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Ainda nesta edição:

O Comitê de Entidades no Combate 
à Fome e pela Vida de Goiás (COEP-
-GO) promoveu campanha para arre-
cadar doações para os desabrigados 
pelas chuvas que atingiram a Região 
Serrana do Rio de Janeiro, Sul de Mi-
nas Gerais e São Paulo. A Associação 
de Bancos nos Estados de Goiás, To-
cantins e Maranhão (ASBAN), mem-
bro do COEP-GO, somou esforços e 
arrecadou, junto aos seus associados, 
produtos de limpeza e higiene pessoal. 

A funcionária da ASBAN e repre-
sentante técnica do Comitê, Marizete 
Borges (na foto com o representante do 
Banco Safra, Max Wanderley Pereira 
Paiva), coordenou a campanha entre os 
associados e fez um balanço positivo 
da ação. “O retorno foi extremamente 
positivo e gostaria de agradecer a to-
dos que nos ajudaram nessa campanha 
e, especialmente, aos funcionários dos 

Bancos Safra e Alfa, nossos principais 
colaboradores”, afi rmou. Os donativos, 
entregues na sede da ASBAN, foram 
recolhidos pelo Comitê e entregues 
ao Corpo de Bombeiros, responsável 
pelo encaminhamento das doações 
à Defesa Civil dos estados atingidos. 

O COEP mantém diversas ações 
em prol dos menos favorecidos. Uma 
campanha de doação de banners acon-
tece desde 2008. O material arreca-
dado serve para confecção de pastas 
que, entre outras ações, são distribuí-
das para crianças carentes carregarem 
material escolar. Marizete lembra 
que a ASBAN é ponto permanen-
te de recolhimento de doações, tanto 
de associados como de parceiros. “O 
Banco Panamericano e o Laborató-
rio Padrão são grandes companheiros 
nessa luta e pedimos a ajuda de to-
dos os nossos associados”, declarou. 

ASBAN E COEP 
arrecadam doações para vítimas das chuvas

A Associação de Bancos nos 
Estados de Goiás, Tocantins e Ma-
ranhão (ASBAN) promoverá, em 
2011, diversos cursos voltados 
para a qualifi cação de seus asso-
ciados e colaboradores, como, tam-
bém, a sociedade em geral. Além 
do tradicional curso preparatório 
para a Certifi cação Profi ssional da 
Anbid Série 10 (CPA-10), a grade 
de cursos deste ano contará com 
o preparatório para CPA-20, Ma-
temática Financeira, Gestão de 
Educação Corporativa, Análise 
de Balanço e Cadastro, e outros. 

O primeiro curso a ser ministra-
do será o preparatório para CPA-
10. Serão 27 horas/aulas com início 
previsto para o dia 22 de fevereiro 
e término no dia 4 de março. As 
aulas acontecerão no auditório da 
ASBAN, das 19 às 22 horas. O 
preparatório para CPA-20 já está 
agendado para julho deste ano. As 
inscrições poderão ser feitas pelo 
telefone 3218-5050 ou através 
do e-mail asban@asban.com.br. 

A certifi cação profi ssional foi 
tema recente de matéria no jornal “O 
Estado de São Paulo”, que a coloca 
como “o diferencial do momento, 
especialmente na área fi nanceira”. 
Segundo divulgado pelo jornal, “o 
mercado criou as certifi cações, que 
atestam o alto nível de especializa-
ção e, por isso agregam valor ao cur-
rículo profi ssional.” Além disso, diz 
o jornal, as empresas e famílias estão 
cada vez mais buscando profi ssio-
nais qualifi cados para assessoramen-
to em suas aplicações fi nanceiras.

ASBAN
 prepara novos cursos

ASBAN participa de reuniões com o Governo 
do Estado para buscar solução para a retomada 
do crédito consignado. A reestruturação e me-
lhoria do sistema são os principais pontos em 
discussão ...........................................Pág 2

O desempenho da economia do Centro-
-Oeste nas vendas, produção industrial, 
operações de crédito, inadimplência, em-
prego faz parte dos dados divulgados pelo 
Banco Central ............................... Pág 3

Em seu artigo, o Professor Aurélio Tronco-
so aborda a difícil tarefa de poupar para ga-
rantir o futuro, mostrando, principalmente, 
o que é prioridade para o jovem nas diver-
sas etapas da vida .........................Pág 4
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APOIO
Langer Freire

Palavra do Presidente
O Governo do 

Estado suspendeu, 
recentemente, a 
contratação de em-
préstimos consig-
nados sem aviso 
prévio às partes 
integrantes do pro-
cesso (servidores, 

bancos e ASBAN), o que motivou di-
vulgação, por parte desta Associação, 
de nota de esclarecimento na imprensa 
local. A partir daí, iniciamos conversa-
ções com representantes do Governo, 
visando conhecer os motivos da sus-
pensão e contribuir para a retomada 
dos empréstimos com a brevidade pos-
sível.

Participamos de reunião com o Su-
perintendente de Gestão de Tecnologia 
da Segplan (Secretaria de Gestão e 
Planejamento do Estado de Goiás), na 
qual foram tratados a reestruturação e 
melhoria do sistema. Vale lembrar que 
o sistema utilizado hoje pelo Governo 
de Goiás foi fornecido pela ASBAN 
em 2008, sem custo, e permite ao ser-
vidor, através do portal do servidor, co-
nhecer as taxas cobradas pelos bancos, 
visualizar todas as possibilidades dis-
poníveis para contratação do emprésti-
mo e escolher a instituição que oferece 
a menor taxa de juro. Outro ponto de 
extrema importância foi a redução das 
fraudes a números estatisticamente in-
signifi cantes. 

O e-Consig, sistema disponibiliza-
do pela ASBAN ao Governo de Goiás, 

foi desenvolvido pela renomada em-
presa Zetrasoft, com larga experiência 
na operacionalização de empréstimo 
com desconto em folha. Seus siste-
mas são hoje utilizados pela Marinha, 
Exército, Aeronáutica, diversas pre-
feituras, entre elas a do Estado de São 
Paulo, e órgãos públicos de diversos 
estados brasileiros. Ao recomendar e 
disponibilizar o e-Consig ao Governo 
de Goiás o fi zemos com absoluta cer-
teza da capacidade técnica da empresa 
responsável e que o sistema atenderia 
plenamente as necessidades do Estado 
e garantiria aos órgãos envolvidos e 
servidores segurança, transparência e 
qualidade na operacionalização do cré-
dito consignado.

Vale ressaltar, também, que a par-
ticipação da ASBAN no processo de 
operacionalização do crédito consig-
nado, iniciada em 2005, como entidade 
representativa das instituições fi nan-
ceiras no Estado, agregou tecnologia 
de ponta, segurança, transparência nas 
operações e, principalmente, tranqui-
lidade para os bancos e servidores na 
contratação destes empréstimos.  Es-
tamos atentos e trabalhando em defesa 
de nossos associados. Esperamos reno-
var a parceria mantida com o Gover-
no de Goiás e aguardamos a retomada 
dos empréstimos o mais rápido possí-
vel.

Gecimar Freitas Menezes
Presidente do Conselho de Administração

OUVIDORIA
Dezembro de 2010
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Segun-
do dados 
divulgados 
pelo De-
partamen-
to Eco-
n ô m i c o 
do Banco 

Central do Brasil, a economia da re-
gião Centro-Oeste apresentou cresci-
mento vigoroso no trimestre encerra-
do em novembro, após desaceleração 
registrada em meses anteriores, com 
ênfase no desempenho das vendas do 
comércio e da indústria de transforma-
ção, em especial de alimentos e bebi-
das, e na contribuição do aumento das 
cotações das commodities agrícolas 
sobre a renda agropecuária. 

 As vendas 
varejistas da re-
gião Centro-Oeste 
aumentaram 1,8% 
no trimestre fi na-
lizado em novem-
bro, em relação 
ao encerrado em 
agosto, quando haviam crescido 1,7%, 
nesse tipo de comparação, segundo 
dados dessazonalizados da PMC do 
IBGE. Ocorreram expansões de 4% em 
Goiás e de 1,9% no Mato Grosso, e re-
trações no Mato Grosso do Sul, 0,2%, 
e no Distrito Federal, 1,3%. O comér-
cio ampliado, que incorpora vendas de 
veículos e de material de construção, 
cresceu 6% no trimestre, resultado de 
expansões de 8,2% no Mato Grosso; 
6,4% em Goiás; 5,2% no Mato Gros-
so do Sul; e 3,9% no Distrito Federal. 
Considerados períodos de doze meses, 
o comércio varejista da região cres-
ceu 13,5% em novembro, em relação 
a igual mês de 2009, ante 12,4% em 
agosto.

A produção industrial de Goiás, 
único estado da região incluído na 
PIM-PF do IBGE, expandiu 2,9% no 
trimestre fi nalizado em novembro, em 
relação ao encerrado em agosto, quan-
do decrescera 3,2%, no mesmo tipo de 
análise, de acordo com dados dessazo-

nalizados. A indústria de transforma-
ção cresceu 3,1%, com destaque para o 
aumento de 10,7% na produção de ali-
mentos e bebidas, enquanto a extrativa 
cresceu 4,8%. Considerados períodos 
de doze meses, a produção industrial 
do estado elevou-se 16,2% em novem-
bro, em relação a igual mês do ano an-
terior, ante 13,8% em agosto.

 Os empréstimos contratados 
no segmento de pessoas físicas so-
maram R$76,9 bilhões, registrando 
elevações respectivas de 6,2% − com 
destaque para as modalidades de fi nan-
ciamento de veículos e de imóveis − e 
19,5% nas bases de comparação men-
cionadas. O estoque de crédito no seg-
mento de pessoas jurídicas totalizou 
R$59,5 bilhões, elevando-se 6,7% no 

trimestre – com ênfase 
nas contratações dos 
segmentos comércio 
atacadista, exceto veí-
culos, e de construção 
− e 16,2% em doze 
meses.

 A taxa de 
inadimplência das operações de crédi-
to na região Centro-Oeste atingiu 3,2% 
em novembro, ante 3,6% em agosto, 
registrando-se reduções de 0,3 p.p. no 
segmento de pessoas jurídicas e de 0,4 
p.p. no de pessoas físicas. A redução 
mais acentuada ocorreu em Goiás, 0,5 
p.p. 

 A economia da região gerou, 
segundo o Caged/MTE, 7,8 mil empre-
gos formais no 
trimestre en-
cerrado em no-
vembro, ante 
20,2 mil em 
igual período 
de 2009, res-
s a l t a n d o - s e 
a geração de 
19 mil postos 
no comércio e 
a eliminação 
de 11,9 mil na 
indústria de 
transformação. 

Foram criados 9,8 mil empregos no 
Distrito Federal, em especial nos se-
tores de serviços e no comércio, e 4,3 
mil no Mato Grosso do Sul, contras-
tando com os desligamentos líquidos 
registrados em Goiás, 4,1 mil, com 
ênfase no impacto sazonal do comple-
xo sucroalcooleiro, e no Mato Grosso, 
2,1 mil. O nível de emprego formal, 
considerados dados dessazonalizados, 
aumentou 0,8% na região, no trimes-
tre fi nalizado em novembro, ante o 
encerrado em agosto, destacando-se a 
expansão de 1,3% no comércio e a re-
tração de 0,9% na agropecuária.

 As perspectivas relacionadas à 
evolução da economia da região per-
manecem positivas, ancoradas no au-
mento dos preços dos produtos agro-
pecuários, que devem contribuir para 
o desempenho do setor exportador em 
2011. Nesse cenário, em que o cresci-
mento da renda do setor agropecuário 
tende a fortalecer a demanda interna, 
as importações de bens duráveis e de 
matérias-primas para a indústria far-
macêutica deverão seguir em trajetória 
crescente. É relevante considerar, no 
entanto, que esse cenário deve ser im-
pactado, no decorrer do ano, pelas me-
didas macro prudenciais e de política 
monetária adotadas recentemente.

Fonte: Boletim Regional do 
Banco Central do Brasil, volume 5, n. 1.

Desempenho da economia 
no Centro-Oeste

As operações de crédito 
superiores a R$5 mil realiza-
das na região Centro-Oeste 
totalizaram R$136,5 bilhões 
em novembro, aumentando 
6,4% no trimestre e 18,1% 
em doze meses.
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Sabemos que nem tudo aquilo que 
planejamos em longo prazo poderá se 
realizar ou se concretizar. A palavra 
poupar quer dizer “aquilo que sobra 
do nosso salário”. Algum tempo atrás 
foi publicada uma reportagem pela re-
vista VOCÊ S/A, edição 113, com o 
título “Futuro Milionário” a qual tive 
a oportunidade de reler esta semana. 
O cenário apresentado pelo repórter 
me deixou intrigado e resolvi conver-
sar com alguns jovens sobre o assunto. 
Cheguei a conclusão que seria  muito 
difícil para um jovem de 20 anos co-
meçar a poupar R$ 696,00 reais por 
mês, isso seria pedir demais para um 
jovem na fl or da idade com vontade de 
viver intensamente os prazeres que o 
mundo lhe oferece. 

No discorrer deste assunto tentarei 
mostrar a importância de poupar e a 
difi culdade de fazê-lo.

Dentro dos modelos de previdên-
cia privada podemos citar os dois mais 
procurados:

PGPL (Plano gerador de benefício 
livre) - é uma aplicação que incide ris-
cos, o aplicador não tem garantias de 
rentabilidade, podendo até ser negati-
va. A vantagem é que pode ser abatido 
12% da renda bruta anual do imposto 
de renda e tem taxa de carregamento 
de até 5%, sendo comercializado por 
seguradora e fi scalizado pelo Banco 
Central. A renda pode ser feita de uma 
única vez ou em parcelas mensais.

VGPL (Vida gerador de benefícios 
livres) - é aconselhável para quem não 
tem renda tributável já que não é de-
dutível em imposto de renda, tem que 

pagar imposto sobre os ganhos. Segue 
os mesmos critérios do PGPL.

Iremos trabalhar dentro da suposi-
ção que:

Aos 25 anos o jovem talvez comece 
a pensar em poupar, mas com certeza 
não será R$ 720,00. O jovem neste 
período está louco para comprar seu 
primeiro carro zero km, seus ganhos 
certamente estarão comprometidos em 
uma série de outras atividades como 
especialização, viagens, academias, 
baladas e muito mais coisas.

Aos 30 anos também não acredito 
que o jovem que está entrando na ma-
turação consiga guardar R$ 1.440,00 
por mês na poupança. Nesta etapa da 
vida o jovem começa a ter vontade de 
morar fora de casa, ter seu apartamen-
to. Despesas com carro, aluguel ou fi -
nanciamento de apartamento, comida, 
balada, namorada começam a fi car 
cada vez maiores e a difi culdade de 
poupar cada vez maior.

Aos 35 anos o jovem maturado pos-
sivelmente já está noivo ou com inten-
ção de se casar. Não preciso nem dizer, 
é impossível poupar R$ 2.245,00 por 
mês. Junto com o casamento vem des-
pesas com plano de saúde, apartamen-
to maior, possivelmente fi lhos e por ai 
vai.

Aos 40 anos as difi culdades são 
muito maiores e com certeza ninguém 
conseguiria poupar R$ 3.750,00 por 
mês. Este jovem com certeza já deve-
rá ter fi lhos em período escolar, ativi-
dades extras como língua estrangeira, 
esporte e muitas outras atividades, isso 
para um ou vários fi lhos. 

Aos 45 anos com certeza absoluta, 
com raras exceções, fi ca quase impos-
sível um já quase veterano economizar 
ou poupar R$ 6.070,00 por mês. Não 
seria necessário dizer por que, já que a 
média salarial do brasileiro de acordo 
com o IBGE é de R$ 1.047,00, inde-
pendente de idade e sexo. 

Os modelos de previdência privada 
mais procurados são PGBL (Plano Ge-
rador de Benefícios Livres) e o VGBL 
(Via Gerador de Benefícios Livres). 

Auditório:
Como já divulgado neste jor-

nal, a ASBAN disponibiliza aos 
associados e parceiros um audi-
tório totalmente preparado para 
realização de cursos e palestras, 
com capacidade para 150 pes-
soas. Em janeiro o auditório foi 
utilizado pela empresa JC Asses-
soria para treinamento de seus 
colaboradores. O treinamento, 
sobre empréstimo pessoal, foi mi-
nistrado pelo CitiBank. Informa-
ções sobre a locação do espaço 
podem ser obtidas pelo telefone 
(62) 3218-5050.

 
Consignado:  

A ASBAN recebeu grande nú-
mero de ligações, de associados e 
servidores, pedindo esclarecimen-
tos sobre a suspensão do crédito 
consignado. A Associação infor-
ma que, desde o anúncio feito pelo 
Governo, não tem poupado esfor-
ços no sentido de contribuir para 
solução dos problemas apontados 
e buscar, juntamente com os ór-
gãos envolvidos, a retomada dos 
empréstimos o mais rápido possí-
vel. 

Portfólio:
Visando levar ao conhecimen-

to dos associados e parceiros suas 
principais atividades, realizações 
e projetos futuros a ASBAN estará 
distribuindo entre fevereiro e março 
o seu Portfólio. O material foi ela-
borado buscando mostrar de forma 
sintetizada os serviços disponibi-
lizados pela Associação por área 
(informática, auditoria, recursos 
humanos e jurídica), além de várias 
outras informações.

C U R T A S
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A difícil tarefa de poupar 
para garantir o futuro

Aurélio Troncoso*

* Aurélio Troncoso é Economista, Prof. Mestre em Desenvolvimento Regional, Coordenador do 
Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas das Faculdades ALFA – CEPEM ALFA 

e Conselheiro do CORECON 18ª Região
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