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● A recuperação da economia
mundial mudou de um cenário de
duas velocidades para um de
três e tem sido marcada por uma
diferença nítida de ritmo de cres-
cimento entre as diversas re-
giões do mundo, afirmou ontem o
economista-chefe do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), Oli-
vier Blanchard, em entrevista.

Para ele, uma bifurcação pare-

ce se formar entre os países de-
senvolvidos.

Há a velocidade lenta, a muito
lenta e a marcha à ré, disse ele.
Blanchard destacou que antes
havia uma separação clara entre
os ritmos de crescimento dos
países desenvolvidos e dos emer-
gentes. O Japão ainda é uma in-
cógnita e pode ficar em uma velo-
cidade intermediária.

Blanchard frisou que agora há
uma divisão entre os países de-
senvolvidos, com os Estados Uni-
dos se recuperando de um lado e
a zona do euro ainda em reces-
são. / A.S.J.

Brasil e mundo
vão crescer
menos, avalia FMI
País foi um dos que tiveram a maior revisão para baixo da estimativa
feita em outubro; já o Japão teve a maior revisão para cima

Recuperação da
economia global tem
‘três velocidades’

Nelson Parisi

N o sentido de qualificar e va-
lorizar os profissionais que
atuam na comercialização

imobiliária, a Rede Secovi de
Imóveis lançou, em 5/4, a de-
signação Cersim - Corretor
Especialista Rede Secovi de
Imóveis.

De acordo com Nelson Pari-
si Júnior, presidente da Rede,
a iniciativa é resultado do an-
seio de melhorar a imagem do
corretor de imóveis. “A Uni-
versidade Secovi estruturou
uma grade de cursos, cujos
conteúdos vão ao encontro
do dia a dia do profissional
de corretagem. Haverá, ainda,
uma série de palestras e toda
a pontuação dos participan-
tes será controlada pelo PQE
(Programa Qualificação Es-
sencial) do Sindicato”, afirma.

P arceria firmada entre o
Secovi-SP e a agência
Desenvolve-SP propicia

aos representados pelo Sindi-
cato acesso a linhas de crédito
para desenvolvimento de pro-
jetos imobiliários. Voltado a
empresas de pequeno e médio
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Com a designação, é pos-
sível acessar a plataforma
mundial WorldProperties,
cuja base congrega imóveis
de mais de 30 países. Além
disso, o corretor será acom-
panhado e poderá perder a
designação obtida, caso re-
vele sinais de involução. “O
mercado é dinâmico. Quere-

mos que esses profissionais
busquem cada vez mais apri-
moramento”, defende Parisi.

O Cersim teve como mode-
lo programas internacionais
consagrados, caso do Realtor®
norte-americano, da NAR (Na-
tional Association of Realtors).
Segundo estatísticas dessa
associação, corretor com de-
signação vende 30% mais que
os demais profissionais. De
acordo com Parisi, a intenção
é oferecer especializações em
diversas áreas da corretagem.
“O corretor poderá especia-
lizar-se em imóveis residen-
ciais, comerciais, industriais,
lançamentos etc., e, assim, vai
somando uma, duas, três estre-
las, até se tornar um corretor
master”, explica. Informações
em www.cersim.com.br.

Desenvolve-SP financia projetos imobiliários

Manutenção predial sustentável  – Este é o tema do Ciclo de Palestras para Condo-
mínios que acontece no dia 23/4, a partir das 18h30, na sede do Secovi-SP. Organizado pela
vice-presidência de Administração Imobiliária e Condomínios do Sindicato, o evento apresenta
as manutenções preventivas que podem ser adotadas, com foco na sustentabilidade. Inscrições
gratuitas, mediante doação de agasalho em prol da campanha do Ampliar. Informações: (11)
5591-1304 a 1308.
____________________________________________________________________________

Quality Service Conference  – As questões mais relevantes que envolvem a qualidade
de serviços no Brasil e no mundo estarão em debate na Quality Service Conference 2013, dias
6 e 7 de junho, na sede do Secovi-SP. Realização conjunta do Sindicato, Garrido Marketing e
Lederman Consulting & Education, o evento reúne representantes de grandes companhias e do
Disney Institute. Inscrições: www.qualityserviceconference.com.br.

Rede Secovi qualifica corretores
com designação Cersim

porte (com faturamento anual
entre R$ 360 mil e R$ 300 mi-
lhões), o objetivo é fomentar
o desenvolvimento econômi-
co do Estado de São Paulo.

“A parceria é importante para
nosso setor, que poderá obter
financiamentos com taxas de

juros mais baixas e mesmo
conseguir repasse de produtos
do BNDES”, considera o pre-
sidente do Sindicato, Claudio
Bernardes. Em função da Copa,
há linhas específicas para em-
preendimentos hoteleiros. De-
talhes no portal Secovi.
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Na última quinta-feira, mais 
de 500 pessoas comparece-
ram ao Teatro CIEE, em São 
Paulo, para presenciar um 
encontro do vice-presidente 
da República Michel Temer 
com Ruy Martins Altenfelder 
Silva, presidente do Conselho 
de Administração do CIEE, 
e o jornalista Gaudêncio 
Torquato, Conselheiro da entidade. Os três con-
versaram sobre seu mais recente livro, Anônima 
intimidade – uma incursão na literatura poética do 
autor de respeitadas obras sobre direito constitu-
cional. Após o bate-papo, Temer autografou o livro 
para centenas de leitores, entre autoridades, educa-
dores, estudantes, empresários e público em geral. 
Ao final, Altenfelder e Luiz Gonzaga Bertelli 

(presidente executivo do CIEE) entregaram ao 
homenageado o Troféu Integração. Durante o 
encontro, o vice-presidente destacou a consonân-
cia do trabalho do CIEE – dedicado à assistência 
social – na preparação do jovem para o mercado 
de trabalho – “com o momento atual do Brasil e 
com as políticas públicas voltadas prioritariamente 
para a infância e a juventude”.

TEMER LANÇA LIVRO NO TEATRO CIEE

♦ Planejamento estratégico nas organizações sociais. Palestra de Wagner 
Furtado, presidente executivo da Fundação Dom Cabral, no 143º Fórum 
Permanente de Debates do CIEE sobre a Realidade Brasileira. 25/4, quinta-feira, 
às 18h30min., nos Teatro CIEE (rua Tabapuã, 445, Itaim Bibi, São Paulo/SP), 
com coquetel. Inscrições obrigatórias e gratuitas: www.ciee.org.br/portal/
eventos. Informações: tels. (11) 3040-6541/6542.
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Ruy Altenfelder, Michel Temer e Gaudêncio Torquato.

Quem deseja obter informações e manter-se atualizado sobre todas as 
novidades da 16ª Feira do Estudante - Expo CIEE 2013 já pode acessar 
a página www.facebook.com/expociee. No espaço, além de postagens 
sobre as atrações da mostra, há um link que remete para o Portal CIEE, 
onde podem ser feitas com antecedência as inscrições gratuitas, o que 
agilizará o acesso à mostra (17 a 19 de maio, no Pavilhão da Bienal do 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo/SP). Entre as atrações, está a oferta de 
5 mil vagas de estágio e 2 mil de aprendizagem, além de uma grade de 80 
palestras sobre carreira e outros temas referentes à inclusão profissional.

EXPO CIEE 2013 EM REDE SOCIAL

O CIEE, a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional São Paulo 
(ABRH-SP) e a consultoria Toledo & Associados anunciarão, em 18.04.13, para 
convidados o ranking As Melhores Empresas para Estagiar 2012. O prêmio será 
entregue no Teatro CIEE, às 19h30, com coquetel, e a listagem será divulgada também 
no site www.ciee.org.br e em edição especial de maio-junho da revista Agitação.

A ENTREGA DO PRÊMIO AOS 
MELHORES ESTÁGIOS  

Informe Institucional

Altamiro Silva Júnior
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) reduziu a proje-
ção de crescimento da econo-
mia brasileira em 2013, de
3,5%, previstos em janeiro, pa-
ra 3%. A estimativa consta no
relatório Projeção Econômica
Mundial: Esperanças, Realida-
des e Riscos, divulgado ontem
no início da Reunião de Prima-
vera do organismo internacio-

nal em Washington.
Esta é a segunda revisão para

baixo na estimativa de cresci-
mento da economia brasileira
para 2013. Em janeiro, o FMI já
havia baixado a previsão, que
era de expansão de 4% divulga-
da em um relatório feito em ou-
tubro pelos economistas do
Fundo.

O Brasil foi um dos países
com maior revisão para baixo
nas estimativas de crescimento.
Só perde para um grupo de pe-

quenos países formado por ex-
repúblicas da União Soviética,
como Armênia e Tajiquistão. Pa-
ra essa região, excluindo a Rús-
sia, a estimativa foi reduzida em
0,8 ponto, de 4,3% para 3,5%.
Poucos países tiveram revisão
para cima nas projeções: Japão e
Alemanha estão entre eles.

Ao mesmo tempo em que re-
duziu a projeção do Produto In-
terno Bruto (PIB) brasileiro pa-
ra 2013, o FMI elevou em 0,1 pon-
to a estimativa de 2014. Em janei-

ro, a previsão era de que o país
fosse crescer 3,9% no ano que
vem, número agora elevado pa-
ra 4%.

América Latina e mundo. Para
a América Latina como um to-
do, a projeção de crescimento
foi reduzida em 0,3 ponto por-
centual, para 3,4% em 2013. Já
para 2014, o número não mudou
e o FMI segue esperando cresci-
mento de 3,9%. O México deve
ganhar do Brasil em crescimen-

to este ano, com expansão pre-
vista de 3,4%, mas perde em
2014, ano em que deve crescer
os mesmos 3,4% de 2013.

O FMI também reduziu a pro-
jeção de crescimento da econo-
mia mundial. A expectativa é de
que o PIB global tenha expansão
de 3,3% este ano, abaixo dos
3,5% projetados em janeiro. Pa-
ra 2014, a estimativa segue inal-
terada, com previsão de cresci-
mento de 4%.

Os mercados emergentes, no-

tadamente a China, vão conti-
nuar puxando o crescimento
mundial. Mas mesmo para esse
grupo de países a projeção do
FMI foi reduzida. A previsão é
de que os emergentes cresçam
5,3% este ano, ante estimativa
anterior de 5,5%. A China deve
crescer 8%, 0,1 ponto abaixo do
número divulgado em janeiro.

Os países desenvolvidos de-
vem crescer 1,2% em 2013, ante
1,3% do relatório de janeiro. Os
Estados Unidos vão puxar essa
expansão, com crescimento pre-
visto de 1,9%, 0,2 ponto abaixo
da anterior. A redução na esti-
mativa ocorreu por causa da en-
trada em vigor dos cortes auto-
máticos de gastos públicos na
economia americana.

A zona do euro vai continuar
em recessão e a previsão é de
encolhimento de 0,3% do PIB
da região, uma piora de 0,2 pon-
to ante a estimativa anterior. O
FMI mantém a previsão de que
os países da região vão se recupe-
rar em 2014, crescendo 1,1%. A
Alemanha deve ser o destaque e
ter crescimento de 0,6% este
ano, enquanto países como Itá-
lia e Espanha seguem se con-
traindo mais que o inicialmente
esperado, respectivamente em
1,5% e 1,6%. No caso da Itália, a
projeção foi revista para baixo
em 0,4 ponto, pois em janeiro se
esperava contração de 1,1%, por
causa do caos político no país.

O Chipre mostrou que os ban-
cos na zona do euro ainda preci-
sam de ajustes, destaca o docu-
mento. Outro risco para a re-
gião é a incerteza política na Itá-
lia, que tem paralisado as refor-
mas do país. O relatório tam-
bém alerta para a necessidade
de um ajuste maior no déficit
fiscal dos EUA. O ponto positi-
vo é que os países avançados
vêm conseguindo reduzir suas
dívidas.

O Japão, que resolveu adotar
uma política monetária mais ex-
pansionista, foi um dos países
que teve maior revisão para ci-
ma. A economia japonesa deve
crescer 1,6% este ano, 0,4 ponto
acima da previsão anterior. Para
2014, a estimativa aumentou em
0,7 ponto e agora é de 1,4%.

� FMI diminui expectativa de crescimento em 2013
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FONTE: ATUALIZAÇÃO DO PANORAMA DA ECONOMIA MUNDIAL - FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI) 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




