
É melhor ter dinheiro no 
bolso do que ganhar a Copa 

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 2018

A - Programa Miniempresa 
Já pensou em participar e fazer a diferença orientando e compartilhando 
a sua experiência adquirida no mercado trabalho? Anualmente, aconte-
ce o Programa Miniempresa da Junior Achieviement São Paulo – uma 
das maiores ongs incentivadoras de jovens do mundo – e as inscrições 
para voluntários estão abertas. A ideia é proporcionar uma experiência 
prática para jovens do ensino médio durante 16 semanas, sendo um 
encontro por semana dentro da escola. Eles participam de uma imersão 
em conceitos de gestão de pessoas, gestão fi nanceira, planejamento 
de marketing e produção. Selecione horário e escola para atuar. Saiba 
mais: (http://jasaopaulo.formstack.com/forms/voluntario_miniempresa). 

B - Óleo de Café
Rico em nutrientes e propriedades benéfi cas à saúde, as funcionalidades 
do café vão muito além da bebida e podem trazer diversos benefícios 
também em outros formatos. A Mensch, marca brasileira de cosméticos 
masculinos, acaba de lançar uma linha exclusiva de itens para barba, 
pele e cabelo, desenvolvidos a partir da semente de café verde. Os pro-
dutos utilizam em suas composições o óleo de café arábico, extraído do 
grão ainda verde, antes de passar pelo processo de torrefação.Repleto 
de componentes antioxidantes, tonifi cantes e antissépticos como os 
ácidos graxos e a Vitamina E, a presença do óleo garante uma ação anti-
-infl amatória, antiedema e hidratante, dando um aspecto mais natural 
à pele. Outras informações: (www.usemensch.com.br). 

C - Imóveis para Lances
O juiz Sérgio Moro autorizou o leilão de três imóveis atribuídos ao ex-ministro 
José Dirceu. Os bens podem ser arrematados no dia 5 de julho. O leilão será 
realizado pela Marangoni Leilões, via plataforma de leilões judiciais online 
Canal Judicial. As ofertas incluem uma casa de 200 m², localizada na Zona 
Sul, com lance inicial de R$ 750.375 mil. Além de uma chácara de 2.300 m², 
localizada em Vinhedo, com valor inicial de R$1,8 milhão. O lote de maior 
valor, um prédio comercial em Moema, está disponível no leilão com preço 
inicial de R$6 milhões. Os lances e demais informações em: (http://www.
canaljudicial.com.br/auction/index.htm?auction_id=67291).

D - Matriz Energética 
Nesta quinta-feira (28), às 16h, no Anfi teatro da Reitoria da Unifesp, na 

Rua Sena Madureira, nº 1.500, acontece o seminário ‘Matriz Energética 
no Brasil Hoje: Dilemas e Perspectivas’, promovido pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), que objetiva ouvir as opiniões de do-
centes, tanto na qualidade de especialistas em suas respectivas áreas, 
quanto como cidadãos brasileiros preocupados com a formulação de 
propostas que atendam aos interesses da nação. O tema será debatido 
por Caio Fontana, Daniel Monteiro Huertas, Fábio Braz Machado e Ildo 
Luís Sauer, com a mediação de José Arbex Jr.

E - Primeira Safra
A marca Bueno Wines, de Galvão Bueno, está se expandindo. O mais 
novo integrante é o AZ 0.2, nome do azeite da Bueno Wines que 
está chegando ao mercado neste ano. As oliveiras foram plantadas 
na Bellavista Estate, localizada em Candiota, na região da Campa-
nha Gaúcha, onde estão os vinhedos que produzem uvas para os 
rótulos da Bueno Wines. Galvão Bueno comemora a primeira safra: 
“Um azeite para ser Extra Virgem só pode atingir 0.80 de índice de 
acidez. Nossas azeitonas produziram um Extra Virgem com incríveis 
0.15”, explica o narrador esportivo. Só é possível essa baixa acidez 
quando o óleo é extraído de azeitonas frescas. Informações: (www.
buenowines.com.br).

F - Jornada Digital
A GoDaddy, maior plataforma de cloud dedicada a pequenos negócios 
e empreendimentos independentes, anuncia a chegada de um novo 
canal de conteúdo para se comunicar com o público brasileiro, um 
blog corporativo em português https://br.godaddy.com/blog/. Feito 
para apoiar o empreendedor que está investindo na sua jornada 
digital, o blog conta com informações sobre domínio e hospedagem 
de websites, ferramentas de Marketing, segurança, criação de sites, 
e-commerce, entre outros tópicos interessantes e estratégicos na 
jornada digital de todo negócio. Com foco em pequenas empresas, 
esse canal contribui com informações relevantes para ajudar o empre-
endedor a lançar e manter seu negócio na internet. Mais informações: 
(https://br.godaddy.com/).

G - Jornalismo Investigativo
Começa nesta quinta-feira (28), e vai até sábado (30), no Campus Vila 

Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi, a 13ª edição do Congresso 
Internacional de Jornalismo Investigativo. O evento receberá o ministro 
do STF e presidente do STJ, Luiz Fux, para debater “O Judiciário e o 
Brasil de 2018”. Além disso, entre os painéis de destaque estão o com o 
jornalista venezuelano Joseph Poliszuk, obrigado a deixar o país devido 
ao seu trabalho, e o com Marisa Kwiatkowski, repórter investigativa do 
The Indianapolis Star, uma das responsáveis pela investigação sobre casos 
de abuso sexual na equipe de ginástica dos EUA.  Outras informações: 
(http://congresso.abraji.org.br/).

H - Leilões de Imóveis do BVA
A 1ª Vara de Falência de São Paulo, autorizou dois novos leilões de 13 
imóveis do Banco BVA para pagamento de dívidas da instituição. Os 
bens, que já foram colocados à venda em outras ocasiões, possuem 
descontos que podem chegar a até 64%, se comparados aos valores de 
avaliação judicial. Os lances iniciais partem de R$178 mil e os imóveis 
podem ser arrematados nos dias 4 e 26 de julho. Entre os bens em 
leilão, destaca-se um imóvel comercial no Shopping Cadima, de Nova 
Friburgo. Ainda entre os destaques, uma casa de alto padrão de 970m², 
no bairro do Jardim Guedala, na Zona Sul. As ofertas também incluem 
fazendas localizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Mais 
informações: (http://www.canaljudicial.com.br/). 

I - Negócios na Periferia 
O Programa Valorização de Iniciativas Tecnológicas está com inscrições 
abertas para negócios inovadores criados nas periferias de São Paulo. 
Os 24 escolhidos para participar do Programa de Aceleração receberão 
R$ 32 mil, além de capacitações, mentorias e acesso a rede de contatos. 
Os escolhidos serão capacitados em gestão, desde os aspectos técnicos 
até jurídicos e mercadológicos, e também aprenderão a desenvolver 
seus negócios. O público-alvo do programa são jovens com mais de 18 
anos e moradores de locais que precisam de qualifi cação e suporte, para 
manter seus negócios sustentáveis e gerar renda. Mais informações: 
(www.vaitec.com.br). 

J - Congresso de Matemáticos
A edição 2018 do Congresso Internacional de Matemáticos (ICM) 
ocorre de 1º a 9 de agosto, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que 
o congresso ocorrerá no Hemisfério Sul. Durante as várias palestras, 
prêmios e painéis, o ICM abordará o tema “Como tornar a matemática 
mais global, mais conhecida e difundida?”. Os principais objetivos 
do evento são estimular contatos entre matemáticos de diferentes 
países, apresentar avanços recentes da área e promover coopera-
ção em diversas frentes. As inscrições podem ser feitas em: (www.
icm2018.org/portal/abertura). Mais informações: (www.icm2018.org/
portal/abertura).
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Vem chamando a 

atenção a passividade 

do brasileiro, beirando 

o desinteresse, sobre a 

participação da seleção 

nacional na Copa do 

Mundo na Rússia

Para o Brasil, conhecido 
como o país do futebol, 
essa situação pareceria 

impossível em um passado 
não muito distante. O que está 
acontecendo?

Várias hipóteses são aven-
tadas como resposta e uma 
frequentemente ouvida seria 
o fracasso do time brasileiro 
na Copa anterior disputada 
em solo nacional e cujo des-
fecho foi trágico: 7 x 1 para os 
alemães.

Embora pareça esclarece-
dora, essa explicação não me 
convence, já que não se amolda 
à história do futebol nacional. 
Desde a grande decepção 
de 1950 no Maracanã, com 
a derrota por 2 x 1 para os 
uruguaios, o torcedor convive 
com vitórias empolgantes e 
derrotas sofridas e às vezes 
surpreendentes. Nem por isso 
o amor à amarelinha pareceu 
diminuir, bastando lembrar 
a queda diante da Itália na 
Copa de 1982. Até hoje aquela 
seleção é elogiada e vista como 
demonstração da qualidade 
que o futebol brasileiro pode 
apresentar.

Talentos nacionais pouco 
permanecem no Brasil e às 
vezes vão para outros países 
ainda muito jovens. O sonho 
dos garotos não é mais jogar em 
um grande clube do país ou na 
seleção. O que realmente seduz 
é o brilho de clubes espanhóis, 
alemães e ingleses, aliado a 
altíssimos salários. Isso resulta 
em uma situação frequente 
e triste: quantos brasileiros 
conhecem a escalação do time 
titular brasileiro e já viram 
todos esses jogadores atuar?

Outro aspecto que pode 
ser observado é que a Copa 
anterior aconteceu no Brasil, 

o que aumentou a expectativa 
criada ao evento, que foi muito 
comentado em diversos aspec-
tos e, naturalmente, chamou a 
atenção dos torcedores antes 
do normal. A possibilidade 
de vitória da seleção em solo 
brasileiro empolgou muitos 
torcedores. Esses fatores li-
gados diretamente ao esporte, 
porém, parecem ser pequenos 
diante do que penso ser a ver-
dadeira causa dessa inércia. O 
motivo é político e, principal-
mente, econômico.

Além de uma recessão nos 
últimos anos, a esperada re-
cuperação da economia não 
veio. O país quase parou com 
a greve dos caminhoneiros e 
não há sinais claros de que o 
poder de compra do brasileiro 
melhorará tão breve. Dado 
ainda mais eloquente está na 
média de desemprego de 2010 
e 2014, anos das Copas ante-
riores; elas foram, nos meses 
de junho e julho desses anos, 
respectivamente, de 6,95% e 
4,85%. Já em 2018 a média 
do primeiro trimestre foi de 
13,1%.

Não está sobrando dinheiro 
para comprar uma camisa 
amarela nova ou preparar uma 
festa de comemoração. Some-
-se a isso uma certa desolação 
e descrença em relação à 
política nacional, que pode 
ser constatada pela pequena 
participação política em ano de 
eleição. Em anos anteriores, o 
cenário eleitoral já estava bem 
mais defi nido do que atualmen-
te e, até o momento, poucos 
se arriscariam a prever quem 
estará no segundo turno.

Assim, diante de tantas 
dificuldades econômicas e 
incertezas políticas, não é uma 
derrota vergonhosa que tira 
do brasileiro a atenção pelo 
futebol, mas, sim, um momento 
de preocupações e dúvidas que 
uma vitória na Copa do Mundo 
não irá reduzir. 

(*) - É professor de Direito Civil 
na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Campinas.

Marco Antonio dos Anjos (*)

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) continuam reduzindo 
a projeção de crescimento 
da economia e aumentando 
a estimativa para a infl ação. 
No sexto aumento seguido, a 
projeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu de 3,88% 
para 4% neste ano. Para 2019, 
a estimativa segue em 4,10%.

Mesmo com o aumento 
nas projeções, as estimativas 
seguem abaixo da meta de 
4,5%, com limite inferior de 
3% e superior de 6% para este 
ano. Para 2019, a meta é 4,25% 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%. Para 
alcançar a meta de infl ação, 
o BC usa como instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic. Na 
semana passada, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do BC decidiu manter a Selic 
em 6,5% ao ano.

Para as instituições fi nan-
ceiras, a Selic deve permane-
cer em 6,5% ao ano até o fi m de 
2018. Para 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, 
terminando o período em 
8% ao ano. Quando o Copom 
aumenta a Selic, objetivo é 

conter a demanda aquecida, 
e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais bara-
to, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da infl ação. A manu-
tenção da Selic, como prevê 
o mercado fi nanceiro, indica 
que o Copom considera as 
alterações anteriores sufi-
cientes para chegar à meta de 
infl ação, objetivo que deve ser 
perseguido pelo BC.

A estimativa do mercado 
fi nanceiro para o crescimento 
da economia continua sendo 
reduzida. A projeção para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) passou de 1,76% 
para 1,55% na oitava redução 
seguida. A previsão de cresci-
mento do PIB para 2019 caiu, 
pela terceira vez consecutiva, 
ao passar de 2,70% para 
2,60%. A previsão do mercado 
fi nanceiro para a cotação do 
dólar passou de R$ 3,63 para 
R$ 3,65 no fi m deste ano, e 
permanece em R$ 3,60 para 
o fi m de 2019 (ABr).
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NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 
ESTÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) colocou 
em audiência pública as minutas de sete Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) 
convergidas ao padrão internacional e incentiva os 

sobre os textos. 

Ipsas 24 – Presentation of Budget Information in Financial 
Statements

Separate Financial 
Statements

Consolidated 
Financial Statements; NBC TSP 18 – Investimento em 

Investments in Associates and Joint Ventures; NBC TSP 
Joint 

Arrangements
Disclosure of 

Interests in Other Entities

– Public Sector Combinations.

– www.crcsp.org.br – ou no site do CFC – www.cfc.org.br.

A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) e 
outros dez grandes produtores, 
entre eles a Rússia, decidiram 
elevar a oferta de petróleo no 
mercado em 1 milhão de barris 
diários, o que provocará um 
aumento real de 600 mil barris 
a partir de julho. “Chegamos por 
consenso ao milhão de barris que 
tinha sido comentado. Eles serão 
distribuídos entre países-Opep 
e não-Opep”, disse o ministro 
do Petróleo da Arábia Saudita, 

Khalid al-Falih.
Em um encontro que será rea-

lizado hoje (26) com a Rússia, a 
Opep decidirá como esse aumento 
de produção será dividido. O 
ministro de Petróleo da Nigéria, 
Emmanuel Ibe Kachikwu, afi rmou 
que participam no acordo os 14 
membros da Opep e dez países 
que acertaram no fi m de 2016 
um corte de 1,8 milhão de barris 
na produção diária para elevar os 
preços no mercado internacional 
(Ag.EFE).

O setor de serviços é o que vem registrando maior dinamismo.

Enquanto a população ocupada com mais de 60 anos cresceu 
8%, a de trabalhadores entre 25 e 39 anos teve um aumento 
de 0,9% no primeiro trimestre de 2018, na comparação 

com o mesmo período do ano anterior.
Entre aqueles com ensino médio incompleto, a ocupação se 

expandiu 10%, mas ela recuou 9% para os que têm apenas o 
ensino fundamental. 

O estudou analisou o mercado de trabalho a partir dos micro-
dados da pesquisa do IBGE, e dos dados de emprego formal do 
Caged, do Ministério do Trabalho. A avaliação é de que o mercado 
apresentou sinais de melhora nos últimos trimestres, mas os 
dados mais recentes apontam uma estabilidade, colocando em 
dúvida o ritmo da recuperação. A taxa de desocupação vem se 
mantendo em torno de 12,5%, refl exo de uma desaceleração do 
crescimento da população ocupada.

“Viemos de um período de retração muito grande. Nossa 
recuperação apresenta bases ainda frágeis, com muita informa-
lidade, o que traz alta volatilidade para o setor, tanto em termos 
de ocupação, quanto de rendimento.”, explica Maria Andréia 
Lameiras, pesquisadora do Ipea e uma das autoras da pesquisa. 
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Emprego reage com mais intensidade 
para os maiores de 60 anos

A seção Mercado de Trabalho da Carta de Conjuntura do Ipea divulgada ontem (25), mostra um 
comportamento distinto da ocupação, dependendo da idade do trabalhador e de seu grau de instrução

A ocupação vem reagindo em praticamente todos os setores da 
economia, mas em intensidades distintas. O setor de serviços 
foi o que registrou maior dinamismo, com uma criação líquida 
de quase 190 mil novos postos de trabalho nos doze meses até 
maio (Ipea).

Mercado espera por mais 
infl ação e menor crescimento

Opep amplia oferta de petróleo


