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Poupança

Torcedor que começar a se programar
agora, pode chegar em 2018 com tudo pago
para acompanhar a Copa na Russia

Quer poupar para ver a Copa
na Rússia em 2018? consórcio
pode ser alternativa

Poupança
Do Infomoney

A

Copa do Mundo no Brasil está chegando na
reta final. Se as chances de acompanhar os
jogos por aqui ficam cada vez mais restritas,
há tempo para quem pretende se programar
para assistir aos jogos na Rússia, na Copa do Mundo
de 2018.
Guardar dinheiro para arcar as despesas da viagem é o
principal desafio dos brasileiros nos próximos quatro
anos. Diversas são as possibilidade de investimentos
existentes no mercado para poupar, mas uma sugestão
da Abac (Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios) é o consórcio de serviços. O modelo tem
como proposta ser uma forma de poupança programada com objetivo definido, cujas características possibilitam a realização de qualquer tipo de serviço.
Em simulação da associação da adesão de uma cota no
valor de R$ 17 mil, que permite incluir no pacote de
viagem, passagens aéreas, estadia e ingressos a custos
atuais, o consorciado assume, por exemplo, compromisso de 36 pagamentos com taxa média de 0,535%
ao mês, com parcela inicial inferior a R$ 600,00. De
acordo com a Abac, com esse investimento, ficaria
com a viagem quitado e pronto para viajar praticamente um ano antes da próxima Copa.
“Mesmo se tratando de um produto novo, com pouco
mais de cinco anos de história, o consumidor, ao entender seu funcionamento e sua aplicabilidade, vem
participando do mecanismo e realizando sonhos pessoais, familiares e empresarias com custos menores

que outras modalidades de parcelamento”, garante Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da
Abac.
O modelo de serviços responde atualmente por
69,4% de participação no PIB (2013), os serviços
se apresentam como um mercado potencial para o
Sistema de Consórcios.

Modelo da adesão para garantir a
Copa do Mundo de 2018
Objetivo		 				
Crédito solicitado
Plano

Copa do mundo de 2018 na Rússia

			R$ 17.000,00

						36 meses

Taxa média de administração

0,535% ao mês

Reajuste anual estimado		 6%
Parcela Inicial		

			R$ 563,18

Parcela média 				R$ 597,64
Parcela final

				R$ 632,78

Total pago 					R$ 21.514,98
Variação

					26,56%

* Considerando a flexibilidade do consórcio, o consorciado não precisa informar o que fará com o crédito no momento da adesão;
**No momento da contemplação é preciso informar o objetivo para saber o que deverá ser providenciado;
*** Caso até a contemplação ou mesmo após, o consorciado desistir da viagem, poderá utilizar o crédito em qualquer outro tipo
de serviço (evento, educação, cirurgia, informática, advocacia, entre outros.)

Trabalho

CEO do Google
defende 4 horas
de trabalho
por dia
Para Larry Page, ideia de
trabalhar “freneticamente”
simplesmente não existe mais
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CEO do Google, Larry Page, acredita que
o avanço da tecnologia promete um futuro com menos horas de trabalho. Segundo
o executivo, a ideia de que todos precisam
trabalhar “freneticamente” para atender às necessidades não existe mais. As informações são do site Tech
Times.
Para Page, o mercado de trabalho não acompanhou a
evolução das técnicas de produção, que tem agilizado
o atendimento às necessidades básicas, como comida,
habitação, saúde e segurança. “Acho que há também
um problema social que as pessoas não estão felizes
por não terem trabalho. Precisamos nos sentir necessários, queridos e produtivos”, disse o presidente.
Page sugere que, em vez de contratar uma pessoa para
trabalhar por 40 horas semanais, as empresas poderiam contratar duas para trabalhar por 20 horas cada.
Mesmo trazendo mais custos à indústria, a ideia tiraria a sobrecarga do profissional e reduziria drasticamente o desemprego, especialmente entre os jovens
solteiros que não têm grandes gastos.

Ofertas
Chamada “Factory Outlet eBay Store”,
sessão oferece modelos desbloqueados
com valores entre US$ 449 e US$ 499

Sessão secreta do eBay
vende iPhones com
R$ 1.000 de desconto
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ma sessão no eBay está vendendo iPhones
recondicionados (refurbished) por preços
mais atrativos. A página “Factory Outlet
eBay Store” foi descoberta pelo site Apple
Insider e comercializa produtos com garantia completa de um ano da Apple.
A sessão oferece iPhones 5 desbloqueados com 16, 32
ou 64GB por preços que variam de US$ 449 a US$ 499
(ou cerca de R$ 998,17e R$ 1.109,33, de acordo com a
cotação do Banco Central do dia 10 de julho de 2014).
No Brasil, o iPhone 5C (que substitui o iPhone 5) não
sai por menos de R$ 1.999 na loja oficial da Apple.
Segundo o site, embora não tenha confirmação do
eBay nem da Apple, a página tem indícios de uma
parceria entre as empresas, já que exibe a “Apple Certified” (certificação da Apple). Além disso, todos os
produtos foram completamente restaurados, testados
e reembalados com “inspeção de qualidade realizada
pela Apple.”
Esse é o primeiro canal que vende iPhones recondicionados. A própria Apple reserva uma sessão em seu site
para produtos recondicionados, com até US$ 100 a
menos, mas o iPhone não faz parte da lista.
Ainda de acordo com o Apple Insider, o movimento
é provavelmente um esforço da empresa fundada por
Jobs para diversificar sua distribuição. Após a reportagem, o canal do eBay teve todo seu estoque esgotado. Mais produtos serão vendidos em breve, porém, é

preciso verificar a disponibilidade do frete para o
Brasil. Confira abaixo os preços dos iPhones comercializados no site:
Modelos				Preços
*Apple Insider
iPhone 5 branco 64GB (desbloqueado)
						US$ 499
iPhone 5 preto 64GB (desbloqueado)
						US$ 499
iPhone 5 branco 32GB (desbloqueado)
						US$ 479
iPhone 5 preto 32 GB (desbloqueado)
						US$ 479
iPhone 5 branco 16 GB (desbloqueado)
						US$ 449
iPhone 5 preto 16 GB (desbloqueado)
US$ 449

Ações

Um brinde à Ambev
Veja as melhores ações para ganhar com
dividendos, segundo os analistas. As ações
da cervejaria foram as mais recomendadas
de dividendos em julho
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Confira a relação das melhores colocadas:

A

Empresa		Ticker		Recomendações

s ações da Ambev (ABEV3) foram as mais
recomendadas para investir e ganhar com
dividendos em julho. O papel recebeu seis
recomendações de corretoras diferentes para
esse mês.
Na sequência, aparecem os papéis da Alupar
(ALUP11), da CCR (CCRO3) e da Cielo (CIEL3). Todos
receberam quatro recomendações neste mês.
Lembrados por três corretoras cada um, os papéis do
BB Seguridade (BBSE3), da Grendene (GRND3), da
Smiles (SMLE3), da Tractebel (TBLE3) e da Telefônica
(VIVT4) ficaram em terceiro lugar.
Para completar a lista, foram citados por duas corretoras cada as ações do Bradesco (BBDC4), da
BM&FBovespa (BVMF3), da Cemig (CMIG4), da Cetip
(CTIP3), da Taesa (TAEE11), da Transmissão Paulista
(TRPL4) e da Vale (VALE5).
Ambev campeã mais uma vez
Pela quarta vez seguida, a Ambev aparece no topo entre as ações mais recomendadas. A empresa é líder de
mercado em diversos países que atua, como Brasil, Canadá e Argentina, entre outros.
Segundo a Coinvalores, a decisão do governo de adiar
o aumento de impostos sobre bebidas frias e de realizá-lo gradualmente beneficiou a empresa, que não
precisará reajustar preços durante a Copa do Mundo.

Ambev			ABEV3				6
Alupar			ALUP11				4
CCR				CCRO3				4
Cielo			CIEL3				4
BB Seguridade
BBSE3				3
Grendene		GRND3				3
Smiles			SMLE3				3
Tractebel		TBLE3				3
Telefônica		VIVT4				3
Bradesco		BBDC4				2
BM&FBovespa
BVMF3				2
Cemig			CMIG4				2
Cetip			CTIP3				2
Taesa			TAEE11				2
Transmissão
Paulista			TRPL4				2
Vale				VALE5				2
Metodologia InfoMoney
Ao todo, 11 carteiras de bancos e corretoras foram
utilizadas para este levantamento. Os portfólios
selecionados foram: Ativa, Bradesco/Ágora, Citi,
Coinvalores, Planner, Rico/Octo, Santander, Um
Investimentos, Wintrade, Guide Investimentos e
XP Investimentos.

Moradia

No embalo da
habitação popular
Nova fase do Minha Casa, Minha Vida
favorece ações da MRV Engenharia
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construtora e incorporadora MRV (MRVE3)
vê com otimismo o lançamento do Minha
Casa Minha Vida 3, e espera ampliar seu
mercado de atuação com a criação de uma
nova faixa de renda contemplada pelo programa de
habitação popular do governo.
O copresidente da companhia Eduardo Fischer disse
nesta quinta-feira, em entrevista à Reuters, que aguarda a divulgação dos detalhes do programa ainda neste
mês, e que a empresa segue confiante na demanda por
moradias de baixa renda após ter registrado um bom
segundo trimestre.
Na última semana, o governo federal lançou a terceira
fase do MCMV com meta de entregar mais 3 milhões
de moradias, mas não divulgou quaisquer informações
adicionais sobre o programa.
Com presença em 120 cidades brasileiras, a MRV tem
a maior parte de seus empreendimentos voltados para
o programa de habitação popular do governo, mas
apenas nas faixas 2 e 3, que beneficiam, respectivamente, famílias com renda mensal de 1.600 a 3.275
reais e de 3.275 a 5.000 reais.
Na faixa 1, para famílias que ganham até 1.600 reais
mensais, a compra da casa própria pode ser subsidiada em até 95 por cento com recursos federais.
Segundo Fischer, o teto da faixa 1 deverá ser ligeiramente reduzido pelo governo, abrindo espaço para a

criação de uma nova faixa intermediária, que contará com subsídio menor e na qual a MRV passará
a atuar.
“Isso é bom para a MRV porque amplia a base de
potenciais clientes”, afirmou. “A gente está com
expectativa muito positiva porque vemos compromisso muito grande do governo com relação ao
plano”, completou.
HORIZONTE
Na avaliação do executivo, as expectativas de crescimento econômico para o país de apenas 1 por
cento este ano ante 2,5 por cento em 2013 não alteram o horizonte de expansão da MRV.
“Não estamos diminuindo (os lançamentos), pelo
contrário”, afirmou Fischer, acrescentando que
a companhia teve “um bom trimestre de vendas”
entre abril e junho. A MRV deverá divulgar seus
resultados de segundo trimestre em 14 de agosto.
“O déficit habitacional no Brasil ainda é muito
grande”, disse Fischer. “Isso vai ser grossamente
atendido pelo Minha Casa Minha Vida porque é
onde o déficit está, na base da pirâmide”, completou.
Após uma crise no setor que levou muitas companhias a abandonarem o segmento de baixa renda
nos últimos anos, Fischer pontuou que a MRV está
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“praticamente sozinha” em alguns mercados, o que dá
à companhia uma grande vantagem competitiva.
Para os próximos trimestres, ele afirmou que a companhia deverá manter um nível de alavancagem semelhante ao visto no primeiro trimestre, quando a relação entre dívida líquida e patrimônio líquido ficou em
29,5 por cento.

