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Empresas freiam ritmo
de compras, diz pesquisa

goria e a população
sobre a necessidade
da doação de sangue.
A participação é voluntária. As coletas são
realizadas no Hemocentro localizado na

Corretor ajude a salvar
vidas com a sua doação! Informações pelos
telefones abaixo.

Comodidade, infraestrutura e
qualidade. O Sindicato oferece
todo o aparato necessário aos
corretores de imóveis para que,
desde o início até o fechamento
do negócio, possam melhor
atender os seus clientes.
O benefício conta com secretária, serviço de copa, computadores com acesso ilimitado à
internet, “multitasks”, telefone e

orientação jurídica gratuita.
Usufrua deste espaço feito
especialmente para os corretores de imóveis. Entre em contato com a Agência Regional mais
próxima
e
agende o seu
horário. Mais
i n fo r m a ç õ e s
pelos telefones abaixo.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
É importante que todos os corretores de imóveis mantenham seus dados cadastrais atualizados conforme a
Nota Técnica SRT/Ministério do Trabalho e Emprego nº201/2009. Ao efetuar o recadastramento, o profissional
da categoria se manterá informado e legalmente habilitado para o exercício da profissão. Para recadastrar basta
acessar www.sciesp.org.br ou pelo telefone (011) 3889-5899 ramal 534.
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investimentos nos próximos 12
meses.Emoutubrodoanopassado, esse quesito era prioridade
para somente 5% das empresas.
De acordo com o consultor,
melhorar as estruturas e os processos de produção são exemplos de como as companhias podem otimizar o capital investido. “Os resultados são coerentes”, observa o executivo. Ele
pondera que essa acomodação
está sendo influenciada pelo clima de incertezas que predomina
nocenáriointernacionalemrelação aos rumos das economias da
Europa e dos Estados Unidos.
Detoda forma, diz Redes,após
esse ciclo de ajuste as empresas
brasileiras estarão mais aptas a
usufruir dos benefícios do cenário econômico mundial mais favorável, que provavelmente deve ocorrer em 2013 e 2014.
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EM PORCENTAGEM DE ENTREVISTADOS
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l Previsão de empresas no Brasil
e no mundo em relação à venda
de ativos, nos próximos 12 meses
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FONTE: ERNST & YOUNG, ESTUDO CAPITAL
CONFIDENCE BAROMETER

Esse movimento é confirmado por outro dado da pesquisa.
Mais da metade das companhias
brasileiras(52%)pretendedesinvestirnospróximos12meses,ante a média global de 31% para esse quesito. As empresas desinvestem quando vendem ramos
de negócios que não lhe interessamepassamaconcentrar esforços no seu foco. Na pesquisa anterior, em outubro do ano passado, apenas 12% dos executivos
brasileirosentrevistadospretendiam passar ativos para a frente.
Redes cita como exemplo outro resultado da pesquisa que
reafirma esse novo momento da
conjuntura empresarial, no qual
ascompanhiasestãovoltadaspara si próprias, tentando melhorarodesempenho.Segundoaenquete, 33% dos entrevistados
têm como objetivo otimizar os
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Casa de Misericórdia

o

parceria com a Santa

As empresas brasileiras planejam “arrumar a casa” nos próximos 12 meses e fazer valer cada real investido, após um período de forte crescimento. Isso é o que revela pesquisa global da consultoria Ernest
Young, intitulada Capital Confidence Barometer.
A pesquisa, que trata da confiança dos empresários, ouviu
1,5 mil executivos que comandam empresas da indústria, comércio e serviços, com faturamento anual entre US$ 1 bilhão e
US$ 4,9 bilhões, espalhadas por
50 países. Há no estudo um capítulo voltado só para o Brasil.
Deacordo comaenquete,apenas23%dascompanhiasbrasileiras consultadas neste mês pretendem fazer fusões e aquisições nos próximos 12 meses. Esse resultado é 40% menor que o
apresentado pela última pesquisa em outubro de 2011 (37%) e
menosde umterço do obtido em
abrilde2011,quando77%dasempresas queriam ir às compras.
“Às vezes, as estatísticas podem parecer pessimistas, mas o
Brasil está em outro momento,
depois de um período de grande
euforia”, afirma o sócio de Transações da Ernst & Young Terco,
Eduardo Redes. Ele destaca que
essa redução no ritmo da intenção de ir às compras mostra que
as empresas agora estão voltadas para “digerir” as aquisições e
pôr ordem na casa.
Nomundodosnegócios,quando uma empresa compra outra,
ela incorpora vários ativos e,
num segundo momento, começa a separar o que lhe interessa,
explica o especialista.
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Sindicato disponibiliza escritório para corretores

O Sindicato, em

Márcia De Chiara

ut
ili

ao Metrô Santa Cecília.

SINDICATO APOIA
DOAÇÃO DE SANGUE

Após período de fusões e aquisições, companhias brasileiras planejam
reduzir investimentos e pôr ordem na casa nos próximos 12 meses

A

região central, próximo

Universidade para Corretores de Imóveis
Igualmente, os Encontros
Imobiliários, que fazem parte do
programa de educação continuada, acontecem às terças-feiO Sindicato investe na Univer- ras a partir de 18h30. Verdasidade Corporativa - UNISciesp, deiras lições paralelas às currique beneficia a todos os corre- culares, melhoram as condições
tores de imóveis com programa dos profissionais da intermediade educação permanente e ain- ção imobiliária, os Encontros são
da o curso de ECI - Especialista transmitidos pela TV O Corretor,
democratizando o conhecimenem Consultoria Imobiliária.
Com aproximadamente cen- to e beneficiando inúmeros corto e trinta horas, o curso é com- retores de imóveis. As conferênposto por dez módulos e conta cias contam com personalidades
com metodologia inovadora, do setor, que abordam temas
conteúdo estratégico e ótima importantes sobre o mercado
infraestrutura. Deste modo o ECI imobiliário e demais assuntos
garante aos profissionais da de interesse para a categoria.
Na próxima semana o Encategoria posição de grande descontro Imobiliário apresenta:
taque no mercado imobiliário.
24/04 – “Política Nacional de
Mobilidade Urbana”, com Milton
Bigucci, fundador e presidente
da MBigucci Empreendimentos
Imobiliários.
Informações e inscrições nos
telefones abaixo.

Mundo. Já os resultados globais
da pesquisa mostram poucas oscilações em relação a enquetes
anteriores.“Aevoluçãoláforaestá muito devagar”, diz o sócio da
Ernest Young. Prova disso é que
52%das empresas preveemcrescimento dos negócios nos próximos 12 meses. Em abril e outubro do ano passado, esses porcentuais eram de 51% e 50%, respectivamente.
Emrelaçãoàconfiança dosnegócios, 40% das empresas consideram o cenário positivo, resultadoligeiramentesuperioraoobtido em outubro (37%). Já a fatia
de empresas que enxergam um
cenário estável ficou mantida
em 45% entre outubro de 2011 e
abril deste ano. Houve pequena
redução da fatia de empresas
queveemqueda,de18%emoutubro de 2011 para 15%, agora.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Empresas & Negócios, p. B8.

