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A economia sob um nova perspectiva

Notícias Presentes nesta Edição:
• Governo de São Paulo pretende abrir 35,5 mil vagas em 2010;
• Lucro da Redecard passa de R$400 milhões no trimestre e sobre no ano;
• Mantega reafirma que Brasil entra em ciclo de expansão;
• Crédito expande-se acima da tendência de longo prazo, nota Meirelles;

GOVERNO DE SÃO PAULO PRETENDE ABRIR 33,5 MIL VAGAS EM 2010
Valor Econômico—02/02/2010
SÃO PAULO - O governo do Estado
de São Paulo também está expandindo a rede pública de ensino
profissionalizante. Sem acesso ao
programa Brasil Profissionalizado
do governo federal, o exgovernador Geraldo Alckmin,
secretário estadual de Desenvolvimento, pasta responsável pelo
Centro Paula Souza, que administra as escolas técnicas paulistas
(Etecs), pretende " não gastar um
único centavo com tijolos " e ainda assim abrir 33,5 mil vagas até
o fim do ano. A estratégia é usar
salas de aula ociosas de escolas
estaduais e dos Centros de Educação Unificados (CEUs), da prefeitura paulistana. .........................
" Tem muita escola com sala de
aula vazia à noite. No ano passado, fizemos convênios para utilizar essa capacidade ociosa de
mais de 30 escolas e 17 CEUs com
as Etecs. O fato importante é que

não precisa fazer prédio novo " , explica Alckmin, acrescentando que os novos cursos serão limitados ao setor de
serviços. " Vamos ceder professores do
Paula Souza para ensinar comércio,
turismo, informática, administração,
gestão de pequenos negócios, contabilidade, cursos que demandam no máximo um laboratório de informática. "
Calculando de cabeça, o exgovernador prevê economia de até R$
300 milhões. " Construir e equipar uma
escola para 1,1 mil alunos sai por volta
de R$ 7 milhões, R$ 8 milhões. Estamos falando de mais de 30 escolas. A
economia pode ser ainda maior, porque aí não entra a compra de terrenos, não precisa gastar com limpeza,
segurança, a Etec só entra com os professores. "
A meta do programa de expansão do
governo tucano é ampliar as matrículas para 177 mil alunos nos cursos técnicos e regulares das Etecs - em São
Paulo, o programa profissionalizante
tem duração de 18 meses e o aluno

precisa ter o diploma ou estar cursando simultaneamente pelo menos
o segundo ano do ensino médio.
Entre 2003 e 2009, as matrículas
apenas dos cursos técnicos passaram de 62.514 para 115.529, uma
taxa de crescimento de 85%. Fundado em 1969, o Centro Paula Souza
administrava 126 escolas em 2006;
hoje responde por 179.
Além da economia com a expansão
das vagas, Alckmin relaciona as
escolas técnicas com o dinamismo
do mercado de trabalho. " Em uma
cidade falta emprego, na outra,
sobra. A lógica é fazer um casamento, ver o que o mercado de trabalho
precisa. Podemos abrir uma escola
técnica de administração hoje, mas
não é um curso eterno, amanhã a
microrregião pode não precisar mais
de formar profissionais com esse
perfil. "

LUCRO DA REDECARD PASSA DE R$ 400 MILHÕES NO TRIMESTRE E SOBE NO ANO
Valor Online—29/01/2010
SÃO PAULO - A Redecard, credenciadora de cartões de crédito,
débito e de benefícios, apresentou
lucro líquido contábil de R$ 401,1
milhões entre outubro e dezembro
de 2009, ou 5,7% maior do que o
montante obtido em mesmo período do ano anterior.
O lucro líquido recorrente de R$
402,5 milhões no quarto trimestre
de 2009 representou um crescimento de 17,3% em relação ao
total apurado em igual período de
2008 (R$ 343,1 milhões).Em 2009,
o lucro líquido contábil ficou em
R$ 1,394 bilhão, contra o R$ 1,196

bilhão dos 12 meses antecedentes. O
lucro recorrente da empresa aumentou
26,5% ante 2008, ao passar de R$ 1,103
bilhão para R$ 1,396 bilhão.
A receita operacional líquida da Redecard totalizou R$ 868,8 milhões de
outubro a dezembro do ano passado,
alta de 11,9% sobre os R$ 776,4 milhões apresentados no quarto trimestre
de 2008. A receita operacional líquida
da companhia somou R$ 3,08 bilhões
em 2009 completo, avanço de 18,9%
sobre os R$ 2,59 bilhões apurados nos
12 meses anteriores.
O Ebitda (lucro antes de juros, impôs
tos, depreciação e amortização) ajustado da Redecard correspondeu a R$

626,3 milhões no quarto trimestre de
2009, aumento de 16,3% ante igual intervalo de 2008 (R$ 538,7 milhões). No ano,
o Ebitda ajustado da empresa subiu
24,4%, de R$ 1,767 bilhão para R$ 2,199
bilhões.
De acordo com a Redecard, o Ebitda
ajustado consiste no lucro operacional
adicionado dos valores da depreciação e
amortização e pelo montante do resultado financeiro líquido. O dado desconsidera a exclusão da receita financeira líquida obtida com os negócios de prépagamento aos estabelecimentos, pois a
companhia entende que esse negócio é
parte das suas atividades operacionais.
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MANTEGA REAFIRMA QUE BRASIL ENTRA EM CICLO DE EXPANSÃO
Valor Online - 02/02/2010
SÃO PAULO - O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, reafirmou seu otimismo com a economia brasileira neste
ano. Em seminário em São Paulo, ele
repetiu sua projeção de que o Produto Interno Bruto (PIB) do país irá apresentar expansão de 5% a 5,5% em
2010. " Alguns analistas falam em até
6,5%. Estamos iniciando um novo
ciclo de expansão que deverá durar
por muito tempo " , disse.
Para ele, o crescimento do Brasil
estará entre os maiores do mundo
neste ano e virá depois de uma base
sustentada de expansão em 2009.
O grande impulsionador do avanço do
PIB no país continuará sendo, na opinião de Mantega, a demanda interna,

que deve voltar aos patamares de
crescimento de 2008, anteriores à
crise, da ordem de 7,3%.
O ministro destacou também a formação bruta de capital fixo, que
deve apresentar também níveis elevados, com acréscimo de 16% neste
ano. " Nossa economia está mais dinâmica. As expectativas de aumento
da massa salarial e de avanço do crédito vão garantir o bom desempenho
do Brasil " , enfatizou Mantega.
O ministro, que acabou de voltar do
Fórum Econômico Mundial, em Davos,
citou a confiança dos empresários em
todo o mundo na economia brasileira. " Lá fora, acredita-se que o Brasil
é o país que criará mais empregos no

mundo " , comentou........................
Diante desse cenário, Mantega explicou que não sente mais a necessidade
do estabelecimento de medidas que
estimulem a economia. Para ele, os
subsídios fiscais do governo acabaram
no momento certo, devido ao aquecimento da economia.
" Começou haver uma euforia exagerada, em minha opinião. O impulso já foi
dado e agora a economia anda com
seus próprios pés " , observou.

CRÉDITO EXPANDE-SE ACIMA DA TENDÊNCIA DE LONGO PRAZO, NOTA MEIRELLES
Valor Online - 02/02/2010
SÃO PAULO - A massa salarial, o
comércio e o crédito no Brasil
estão crescendo acima da tendência de longo prazo, observou o
presidente do Banco Central (BC),
Henrique Meirelles, que participou
de seminário em conjunto com o
ministro da Fazenda, Guido Mantega. Apesar de não ter entrado em
detalhes sobre sua afirmação, o
dirigente da autoridade monetária
reiterou que o Brasil cresce em
bases sólidas e que o BC atua de
modo equilibrado. Ele lembrou
que o Banco Central tinha liquidez
para enfrentar a crise e apresentou iniciativas rápidas em seus
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canais de transmissão, o que colaborou para a restauração do crédito
na economia, a geração de emprego
e o aumento da renda dos brasileiros.
" Temos uma inflação que está dentro da meta e uma política monetária equilibrada que mantém resultados, não é nem excessivamente
frouxa, nem apertada " , afirmou
Meirelles.
O presidente do BC ainda recordou
que a responsabilidade macroeconômica da autoridade monetária
produz um ciclo virtuoso na economia. Segundo ele, a redução do
risco inflacionário, aumento das
reservas internacionais e a dívida

externa cadente - que geram risco
externo menor - " já levam à redução
dos juros internos ao longo dos anos " .
" A tendência de queda do prêmio de
risco reflete, entre outras coisas, na
queda da taxa real de juros " , enfatizou.
Quando questionado sobre a possibilidade de um superaquecimento da economia brasileira, Meirelles se esquivou
e disse que a ata do Copom é o documento oficial que trata desses assuntos.
Sobre a mudança de direção do BC, ele
afirmou que só irá pensar no futuro a
partir do fim de março. " Até lá, estou
100% voltado para o Banco Central " ,
comentou Meirelles.

O INEPAD - Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração - é uma organização sem fins lucrativos,
que conta com cerca de 200 professores doutores
ligados a renomadas instituições de ensino, nacionais
e internacionais e tem como missão a geração e a
disseminação de conhecimentos relacionados à Administração de Organizações por meio da pesquisa, do
ensino executivo e da extensão.

