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CPA-10
ASBAN oferecerá 

preparatório em Morrinhos

De 25 a 27 de maio de 2012, a 
ASBAN estará oferecendo o cur-
so preparatório para certificação 
profissional CPA-10 na cidade 
de Morrinhos. O curso aconte-
cerá no auditório da Caixa Eco-
nômica Federal, das 8h às 18h e 
será ministrado pelo professor 
José de Brito Júnior, responsável 
pelo preparatório em Goiânia. O 
profissional interessado em parti-
cipar do curso poderá efetuar sua 
inscrição pelo site da Associação 
(www.asban.com.br). O inves-
timento é de R$ 300,00 (trezen-
tos reais), incluindo coffe-break, 
apostila e certificado de partici-
pação.

Em Goiânia, as próximas tur-
mas do preparatório estão pre-
vistas para os dias 16, 23 e 30 de 
junho 2012 (sábados), das 8h às 
18h ou de 11 a 20 de junho de 
2012, das 18h45 às 21h45.

Conforme previsto na Reso-
lução 3.158 do Conselho Mone-
tário Nacional todos os profis-
sionais que atuam no processo 
de comercialização de produtos 
de investimento devem ser cer-
tificados. 

 Mais informações sobre o 
curso poderão ser obtidas no 
site da Associação (www.as-
ban.com.br) ou pelo telefone 
(62) 3218-5050.

Palestra ministrada pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) apresenta 
os benefícios do Coaching - uma metodologia única de desenvolvimento 
profissional e pessoal ......................................................................... página 3

Cooperação Técnica
ASBAN e Federação Goiana de Municípios celebram convênio

A ASBAN está firmando con-
vênio de cooperação técnica com 
a Federação Goiana de Municí-
pios, visando repassar a ela, sem 
custos, o direito de uso do Sistema 
Eletrônico de Reserva de Margem 
e Controle de Consignações com 
Desconto em Folha-eConsig, o que 
permitirá a modernização e con-
trole das rotinas empregadas na 
operacionalização de créditos con-
signados em folha de pagamento. 
Ficará a cargo da Associação a ins-
talação, manutenção, treinamentos 
e implementação do e-Consig. A 
Federação se responsabilizará pela 

gestão do sistema e pela disponibi-
lização das informações necessá-
rias à execução do projeto, como 
cadastro de consignatárias, de ma-
trículas, margens dos servidores, 
entre outras.

Segundo a Federação, 180 mu-
nicípios serão beneficiados com o 
convênio, pois passarão a adotar um 
sistema eletrônico, com informações 
em tempo real e controle permanente 
das consignações.

O coquetel de anúncio oficial de 
assinatura do convênio acontecerá 
em abril, na sede da ASBAN, com a 
presença de autoridades e imprensa.
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Ad m i n i s t r a r 
uma Associação é 
um grande desafio 
e uma tarefa que 
exige responsa-
bilidade, retidão, 
criatividade e, aci-
ma de tudo, trans-

parência. A nós, como administrado-
res, são confiados não só os recursos 
financeiros, mas a tarefa de repre-
sentar os interesses dos associados e 
criar, a cada dia, novas ferramentas 
de trabalho visando o fortalecimento 
da entidade. As mudanças, em todos 
os setores, acontecem de forma rápida 
e os reflexos dessas transformações 
são instantâneos. Por isso, precisamos 
estar atentos, buscando explorar con-
venientemente nossas potencialidades 
em prol de uma Associação cada vez 
mais forte e atuante. 

Em abril de 2012 a ASBAN re-
alizará Assembléia Geral Ordiná-
ria (AGO) e Extraordinária (AGE) 
para tratar de assuntos relevantes 
para a Entidade, a exemplo do pre-
enchimento de cargos vagos na Di-
retoria Executiva e Conselhos de 
Administração e Fiscal, em função 
de remanejamento e aposentadoria 
dos executivos que representavam 
as instituições junto à Associação. 
Na oportunidade, será apresentado 
o resultado financeiro do exercício 
de 2011, conforme previsto no Es-
tatuto, já previamente submetido e 
aprovado pelo Conselho Fiscal. Será 
apresentado também, o Convênio 
de Cooperação Técnica firmado en-
tre a ASBAN e a Federação Goiana 
de Municípios-FGM/GO, para im-

plantação de Sistema Eletrônico, via 
Internet, de Reserva de Margem e 
Controle de Consignações com des-
conto em folha de pagamento, que 
será disponibilizado para 180 mu-
nicípios goianos. Esta parceria visa 
atender as Prefeituras, sem custos, 
modernizando e controlando as roti-
nas empregadas na sistematização de 
consignação em folha de pagamento.

Nesta gestão, temos procurado 
inovar, agregando atividades que 
possam gerar recursos e, ao mesmo 
tempo, contribuir para a formação 
e qualificação dos profissionais que 
atuam na área financeira. Não te-
mos poupado esforços para manter 
o equilíbrio financeiro da Associa-
ção, sem prejudicar a capacidade de 
investimentos e a implementação de 
projetos e de parcerias para coope-
ração técnica que permitam ampliar 
nossa oferta de cursos/treinamentos 
e, especialmente, atingir o grande 
objetivo que é implantar cursos de 
educação a distância. 

Estes e outros assuntos serão tra-
tados nas duas assembléias que serão 
realizadas, buscando não só mostrar 
o balanço financeiro do exercício en-
cerrado em 2011, mas também expor 
aos associados e membros da Dire-
toria e Conselhos os projetos para 
2012. Precisamos estar unidos em 
nossas decisões.  A confiança dos 
associados em nosso trabalho nos dá 
a certeza de que precisamos avançar 
sempre e superar todo e qualquer de-
safio.

Gecimar Freitas Menezes
Presidente do Conselho de Administração
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Sucesso - essa é a palavra que 
melhor define a Palestra: “O Poder 
do Coaching”, ministrada pelo di-
retor corporativo do Instituto Brasi-
leiro de Coaching - Irineu Pinheiro, 
no último dia 5 de março, na sede da 
Associação dos Bancos, Asban, em 
Goiânia.

Cerca de 70 associados, além do 
vice-presidente – Mário Jorge de 
Alencastro – estiveram presentes na 
palestra que apresentou os benefí-
cios das formações em Coaching, nas 
quais o IBC é referência nacional, por 
realizá-las com excelência e humani-
dade, em todas as regiões do país, e 
também as perspectivas de uma nova 
e rentável profissão, a de Coach. 

Irineu Pinheiro, que também é 
Master Coach Senior do IBC e pu-
blicitário, apresentou ainda aos pre-
sentes na sede da Asban - O que é 
o Coaching? Explicou sobre seus 
nichos de mercado, as possibilida-
des de atuação, de ganhos financei-
ros, sobre as certificações do IBC e 
também de como as formações do 
Instituto podem agregar grandes 
transformações e novas percepções 

da vida, tanto no âmbito profissional 
quanto pessoal.

A palestra “Poder do Coaching” 
dá início a uma parceria de sucesso 
entre a Asban e o Instituto Brasilei-
ro de Coaching, que firmaram con-
vênio para que os membros da Asso-
ciação dos Bancos, que compreende 
as seções: Goiás, Tocantins e Mara-
nhão, tenham até 20% de desconto 
ao fazer suas inscrições nas forma-
ções em Coaching do IBC, a maior 
e melhor escola de coaching do país, 
e cuja sede está localizada na capital 
goiana.

Para aqueles que não puderam 
prestigiar este evento, o IBC apre-
senta mais informações sobre esta 
metodologia única de transformação 
e evolução humana.

O que é Coaching?
Desenvolvimento de habilidades, 

descoberta de novas competências, 
desbloqueio de crenças sabotadoras, 
melhoria da comunicação, das re-
lações interpessoais, planejamento 
com foco, definição de metas e alcan-
ce de objetivos de forma acelerada: 

esses são alguns benefícios de um 
processo de Coaching.

Coaching é um processo que 
alia um conjunto de conhecimen-
tos, recursos e ferramentas que vi-
sam acelerar, na prática, o alcance 
de resultados positivos, tanto em 
nível profissional como também 
pessoal. O responsável por con-
duzir este processo dinâmico de 
aceleração de resultados é deno-
minado Coach e em todo mundo e, 
especialmente no Brasil, essa car-
reira está em alta. 

O profissional coach atua junto a 
seu cliente, que pode ser: um líder, 
uma pessoa física, como também: 
executivos, equipes ou empresas. Um 
processo de coaching envolve cons-
tante diálogo, feedbacks, interação e 
suporte através de sessões semanais 
ou quinzenais, que duram em média 
1 hora e meia.

Coaching é também uma exce-
lente ferramenta utilizada em âmbito 
empresarial, uma vez que trabalha, 
de forma assertiva, no alinhamento 
da cultura organizacional, na criação 
de um ambiente de trabalho favorá-
vel ao desenvolvimento das compe-
tências individuais, coletivas e de 
liderança dos executivos, gestores, 
diretores e colaboradores.

O mercado de trabalho para um 
coach é outro atrativo, e isso se deve 
a necessidade cada vez maior dos 
profissionais em desenvolver novas 
habilidades e alcançar resultados de 
forma rápida, o que tem produzin-
do uma demanda ainda maior por 
processos de coaching e por profis-
sionais realmente preparados para 
atender esta crescente. O valor das 
sessões é outro diferencial quando 
o assunto é retorno financeiro. Elas 
podem custar em média, de 100 a 
1000 reais, por cada encontro de 90 
minutos.

Para mais informações acesse 
www.ibccoaching.com.br

Palestra
Associados da Asban

conhecem o  Poder do Coaching

(Colaboração: Assessoria de Imprensa IBC)
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Correspondentes

Prova de certificação em Goiânia
acontecerá em agosto de 2012

Preparatório

A ANEPS-Associação Nacional 
das Empresas Promotoras de Crédi-
to e Correspondentes no País rees-
truturou o programa de certificação 
para Agentes de Correspondentes, 
podendo o interessado, agora, optar 
pela certificação completa ou espe-
cífica para atuação na área de cré-
dito imobiliário; crédito consignado 
ou veículos e CDC. As provas para 
obter a certificação serão aplicadas, 
em Goiânia, no dia 30 de agosto 
de 2012, das 13h às 15h. As inscri-
ções podem ser feitas pela internet 

(www.aneps.org.br), sendo que o 
candidato pagará uma taxa de R$ 
220,00 para certificação completa 
e de R$ 165,00 para as outras mo-
dalidades.

Visando qualificar os profissio-
nais que atuam como agentes de 
correspondentes, o Banco Central 
do Brasil, através das Resoluções 
3.954/11 e 3.959/11, tornou obri-
gatório o exame de certificação, 
cujo processo é coordenado pela 
ANEPS. As provas de certificação 
são aplicadas pelo Instituto Totum, 

parceiro da ANEPS. O conteúdo do 
Exame de Certificação abrange as 
competências e conhecimento ne-
cessários para a atuação do Agen-
te de Correspondente nas áreas de 
“Ética nos Negócios”, “Produtos e 
Serviços”, “Fundamentos do Mer-
cado Financeiro” e “Sistema Fi-
nanceiro Nacional”. Os agentes 
certificados recebem um número de 
registro emitido pela ANEPS e uma 
Carteira de Certificação Profissio-
nal, que os credencia a atuar dentro 
das normas do BC.

Parceira da ANEPS em Goiânia, 
a ASBAN estará promovendo, nos 
dias 28, 29 e 30 de maio de 2012, 
das 18h45 às 21h45, o curso pre-
paratório para os exames de certifi-
cação dos correspondentes. O cur-
so será ministrado pelo professor 
José de Brito Júnior, professor 
de graduação e pós-graduação da 
Faculdade Cambury e Universida-
de Federal de Goiás e consultor da 
Fundação Tiradentes. 

O interessado pagará R$ 200,00 

(duzentos reais) pelo curso, incluin-
do coffe-break, apostila e certificado 
de participação. As aulas abrange-
rão conhecimentos de matemática 
financeira, sistema financeiro nacio-
nal, produtos financeiros, gestão de 
risco e lavagem de dinheiro, defesa 
do consumidor, ética e orçamento 
familiar. 

“É muito importante que os 
agentes de correspondentes, promo-
tores de vendas, analistas de crédito 
de lojas de eletrodomésticos e fun-

cionários de financeiras se prepa-
rem e busquem a certificação profis-
sional a partir de agora. Assim, eles 
estarão mais qualificados para atuar 
no mercado e prontos para atender 
as exigências legais”, destacou Ge-
cimar Freitas Menezes, Presidente 
do Conselho de Administração da 
ASBAN. 

Mais informações sobre o curso 
poderão ser obtidas no site da Asso-
ciação (www.asban.com.br) ou pelo 
telefone (62) 3218-5050.

Como parceira do COEP-GO, 
a ASBAN esteve presente na se-
gunda edição do projeto Apare-
cida Correndo pela vida-Contra 
o Crack, que aconteceu no dia 18 
de março, oferecendo apoio logís-
tico na maratona que reuniu mais 
de dois mil corredores, divididos 
em quatro categorias: corrida (5 
e 10 km), caminhada e a “mara-
toninha” para crianças entre qua-
tro e 12 anos. O COEP-GO ficou 
responsável pela distribuição de 
água aos maratonistas e, represen-
tando a Associação, Franscielly Ho-
nório Mariano auxiliou o Comitê 
nesta tarefa.

Atletas profissionais, amadores, 
portadores de necessidades especiais 
e políticos participaram da competi-

ção, que, segundo o secretário de Co-
municação de Aparecida e organiza-
dor da maratona, Júlio Lemos, passa 
a integrar o calendário nacional de 
corridas de rua a partir de 2013.

Ao entregar a premiação aos ven-
cedores o prefeito Maguito Vilela 
reafirmou o compromisso da admi-

nistração em combater o pro-
blema das drogas. Segundo 
ele, o esporte traz disciplina 
e boas companhias, o que faz 
dele uma grande arma na luta 
contra as drogas. Os prêmios 
distribuídos aos vencedores da 
maratona totalizaram R$ 30 
mil.  

A ASBAN faz parte da rede 
de organizações associadas ao 
COEP – Comitê de Entidades 
no Combate à Fome e pela 

Vida, criado em 1993 com o objetivo 
de reunir empresas para somar esfor-
ços na articulação e implementação 
de ações voltadas para o combate à 
fome e à miséria, tendo entre seus 
idealizadores o sociólogo Herbert de 
Souza, o Betinho. 

COEP-GO e ASBAN na Corrida contra o Crack
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CORRESPONDENTES
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• ASB CREDITO • UNIPREV • ASPP
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NOSSOS ASSOCIADOS

www.bradescofinanciamentos.com.br

www.bancoob.com.br
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Desempenho da atividade econômica
na região Centro-Oeste

Segundo dados divulgados pelo 
Banco Central do Brasil, no Bole-
tim Regional de janeiro de 2012, 
com análise do trimestre encerrado 
em novembro de 2011, a atividade 
econômica na região Centro-Oeste 
registrou moderação, movimento 
associado, fundamentalmente, ao 
menor dinamismo da indústria, ex-
cepcionalmente elevado no trimestre 
finalizado em agosto, em função de 
especificidades das indústrias far-
macêuticas de Goiás. Neste cenário, 
a expansão trimestral do IBCR-CO 
passou de 2,2% em agosto para 1% 
em novembro, considerados dados 
dessazonalizados. A variação do in-
dicador em doze meses atingiu 4,3% 
em novembro, ante 5,3% em agosto. 

As operações de crédito superio-
res a R$5 mil realizadas na região 
Centro-Oeste totalizaram R$162,3 
bilhões em novembro, aumentando 
5,6% no trimestre e 21,5% em doze 
meses. Os empréstimos contrata-
dos no segmento de pessoas físicas, 
com destaque para os financiamentos 
imobiliários, de veículos, e rurais, 
atingiram R$90 bilhões, registrando 
elevações respectivas de 5,8% e 21% 
nas bases de comparação mencio-
nadas. O estoque de crédito no seg-
mento de pessoas jurídicas totalizou 
R$72,3 bilhões, elevando-se 5,4% no 
trimestre, com ênfase nas contrata-
ções dos setores de energia, comércio 
e reparação de veículos e construção; 
e 22,1% em doze meses. A taxa de 
inadimplência das operações de cré-
dito atingiu 3,17% em novembro, 
ante 3,01% em agosto, com ênfase 
no aumento de 0,3 p.p. em Goiás.

A safra de grãos da região totali-
zou o recorde de 56 milhões de to-
neladas em 2011, de acordo com o 
LSPA de dezembro, do IBGE. O au-
mento anual de 6,7% reflete, em es-
pecial, as expansões nas colheitas de 
algodão, 78,8%, e de soja, 6,7%, que 
registraram contribuições respectivas 
de 24% e 61% para o acréscimo da 
produção de grãos da região. Ocor-

reram aumento nas safras de Goiás, 
11,3%, e Mato Grosso, 8,2%, e recuo 
de 4,6% na relativa ao Mato Gros-
so do Sul. A produção de grãos do 
Centro-Oeste deverá aumentar 3,7% 
em 2012, de acordo com o terceiro 
prognóstico realizado pelo IBGE 
em dezembro. Estão projetadas ele-
vações respectivas de 5,3%, 4,1% e 
2,4% para as safras de soja, milho e 
de caroço de algodão.

Os abates de bovinos em estabe-
lecimentos fiscalizados pelo Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), represen-
tando cerca de 96% dos realizados na 
região, aumentaram 5,4% nos onze 
primeiros meses de 2011, em relação 
a igual período do ano anterior. A co-
tação média do boi gordo aumentou 
2,2% no trimestre finalizado em no-
vembro, em relação ao encerrado em 
agosto. Os abates de aves e de suínos 
aumentaram, respectivamente, 5,6% 
e 3,9%, no período.

O saldo da balança comercial do 
Centro-Oeste atingiu US$7,8 bilhões 
em 2011, registrando expansão anual 
de 41,5%. As exportações somaram 
US$20,8 bilhões e as importações, 
US$13 bilhões, elevando-se 33,3% e 
28,8%, respectivamente.

Foram eliminados 8,9 mil pos-
tos de trabalho no Centro-Oeste no 
trimestre encerrado em novembro, 
de acordo com o Caged/MTE, con-
trastando com o aumento de 7,8 mil 
vagas registrado em igual período de 
2010. Esta reversão evidenciou redu-
ções na geração de empregos formais 
no comércio, 6,6 mil, e no setor de 
serviços, 4,3 mil, e aumentos nas de-
missões na indústria de transforma-
ção, 2,2 mil; na agropecuária, 2 mil; 
e na construção civil, 1,2 mil. Por es-
tado, ocorreram cortes de vagas em 
Goiás, 9,8 mil; no Mato Grosso, 4,5 
mil; e no Mato Grosso do Sul, 1,6 
mil, e geração de 7,1 mil postos de 
trabalho no Distrito Federal.

A variação do IPCA da região 
Centro-Oeste, consideradas as ci-
dades de Brasília e Goiânia, atingiu 

1,67% no trimestre encerrado em 
dezembro, ante 1,36% naquele finali-
zado em setembro. Esse movimento 
refletiu o aumento na variação dos 
preços livres, de 1,40% para 1,86%, 
mitigado parcialmente pela desace-
leração, de 1,28% para 1,25%, nos 
preços monitorados, segmento em 
que se destacaram as elevações nos 
preços dos itens passagens aéreas, 
16,02%; telefone celular, 3,45%; e 
planos de saúde, 1,84%.

O comportamento dos preços li-
vres refletiu as elevações registradas 
nas variações dos preços dos bens 
não comercializáveis, de 1,61% para 
2,05%, com ênfase nos aumentos 
nos itens alimentação fora do do-
micílio, 2,58%, empregado domés-
tico, 2,54%, e aluguel residencial, 
1,72%; e dos bens comercializáveis, 
de 1,12% para 1,60%, com destaque 
para elevações nos itens carne bovi-
na, 8,32%, etanol, 8,00%, e bebidas e 
infusões, 5,31%. 

A inflação atingiu 6,58% na re-
gião Centro-Oeste em 2011, ante 
5,41% no ano anterior. Essa trajetó-
ria decorreu de aceleração de 1,65% 
para 6,04% nos preços monitorados e 
de recuo, de 7,07% para 6,81%, nos 
preços livres. 

A moderação registrada no de-
sempenho econômico do Centro-
-Oeste no trimestre encerrado em 
novembro refletiu, em grande parte, 
o recuo na indústria farmacêutica, 
que havia experimentado evolução 
atípica no trimestre encerrado em se-
tembro, com desdobramentos negati-
vos sobre o mercado de trabalho. A 
trajetória da economia da região nos 
próximos meses estará relacionada, 
em especial, ao impacto da evolução 
da conjuntura internacional sobre as 
cotações das commodities agrícolas, 
condicionante importante da renta-
bilidade da agroindústria, que detém 
elevada participação na estrutura 
produtiva da região
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