
    

Clipping de notícia , 30 de junho de 2012.  
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PRESENÇA DE LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS NO 12º 

CONGRESSO DA ANEPREM É CONFIRMADA PELO PRESIDENTE 

HELIOMAR SANTOS 

 

 

No final da tarde da última sexta-feira, 29/06, foi confirmada pelo presidente da Aneprem, Heliomar 

Santos, a presença do engenheiro e economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, no 12º 

Congresso Nacional de Previdência da Associação, que acontecerá de 29 a 31 de julho de 2012 

em Campo Grande/MS . 

 

Mendonça de Barros fará parte do Painel de Política e Economia que tem como   temática 

"Alternativas para superar a meta atuarial", que acontecerá no último dia do Congresso, 31 de julho, 

com horário previsto para 15h30. Há expectativas com relação a sua apresentação, por sua 

experiência como gestor no mercado de investimentos e corretora de valores, além de sua atuação 

como Diretor e membro do Banco Central no final dos anos 80. Sua experiência na presidência do 

BNDES e como Ministro das Telecomunicações no governo de FHC, também terá peso nas 

discussões na análise conjuntural do cenário econômico do Brasil e do mundo.  

 

Em sua coluna no Jornal Folha de São Paulo, dia 29 de junho de 2012, em seu artigo "O exagero 

no crédito pessoal", analisa as mudanças estruturais que vêm acontecendo no Brasil nos últimos 

seis anos. Segundo ele estas mudanças fazem um diferencial importante na nossa economia de 

mercado, criada no logo período de estabilidade e de crescimento. Com isso, Mendonça de Barros 

destaca que o não crescimento  nesse primeiro semestre, provocou uma revisão generalizada nas 

projeções para o ano. Isso fez com que os bancos recuassem na oferta de crédito. 

 

Certamente suas abordagens trarão muitos pontos importantes no cenário das gestões dos 

Regimes Próprios de Política Social dos entes federados. E, ainda suas escolhas pelas melhores 
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alternativas de investimentos no mercado de capitais, que assegurem rentabilidade a esses 

aplicativos, e que desse modo tragam resultados necessários que possibilitem o cumprimento da 

meta atuarial na gestão previdenciária.   

 

Mas ressalta a recuperação desse quadro no segundo semestre com relação à estimativa de 

crescimento do PIB na ordem de 4,5 % a 5% no último trimestre e o no primeiro de 2013.      

 

Estarão presentes nesse debate os representantes dos principais patrocinadores do evento, tais 

como: a  Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil DTVM SA, Privatiza, Bradesco, Itaú-Unibanco 

e o Banco BVA S.A..  

 

 

*Luiz Carlos  Mendonça de Barros, é Bacharel em Engenharia  e Doutor em Economista pela Unicamp, foi Diretor e 

Conselheiro do Banco Central, ex-presidente do BNDES e ex-ministro das Telecomunicações (governo de FHC) É 

articulista do jornal Folha de São Paulo (desde 2000) , e escreve mensalmente para o jornal Valor Econômico.  

 

 

 


