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Seudinheiro

Pesquisa DCI Formação profissional ganha destaque no destino dos recursos dos executivos

3Uma boa dica Conseguir economizar exige organização.
Para saber quanto é possível guardar todos os meses, o ideal é ela-
borar uma planilha de gastos e cortar as despesas superficiais.

Imobiliário Banco do Brasil amplia créditos
O Banco do Brasil estendeu ontem o financiamento imobiliário
para os Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul. Desde 12 de fevereiro, coneçou a receber propostas
dos clientes no Distrito Federal e de seus funcionários em todo o
País, por meio do acordo com a Associação de Poupança e Em-
préstimo (Poupex). No primeiro mês, o banco recebeu 163 pro-
postas e aprovou 126, o equivalente a R$ 10,4 milhões.

Dívida Inadimplência deve se manter
A inadimplência das pessoas físicas, que cresceu 7,3% no pri-
meiro bimestre de 2007, deverá se manter estável este ano, ape-
sar do crescimento da tomada de crédito por este público. As
projeções são de especialistas da Associação Nacional das Insti-
tuições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi) e da
Serasa, feitas no seminário Gestão da Inadimplência, realizado
ontem pelas duas instituições na sede da Serasa, em São Paulo.

Imposto Precatório precisa ser declarado no ir
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que os va-
lores decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor
(RPVs) na Justiça Federal, recebidos em 2006, devem ser incluí-
dos na Declaração de Imposto de Renda (IR) 2007. Para os valo-
res recebidos na Caixa, a fonte pagadora é o próprio banco. Já pa-
ra os beneficiários de RPVs que receberam seus valores pelo
Banco do Brasil, o CNPJ a ser informado é 00000000/0001-91.

De olho na carreira,
executivos priorizam
investir em educação
Do total de entrevistados
ouvidos em fevereiro, 41%
destinaram aplicação ao
setor; imóveis ficam em se-
gundo lugar com 25%, se-
guidos por ações, com 17%

as três aplicações prioritárias dos
empresários e executivos consul-
tados pelo DCI em fevereiro. As-
sim como aconteceunos últimos
meses, osinvestidores dãopriori-
dadepara opçõescomo imóveise
ações, que possuemcomo carac-
terística o retorno de longo prazo.

Ainda que a turbulência da se-
mana passada tenha assustado
alguns investidores, coma queda
significativada Bolsa,oaplicador
de longo prazo tende a ser pouco
afetado pelasoscilações momen-
tâneas. Esse interesse maior nos
investimentos como ações e imó-
veis tende a crescer com o cenário
atual, que continua sendo de
queda da taxa básica de juros.

fernando torres

com repórteres do dci

são paulo

Apesar de os políticos ainda não
pensarem assim, os brasileiros
que possuemalguma sobrade re-
cursos jáentenderam queeduca-
çãodeveser aprioridadenúmero
um.Os númerosda PesquisaDCI
de fevereiro trazempela primeira
vez oitem Educaçãocomo oprin-
cipal destino do investimento
pessoal dos 152 empresários ou-
vidos pelo jornal no mês passado.
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Segundo o levantamento, 41%
dos entrevistados disseram desti-
nar recursos para investimento
emEducação. Emsegundolugar,
aparecem os imóveis, com 25%.
Naterceiraposição, vêmasações,
prioridade para 17% dos executi-
vos. Como diversos cursos de
pós-graduaçãoe MBAcustamal-
gumas dezenas de milhares de
reais, faz sentido que as pessoas
destinem boa parte de recursos
para investir na formação profis-
sional. Para quem não possui o
dinheiro disponível, bancos co-
mo Bradesco e Santander ofere-
cem financiamento a juros mais
baixos, em torno de 2,35% ao ano.

Mesmo com o destaque que
ganhou o investimento em Edu-
cação, não houve alteração entre

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 16 mar. 2007. SeuDinheiro, p. B16.




