A competição oferece aos jovens 
a oportunidade de exercitar várias habilidades profi ssionais, entre elas, 
capacidade analítica, resolução de problemas, tomada de decisão, trabalho 
em equipe, colaboração, comunicação, habilidades de apresentação e 
infl uência, fatores que farão parte do processo de avaliação, em adição 
aos desenvolvimentos dos casos de negócios. Para participar, é preciso 
realizar o cadastro no link (www.3m.com/inf2017), ter mais de 18 anos, 
falar inglês fl uentemente.

F - Atividade Aquícola
O governo paulista anunciou uma série de medidas para impulsionar a 
aquicultura paulista, como a Guia de Trânsito Animal eletrônica (e-GTA) 
e a emissão a Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária 
para a aquicultura, simplifi cando o licenciamento ambiental, facilitando 
a emissão de documentos e licenças para que os pequenos produtores 
possam exercer a atividade. A emissão da e-GTA para a movimentação, 
dentro do Estado, de animais aquáticos pode ser feita pelo criador por 
meio do sistema informatizado Gedave, em sua propriedade, para ser 
liberada online pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Outras 
informações: (www.defesa.agricultura.gov.br) e (www.cati.sp.gov.br). 

G - Pós em Sucroenergético 
A UFSCar oferece a 13ª turma do programa de Master of Technology 
Administration (MTA) em Gestão Industrial Sucroenergética. As ins-
crições vão até 10 de março. O curso aborda questões básicas como 
matéria-prima, geração de energia, produção de álcool e cana-de-açúcar 
orgânica, logística, mercado, controle de qualidade, novas tecnologias e 
gestão. Podem participar engenheiros, administradores, economistas, 
tecnólogos e demais profi ssionais com formação em nível superior 
que exercem ou pretendem exercer atividades relacionadas ao setor 
sucroenergético.  As aulas serão ministradas na cidade de Sertãozinho, 
na Uniceise, em encontros quinzenais, aos sábados. Mais informações 
no site (www.mta.ufscar.br) ou tel. (19) 3543-2614. 

H - Astrofísica de Alta Energia
Estão abertas as inscrições para a São Paulo School of Advanced Science on 
High Energy and Plasma Astrophysics in the CTA Era (SPSAS-HighAstro 
), que será realizada no IAG-USP de 21 a 31 de maio. Serão selecionados 
100 alunos, entre estudantes, pós-doutores e pesquisadores, sendo, apro-
ximadamente, 50% brasileiros e 50% estrangeiros, com formação básica 
nas áreas de Física, Astronomia e Matemática, para participar da Escola 
Avançada. Os estudantes selecionados que venham de outras cidades, 
estados e países terão suas despesas com passagem aérea, transporte e 
alimentação pagas pela organização da Escola. Inscrições e mais infor-
mações: (www.iag.usp.br/inscricoes/spsashighastro). 

I - Eventos Esportivos
A ESPM está com inscrições abertas para o curso ‘Sportainment 
Sponsorship Essentials’, voltado aos interessados em aprimorar seus 
conhecimentos relacionados a patrocínios e ações de marketing em 
eventos esportivos e de entretenimento. Com duração de 15 horas e 
aulas divididas em cinco módulos marcados para os dias 3, 10, 17, 24 de 
abril e 8 de maio, o curso será realizado no Campus Joaquim Távora da 
instituição de ensino, na Vila Mariana. As aulas serão ministradas pelos 
profi ssionais José Colagrossi, Diretor Executivo do IBOPE Repucom, 
e Ivan Martinho, Especialista em Marketing com vasta atuação em ma-
rketing esportivo. Informaçõesno tel. 5081-8200 (opção 1) ou (http://
securityserver2.espm.br/eventos/servlet/hnweevn1).

J - Recorde nas Exportações 
A Volare, unidade de negócios da Marcopolo S.A. e fabricante de veículos 
leves para o transporte de passageiros, registrou em 2016 desempenho 
recorde nas exportações. O resultado contribuiu para ampliar a presença 
da marca em importantes países da América Latina, África, Oriente Médio 
e Ásia. Com volume de 445 unidades exportadas para 21 países (melhor 
resultado já obtido), a fabricante alcançou crescimento de cerca de 80% 
em relação a 2015, quando exportou 254 veículos para 14 países. Os novos 
mercados foram Camarões, Colômbia, Costa do Marfi m, Emirados Árabes, 
Guatemala, Hong-Kong, México e Miamar. Com isso, a Volare passou a contar 
com rede de distribuidores com vendas e pós-vendas em 38 países.
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Caiu  o 
percentual 
de cheques 
devolvidos 

O percentual de devoluções 
de cheques pela segunda vez 
por insuficiência de fundos 
em janeiro foi de 2,12% em 
relação ao total de cheques 
compensados. As informações 
são do Indicador Serasa Expe-
rian de Cheques Sem Fundos. 
Desde agosto de 2015, quando 
o índice foi de 2,11%, que não 
se registrava um percentual 
de devolução tão baixo. Em 
dezembro/2016 o percentual 
de devoluções havia sido de 
2,25%.

Janeiro teve 917.049 cheques 
devolvidos e 43.339.051 com-
pensados. No mês de dezembro 
2016, haviam sido 1.027.169 
cheques devolvidos por falta 
de fundos contra 45.726.973 
compensados. Segundo os 
economistas da Serasa Expe-
rian, a redução da infl ação, a 
queda dos juros e a entrada da 
segunda parcela do 13º salário 
na economia em dezembro, 
com os consumidores priori-
zando o pagamento de dívidas, 
contribuíram para reduzir a 
inadimplência com cheques no 
primeiro mês de 2017.

O presidente Michel Te-
mer abriu ontem (21) crédi-
to extraordinário de R$ 100 
milhões para o Ministério da 
Defesa. Os recursos serão 
usados para apoio logísti-
co às Forças Armadas no 
sistema penitenciário e nas 
ações de segurança pública 
nos estados. Em janeiro, o 
governo federal autorizou 
a atuação das Forças Ar-
madas nos presídios para 
fazer inspeção de materiais 
considerados proibidos e 
reforçar a segurança nas 
unidades.

A segurança interna, en-
tretanto, continua sob res-
ponsabilidade dos agentes 
penitenciários e policiais.A 
cooperação entre os entes 
locais e federais no combate 
ao crime organizado e na 
modernização dos presídios 
é um dos pontos do Plano 
Nacional de Segurança Pú-
blica, lançado pelo governo 
federal em janeiro, em meio 
à crise no sistema prisional 
em diferentes estados, que 
já resultou na morte de mais 
de 100 detentos.

As Forças Armadas também vão oferecer treinamento para as 

forças de segurança pública estaduais.

Esta percepção de expec-
tativa de queda da infl a-
ção ocorreu em todas 

as faixas de renda. Segundo 
dados divulgados ontem (21) 
pelo Ibre/FGV, a expectativa 
mediana dos consumidores 
brasileiros para a infl ação nos 
12 meses seguintes recuou 0,3 
pp de janeiro para fevereiro, ao 
passar de 7,9% para 7,6%. 

Segundo a pesquisa Expecta-
tiva de Infl ação dos Consumido-
res, este é o menor valor desde 
os 7,2% de janeiro de 2015 e o 
terceiro recuo mensal consecu-
tivo, o que levou o indicador a 
fi xar-se em fevereiro em 3,8 pp 
abaixo do mesmo mês do ano 
anterior – quando chegou a al-
cançar o máximo da série histó-
rica de 11,4%. Para o economista 
da FGV, Pedro Costa Ferreira, 
parece clara a percepção de uma 

Segundo a pesquisa, este é o menor valor desde os 7,2% de 

janeiro de 2015.
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Infl ação prevista pelos 
consumidores recua pelo 
terceiro mês consecutivo

A proporção de consumidores que prevêem infl ação abaixo do limite superior de tolerância do regime 
de metas adotado pelo governo, que é 6,5%, aumentou em 6,4 pontos percentuais (pp), ao passar de 
32,5% para 38,9% do total, entre janeiro e fevereiro

e acesso a informação”, disse 
o economista. Apesar de a ex-
pectativa de queda da taxa de 
infl ação ter ocorrido em todas 
as faixas de renda familiar, o 
destaque fi cou com as famílias 
com renda mensal superior a R$ 
9,6 mil, cuja previsão mediana 
de 6,4% fi cou abaixo do limite 
superior de tolerância do regi-
me de metas do BC.

A expectativa maior da in-
fl ação para os próximos meses 
fi cou com as famílias com menor 
taxa de renda, até R$ 2,1 mil. 
Nesta faixa de renda, a expecta-
tiva de infl ação futura fi cou em 
8,5% caindo para 7,9% entre os 
conumidores que granham de 
R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil. Entre as 
famílias com renda entre R$ 4,8 
mil e R$ 9,6 mil, a expectativa de 
infl ação para os próximos meses 
fi cou em 7,5% (ABr).

desaceleração rápida da infl ação 
para os próximos meses.

“No momento, a percepção 
de desaceleração rápida da 
infl ação nos próximos meses 

parece clara. Outro fato é que 
a queda da infl ação está ocor-
rendo mais rapidamente entre 
as famílias de renda mais ele-
vada, com maior escolaridade, 

Governo destina R$ 100 milhões 
para apoio ao sistema prisional

O apoio do Ministério da 
Defesa será dado mediante 
demanda dos governado-
res. Para isso, eles devem 
solicitar ao presidente um 
decreto de garantia da lei e 
da ordem, o instrumento legal 
que vai determinar o envio 
dos militares. Nesse caso, o 
comando da operação fica a 
cargo das Forças Armadas. 
Os militares só entrarão nos 
estabelecimentos prisionais 
depois que as forças policiais 

locais garantirem que não 
há risco. 

Os militares não terão 
contato com os presos, que 
deverão ser retirados das 
celas e demais dependências 
durante a inspeção em busca 
de armas, drogas e aparelhos 
celulares. As Forças Armadas 
também vão oferecer treina-
mento para que as próprias 
forças de segurança pública 
estaduais façam inspeções 
regulares (ABr).


