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Programa de Regularização Tributária – MP nº. 766/2017
20/01/2017 – Fonte: Martinelli Advogados
Em 5 de janeiro de 2017, foi publicada a Medida Provisória nº. 766, que sanciona o
Programa de Regularização Tributária – PRT, para liquidação de débitos federais de
natureza tributária e não-tributária vencidos até 30 de novembro de 2016, inclusive
objeto de parcelamentos anteriores, rescindidos ou ativos, e débitos provenientes de
discussão administrativa ou judicial.
A referida MP permite que os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, liquidem seus
débitos perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil em quatro modalidades
distintas, mediante utilização, inclusive, de créditos próprios relativos aos tributos
administrados pela SRFB, para liquidação de saldo devedor, além daqueles atinentes
a PF e BCN da Contribuição Social próprios, de empresas controladora e controlada,
de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas indiretamente por
outra domiciliada no país. Para o caso de pagamento à vista, será necessário
desembolsar em espécie 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada.
Prevê ainda a MP que, tanto no âmbito da SRFB quanto da PGFN, os débitos
consolidados poderão ser parcelados em até 120 meses, ou seja, o dobro do prazo do
atual parcelamento ordinário. Outro ponto é a necessidade de garantia mediante carta
fiança ou seguro garantia para aqueles que consolidados superarem R$ 15 milhões e
já estejam inscritos em dívida ativa.
O pedido de adesão ao referido parcelamento fica condicionado ao pagamento do valor
à vista ou da primeira prestação, o qual deverá ocorrer até o último dia do mês do
requerimento, assim como a comprovação de desistência e renúncia de ações judiciais
que tenham por objeto os débitos que serão liquidados, que deverá ser apresentada
na unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo até o último
dia do prazo para a adesão ao programa.
Por fim, os requisitos e as condições para adesão ao parcelamento serão estabelecidos
em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita
Federal, a ser editado no prazo de 30 dias a contar da data de publicação da MP.

Lideranças de Caxias querem zerar taxa de importação do aço
20/01/2017 – Fonte: O Pioniero
Com aumento de pelo menos 56% em 2016, preço no mercado interno da
principal matéria-prima do setor metalmecânico preocupa empresários

Lideranças buscarão em Brasília zerar ou diminuir consideravelmente a taxa de
importação do aço, cuja alíquota hoje é de 14% a 20% Foto: Roni Rigon / Agencia
RBS
O preço do aço, principal matéria-prima da indústria metalmecânica, preocupa
empresários e lideranças do segmento na Serra. De março a dezembro, o valor do aço
plano aumentou 56%, a despeito da queda no consumo. E não foi só: em janeiro, já
houve acréscimo de outros 8,75% e a previsão é de novo salto em fevereiro, de 5% a
8%.
Com queda nas vendas, em função do mercado retraído, as empresas não têm
condições de repassar esse reajuste aos seus produtos, pois o mercado não
absorveria. Somente grandes grupos, que possuem consumo em larga escala,
conseguem negociar valores mais em conta com as usinas.
Para resolver essa situação, que prejudica a competitividade da indústria pesada, o
Simecs está articulando, junto ao deputado Mauro Pereira, uma audiência em Brasília
com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, e o ministro do Planejamento, Dyogo de Oliveira.Na pauta, a solicitação para
zerar ou diminuir consideravelmente a taxa de importação do aço, cuja alíquota hoje
é de 14% a 20%.
A ideia, expressa Getulio Fonseca, diretor do Simecs e da Fiergs, não é passar a
importar a matéria-prima, mas diminuir a dependência extrema do mercado interno e
ter poder de barganha para negociar preços mais competitivos.
– O preço é, sim, abusivo e sem justificativa. As empresas não conseguem repassar
esse custo aos produtos. Agora que iríamos respirar, aumentando a produção
progressivamente, esse reajuste é para matar. As empresas estão espremendo as
margens e apenas sobrevivendo – desabafa Fonseca.
China, Turquia, Índia e países da Europa poderiam trazer concorrência benéfica ao
setor. A saber: De todo o aço que vem ao Estado, 65% têm como destino Caxias do
Sul. São 2,8 mil empresas que dependem do insumo. Por isso, não é de hoje que o
aço é alvo de apreensão para a cadeia metalmecânica.
A acompanhar.

Governo anuncia R$ 8,2 bilhões em capital de giro para pequenas empresas
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Seleção das empresas que receberão o financiamento começará em fevereiro
deste ano e será feita pelo Sebrae em parceria com o Banco do Brasil

Sebrae, em parceria com o Banco do Brasil, avaliará quais pequenas empresas
receberão o financiamento Hugo Harada/Gazeta do Povo
O governo federal anunciou nesta quarta-feira (18) que vai disponibilizar R$ 8,2
bilhões para micro e pequenas empresas, através de uma parceria com o Sebrae,
Banco do Brasil (BB) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). As empresas poderão usar o dinheiro para capital de giro e receberão
consultoria do Sebrae para a melhoria da gestão financeira.
Cerca de R$ 1,2 bilhão serão disponibilizados por meio da linha Proger Urbano Capital
de Giro, com recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador (FAT), e R$ 7 bilhões virão
da linha BNDES Capital de Giro Progeren. O dinheiro será liberado pelo Banco do Brasil,
após avaliação do Sebrae.
Pelo Proger Urbano Capital de Giro, o empreendedor poderá financiar seu capital de
giro com contratação simplificada. O prazo de pagamento será de até 48 meses, com
taxas de juros a partir de 1,56% ao mês e carência de até 12 meses para pagamento
da primeira parcela. A operação terá isenção do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF). Em contrapartida, a empresa deverá manter emprego e renda até um ano
depois da operação e, se tiver acima de dez empregados, precisará contratar um
jovem aprendiz até seis meses após a operação
Já pelo BNDES Capital de Giro Progeren, as pequenas empresas poderão financiar com
prazo de até 60 meses, com encargos totais partir de 1,63% ao mês. O prazo de
carência para a primeira parcela é de até 12 meses e não há contrapartidas.
Como vai funcionar
O Sebrae vai encaminhar ao BB à relação de empresas assessoradas. Após avaliação
prévia do banco, o Sebrae visitará as empresas indicadas pelo BB e realizará
diagnóstico econômico-financeiro.
Constatada a necessidade real de crédito, o Sebrae encaminha a empresa ao Banco
do Brasil para contratação do crédito com o cliente. Na fase pós-crédito, a instituição
de fomento ao empreendedorismo acompanha a empresa oferecendo orientação sobre
gestão financeira.
A primeira fase começa em fevereiro e a estimativa é que agentes especializados do
Sebrae atuem em nove cidades de todas as regiões do país: Sudeste (Campinas,
Ribeirão Preto e Vitória); Norte (Manaus); Centro-Oeste (Cuiabá e Sinop); Nordeste
(Natal e Mossoró); e Sul (Curitiba).

Na segunda fase, a partir de março, a previsão é que o convênio já esteja em plena
operação, com 500 agentes do Sebrae em todo o Brasil.
Governo ampliará e-Social para pequenas empresas
O governo também anunciou investimento de R$ 200 milhões na criação de sistemas
para melhorar o ambiente de negócios e destravar burocracias. Serão criados dez
sistemas que irão diminuir a complexidade e o tempo gasto no cumprimento das
obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de formalização.
Entre os sistemas que serão desenvolvidos está o e-Social voltado para empresas. Até
então, a ferramenta é utilizada para registro de empregados domésticos.
No portal, os empreendedores poderão cumprir de forma unificada suas obrigações
trabalhistas e previdenciárias. Com isso, serão eliminadas 13 obrigações acessórias e
será possível incluir o recolhimento das contribuições à previdência retidas dos
empregados e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na mesma guia do
Simples Nacional.
As outras iniciativas incluem a implantação da RedeSimples, que visa agilizar o
processo de abertura de empresas no país e o aprimoramento do Portal do
Empreendedor e do sistema de pagamento e parcelamento do Simples Nacional.
CNI: juro menor e controle da inflação devem melhorar competitividade
brasileira
20/01/2017 – Fonte: Tribuna PR
A redução da taxa básica de juros e o controle da inflação devem ajudar o Brasil elevar
sua competitividade. De acordo com o gerente executivo de Pesquisa e
Competitividade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, a
melhora das condições macroeconômicas já está em curso e pode colaborar para que
o País recupere posições no ranking de competitividade divulgado pela entidade.
Na lista de 18 países avaliados pela CNI, o Brasil ficou na penúltima posição, à frente
apenas da Argentina. Dos nove critérios que fazem parte do levantamento, a pior
colocação foi no quesito “disponibilidade e custo de capital”. “O Brasil é o país com a
maior taxa de juros do mundo e o maior spread bancário. Precisamos trabalhar muito
nesses fatores. Felizmente, vemos o início da solução disso, com o Banco Central (BC)
começando a reduzir os juros”, afirmou.
O diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto, disse que a expectativa da
entidade é que a Selic fique abaixo dos dois dígitos até o fim deste ano. “Podemos ter
alguma mudança no ranking com os avanços na área fiscal, o combate à inflação e a
taxa de juros em queda”, disse. “O Brasil está absolutamente fora da curva na questão
dos juros.”
A melhor colocação do Brasil no ranking foi na educação, com o 9.º lugar dentre os 18
países. Segundo Fonseca, essa posição está relacionada aos gastos do governo com
educação, que atingiram 6,4% do PIB. No entanto, esse volume de investimentos não
se reflete na qualidade do ensino.
Fonseca explicou que, no programa internacional de avaliação de estudantes (PISA)
de 2015, o País ficou com a 12.ª posição entre 14 países. “Há um problema de gestão.
Precisamos fazer com que esse gasto gere resultados eficientes”, afirmou.
Também chamou a atenção a posição do Brasil no subitem disponibilidade e custo de
mão de obra, em que o Brasil ficou com o 11.º lugar. De acordo com Fonseca, embora
a desvalorização do real frente ao dólar tenha tornado os salários mais baratos, a

baixa produtividade do trabalhador brasileiro teve um peso maior nesse quesito. Na
prática, isso significa que é preciso mais pessoas para cumprir um mesmo trabalho no
Brasil do que em outros países.
Apesar das medidas de ajuste fiscal, Fonseca destacou que o governo pode adotar
algumas políticas que auxiliem na competitividade sem aumentar gastos. Ele citou
como exemplo ações que reduzam a burocracia e que melhorem a legislação e o
ambiente de negócios na área de concessões públicas. “Isso traz investimento privado
sem aumentar os gastos da União”, disse.
Fonseca mencionou também a importância da assinatura de acordos internacionais
que facilitem os negócios dos exportadores. “Precisamos exportar mais e produzir mais
aqui dentro para gerarmos mais trabalho e mais renda”, afirmou.
Augusto ressaltou ainda que a aprovação da reforma da Previdência teria impacto
“extraordinário” para o País, com a melhoria da relação dívida/PIB no médio e longo
prazo.
Novos governos no Brasil e na Argentina podem promover abertura
econômica
20/01/2017 – Fonte: Tribuna PR
Novos governos no Brasil e na Argentina podem facilitar uma aproximação entre a
Aliança do Pacífico e o Mercosul, disse nesta quinta-feira, 19, o presidente colombiano
Juan Manuel Santos. Chile, Peru, Colômbia e México formam a Aliança. A aproximação
ainda é difícil porque os dois blocos são baseados em paradigmas diferentes, explicou.
Paradigma, no caso do Mercosul, pode ser traduzido por protecionismo, admitiu o
presidente. Os novos presidentes brasileiro e argentino podem promover, segundo
Santos, uma abertura econômica maior.
No ano passado, também numa entrevista em Davos, o presidente do México, Félix
Peña Nieto, havia classificado um acordo entre os dois blocos como inviável, enquanto
os países do Mercosul fossem muito fechados. Respondendo a uma pergunta sobre o
assunto, horas depois, a presidente Dilma Rousseff mostrou-se pouco interessada
nessa aproximação. Não valeria a pena, segundo argumentou, entregar tão facilmente
o mercado brasileiro.
Laureado com o Nobel da Paz pelo acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (Farc), o presidente colombiano recebeu esta semana um prêmio do Fórum
Econômico Mundial pela pacificação de seu país.
Heron do Carmo vê País em ‘espiral virtuosa’ e diz acreditar em retomada em
2017
20/01/2017 – Fonte: Tribuna PR
Em maio do ano passado, quando a inflação medida pelo Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M) deu um salto, subiu quase 0,5 ponto em apenas um mês e o mercado
começou a projetar que a inflação oficial em 2016 passaria de 7%, o economista Heron
do Carmo, professor da Universidade de São Paulo e um dos maiores especialistas em
inflação, foi na contramão. Na época, ele afirmou ao jornal O Estado de S. Paulo que
era grande a possibilidade de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) ficasse no teto da meta 6,5%. O economista errou por pouco. No ano passado
o IPCA atingiu em 6,29%.
Para este ano, Heron diz que está “realista”. A sua expectativa é que em agosto, a
inflação acumulada em 12 meses poderá recuar para 4% ou até menos do que isso,

fechando o ano em torno de 4%. Isso confirma as previsões do Banco Central. Ele
acredita que a inflação mais baixa ajudará em alguma retomada da economia ainda
em 2017. “Marginalmente, a economia vai melhorar porque estamos entrando numa
espiral virtuosa, que uma notícia boa leva a outras notícias boas”, diz Heron.
De acordo com o economista, existe uma demanda reprimida muito grande,
especialmente da população que tem recursos e não consumiu nos últimos tempos por
medo. “Depois de tanta desilusão, as coisas estão se normalizando. Talvez, seja a
hora, como diz a música do Paulinho da Viola, de tirar a viola do fundo baú.” A seguir
os principais trechos da entrevista.
Como sr. avalia o resultado IPCA de 2016 e a perspectiva para a inflação deste
ano?
O resultado de 2016 não surpreendeu. Eu já esperava uma inflação abaixo do teto da
meta por conta do tamanho da recessão. Na verdade, contava com um comportamento
melhor dos preços dos alimentos, que ocorreu, mas para o final do ano. Até agosto a
inflação foi um desastre. É justamente isso que aponta para uma situação melhor este
ano. Como a inflação ficou acima do esperado até agosto, agora há um espaço para
redução significativa do índice em 12 meses até agosto.
Temos também um fator importante que é a indexação. Ou seja, os contratos neste
ano serão indexados por uma taxa menor do que a do ano passado. Isso inclui escola,
tarifas, planos de saúde e até mesmo a indexação informal. Outro efeito importante
no índice será exercido pela alimentação pela reversão do impacto do El Niño na safra.
Mesmo com a recuperação da economia, a atividade continuará muito aquém do início
do ano passado, o que deve levar à queda nos preços dos serviços. A minha estimativa
é que nós cheguemos em agosto com uma inflação em 12 meses na faixa de 4%,
podendo até ser inferior. E depois no final do ano pode ser que ocorra alguma
recuperação. Depende muito da situação de alguns alimentos. Muito provavelmente a
inflação deve fechar o ano em torno de 4%. Do ponto de vista de 2017, eu diria que
o jogo está praticamente jogado em termos de inflação. A menos que ocorra um
choque.
O sr. acha que a queda da inflação abre espaço para a volta do crescimento?
Ajuda o crescimento. Pode fazer com que se tenha um ciclo mais longo de queda da
taxa de juros, com responsabilidade. A queda dos juros facilita a questão financeira
de famílias, das empresas e do crédito. Ajudará alguma retomada da economia em
2017.
Quanto o sr. está prevendo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
para 2017?
Acho que essa previsão vai se alterar muito ao longo do ano. Se acompanharmos o
Boletim Focus, começa com 0,5% e tende a melhorar nos próximos meses.
Marginalmente a economia vai melhorar porque estamos entrando numa espiral
virtuosa que uma notícia boa leva a outras notícias boas.
Mas há no País 12 milhões de desempregados…
O desemprego vai demorar para melhorar. O desemprego tem algo interessante, que
é o desalento. A economia pode começar a melhorar e aumentar o desemprego. Isso
porque os desalentados podem voltar a procurar emprego. O desemprego tem essas
armadilhas, esses paradoxos.
Então o sr. está otimista para 2017 e a inflação é uma peça importante nesse
otimismo?
Basta ver o que ocorreu a partir do final do ano passado com a divulgação de índices
de inflação mais favoráveis. A inflação vai ser o drive para puxar o ritmo de atividade.

O sr. espera deflação em algum momento do ano?
Como se tem uma safra agrícola muito boa neste ano, em outras oportunidades março
apresentou deflação. Não sei se vai acontecer neste ano, mas certamente teremos
uma inflação muito inferior em março deste ano em relação a março do ano passado.
Deveremos ter um ganho de inflação, de forma conservadora, de 0,70 ponto
porcentual em janeiro, de 0,30 em fevereiro, e podemos ter algo em torno de 0,30
em março, comparativamente aos mesmos meses do ano anterior. Isso daria 1,3
ponto porcentual de recuo da inflação em três meses. Ou seja, a inflação pode chegar
ao final de março em 5%, na conta de 12 meses. Se a inflação chegar ao final de
março em 5%, haverá um espaço considerável para a redução da inflação nos outros
meses até agosto. Essa projeção é mais conservadora do que a do Focus.
Então o sr. não vê mais a inflação como um problema?
Estou vendo a inflação deste ano muito parecida com a inflação de 2006, quando o
IPCA foi de 3,14%. Tivemos uma inflação muito alta em 2002, 2003, por causa da
eleição, depois a economia entrou numa fase favorável, inclusive do ponto de vista de
agricultura, e fechou em 2006 em 3,14%.
A inflação de 2006 chegou a acumular 2,99% em 12 meses. Esse ano é muito parecido.
Acho que a inflação pode surpreender para baixo. Em maio, para mim, a inflação deve
recuar para o centro da meta (4,5%). Aí será o momento adequado para começar a
pensar em reduzir a meta para não cair na armadilha que se entrou o governo Lula
em 2006. Naquela época, ele manteve a meta com a inflação abaixo da meta.
Por que o governo deve reduzir a meta?
Para ancorar e garantir a continuidade da queda da inflação. Estamos no caminho, a
depender das eleições e do próximo governo, de fazer com que a inflação convirja
para algo em torno de 3%. Se, de fato, ocorrer esse recuo da taxa de inflação mais
significativo, seria o caso de repensar a meta de inflação. Já perdemos antes essa
oportunidade. Perdemos em 1999 porque tinha um desajuste no setor externo. Não
temos mais. Perdemos em 2006 por um problema de voluntarismo de política
econômica, não temos mais isso. Isso justificaria o rigor do BC.
O setor externo está ajustado com o câmbio flexível, o sistema de preços está mais
flexível, está mais pró mercado, porque o papel das agências reguladoras, ao que tudo
indica, será mais adequado, e a questão do petróleo… Não tem mais essa história de
dar subsídio ao automóvel só para manter a inflação mais baixa. A situação de
alimentos também deve continuar favorável nos próximos anos, a crise deve fazer
com que os serviços percam força. Tudo isso torna muito real a possibilidade de reduzir
a inflação para abaixo de 4% em 2018. E sabemos que queda de inflação é o melhor
cabo eleitoral. Até do ponto de vista político é uma coisa boa.
E o investimento quando vai voltar?
Acho que as concessões vão destravando ao longo do tempo. A crise foi muito
profunda. Vai ter aquele investimento necessário para retomar a atividade econômica.
Talvez a parte de infraestrutura comece a andar. Mas entre fazer a concessão e a obra
sair, vai tempo. Tem a construção civil que pode retomar. Mas investimentos mais
significativos acho que provavelmente só em 2019, com o novo governo.
Então o sr. está otimista?
Estou realista. As perspectivas melhoraram. O que dá alento a isso é que agora nós
temos basicamente um governo, um executivo articulado com o legislativo, parece um
parlamentarismo, que o parlamento talvez, devido à crise econômica ele está
concordando com as reformas.
Outra coisa é que a crise afetou tanto a sociedade, inclusive categorias que ficaram à
margem do processo, como funcionários públicos em alguns estados, que a sociedade

ficou mais permeável a reformas. Ou seja, não há um ambiente tão desfavorável a
reformas, mesmo reformas duras, como a da Previdência. E a reforma da Previdência
é a rainha de todas as reformas. Com ambiente melhor, há possibilidade de começar
a encaminhar a reforma tributária.
O que pode frustrar esse cenário?
A tensão geopolítica internacional pode causar confusão. Outra coisa é que temos um
risco político muito grande. Tem essa questão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de
impugnar a chapa Dilma-Temer. Mas depois de tanta desilusão, as coisas estão se
normalizando. Talvez seja a hora, como diz a música do Paulinho da Viola, de tirar a
viola do fundo baú.
Como diz o ditado: não há bem que sempre dure e mal que nunca se cabe. Existem
ciclos. Há uma demanda reprimida grande, muita gente com condições de comprar e
que não compra porque tem medo. Com esse clima mais favorável, as coisas vão
começar a andar.
‘Minha expectativa em relação à recepção sobre Brasil foi ultrapassada’, diz
Ilan
20/01/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, fez nesta quinta-feira, 19, um balanço
positivo sobre a participação no Fórum Econômico Mundial de Davos. “Minha
expectativa em relação à recepção sobre o Brasil foi ultrapassada”, resumiu.
Segundo ele, o clima em relação ao Brasil foi “muito bom”, o que significa que passa
a percepção de uma inflexão sobre o ânimo. “Da mesma forma que estamos em um
momento de inflexão do crescimento, também tem uma inflexão em relação ao
interesse sobre o Brasil.”
Ilan Goldfajn salientou que participou de diversas reuniões bilaterais, de painéis e que
esteve com vários líderes mundiais. “Acho que foi um bom conjunto de dias em
Davos”. Ele embarca de volta para o Brasil ainda na quinta-feira.
Meta de 2019
O presidente do Banco Central evitou comentar algumas percepções do mercado de
que o Conselho Monetário Nacional (CMN) já possa reduzir na reunião deste ano a
meta de inflação de 2019, de 4,5% para 4,0%, em razão de indicadores positivos
sobre a economia – em especial sobre as variações de preços – correntes e previstas.
“Não vou adiantar nenhuma discussão em relação à meta de 2019”, disse.
Segundo o presidente do BC, quando chegar a ocasião, os dados serão avaliados.
“Vamos analisar o cenário e tomar uma decisão apropriada quando chegar lá”,
comentou.
Sobre o resultado do IPCA-15 de janeiro, que foi publicado mais cedo, de 0,31%, ele
disse que o resultado veio em linha com o que a instituição vinha publicando na ata e
o relatório trimestral de inflação. “Nosso cenário é de desinflação e esse IPCA
confirmou esse nosso cenário básico. Todos os dados são incorporados e analisados
por todos nós ao longo do tempo.”
O presidente do Banco Central lembrou que, nas divulgações, há sempre algo que
sobe mais, algo que sobe menos. “Mas o dado corrobora o cenário básico que temos
na ata, de desinflação”, comentou.

Petróleo
Sobre a pressão vinda do preço internacional de petróleo, depois de um acordo
capitaneado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para
segurar a baixa dos preços, Goldfajn disse que o BC analisará sempre qual o seu
impacto para os preços. “A decisão sobre o preço da gasolina e do diesel é da
Petrobras, que tem toda liberdade de definição. Acho que temos seguido determinado
padrão, não se distanciando muito dos movimentos internacionais”, considerou.
Crédito
Em relação ao mercado de crédito, que ficou estagnado em 2016, alguns especialistas
salientaram que, com a baixa da Selic, o aumento de financiamentos poderá ajudar
na retomada da economia. “Minha impressão é que vai vir tudo junto”, disse. Segundo
ele, quando houver essa inflexão na economia, a política monetária, as medidas já
anunciadas, além de investimentos em infraestrutura, em conjunto, vão gerar
recuperação. “Hoje o sistema financeiro está líquido e se a economia recupera, acho
que vai acompanhar.”
Swaps cambiais
No dia em que o Banco Central aumentou de US$ 600 milhões para US$ 750 milhões
a oferta no leilão diário de swaps cambiais, aproximando a possibilidade de realizar
rolagem integral do volume de fevereiro, o presidente do BC reforçou que esta é a
intenção da instituição. “Em princípio sim, esta é a ideia.”
Ele disse, porém, que a autoridade reserva-se o direito de fazer mudanças ao longo
do tempo. “A ideia é permanecer neutro, fazer a rolagem integral, mas isso pode
mudar ao longo do tempo dependendo das condições.”
Sobre a declaração feita por ele ontem durante entrevista também em Davos, em linha
com a ata do Copom, de que a queda de 0,75 ponto porcentual da Selic seria o novo
ritmo de baixa dos juros, Goldfajn afirmou que apenas repetiu verbalmente o que
estava escrito. “Não houve mensagem adicional”, avaliou.
Seminário de spread bancário
O presidente do Banco Central afirmou que a instituição promoverá um seminário
sobre spread bancário em fevereiro. O evento, de acordo com ele, contará com a
presença de ex-presidentes do BC, bancos, economistas e formadores de opinião.
O evento tem relação com o Pilar 3 do BC, que trata da redução do custo de crédito.
“Queremos abrir a discussão sobre spread bancário”, disse, durante entrevista coletiva
após participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos.
Juros no rotativo
Sobre a indústria do cartão, ele disse que o próximo passo após a medida anunciada
para reduzir os juros do rotativo, é divulgar uma norma por meio do Conselho
Monetário Nacional (CMN). As discussões sobre o cartão continuarão depois. “Temos
que repensar nosso modelo ao longo do tempo.
O modelo hoje funciona, mas a gente acha que pode melhorar junto com o Sistema
(Financeiro Nacional) todo”, comentou.
O sistema hoje funciona e cresce, de acordo com o presidente do BC, mas a instituição
está incomodada com o subsídio cruzado que existe em uma área em relação a outra
– como o parcelado e o rotativo, por exemplo. “No final, há um equilíbrio, mas uma
parte paga pela outra”, afirmou. A mudança, no entanto, tem que ser de forma
“sustentável”, de acordo com Goldfajn. “Não dá para mudar um pedaço sem mudar o
outro, por isso temos que pensar em conjunto”, considerou. “A gente gostaria que
cada parcela tivesse o seu próprio (critério), sem que uma parte precisasse subsidiar
a outra”, continuou.

Temer: primeiro passo é superar recessão; depois, haverá ‘pleno emprego’
20/01/2017 – Fonte: Tribuna PR
O presidente Michel Temer (PMDB) disse nesta quinta-feira, 19, que o País está
começando a sair da recessão econômica e que, depois disso, o Brasil tende a ter
crescimento e alcançar o “pleno emprego”. A afirmação foi dada, em Ribeirão Preto
(SP), durante discurso do peemedebista na assinatura do aporte de recursos no valor
de R$ 12 bilhões do Plano Safra 2016/17.
“Pegamos o Brasil numa posição extremamente delicada, com uma recessão
extraordinária e por isso digo sempre, o primeiro passo é superar a recessão. Superada
a recessão é que vamos para o crescimento e do crescimento ao chamado pleno
emprego. Essas são as fases que temos de atravessar”, disse.
Ele falou ainda que, ao observar a inflação caindo de 10,70% para 6,3% ao longo do
ano de 2016, é possível afirmar que a política econômica do governo está dando certo.
“Nós estamos começando a sair da recessão”, afirmou. Para Temer, o quadro
repercute na queda da taxa de juros básica (Selic) e nos juros dos bancos.
“Quando se verifica os juros começando uma queda, não só da Selic, mas isso
naturalmente tem repercussão nos bancos, no Banco do Brasil, que já reduziu os juros,
como estão sendo reduzidos todos os juros dos vários bancos”, disse o presidente.
Juros no rotativo
Temer afirmou que os juros do cartão de crédito vão ser reduzidos de 480% para
menos de 200% com as medidas do governo federal. Ele disse que a redução dos juros
do rotativo do cartão, já anunciada pelo Planalto, foi aplicada após conversa com um
cidadão de Tietê (SP), município onde Temer nasceu.
“Ele disse: não aguento mais juros do cartão a 480%. Chamei a área econômica e
disse: não é possível isso. Em dois ou três dias de diálogo com o sistema bancário, me
permitiu pouco antes mesmo do Natal anunciar que não será mais 480%, será menos
de 200%, que ainda é muito mas diminui quase pela metade”, afirmou Temer.
O presidente também deu ênfase à queda progressiva dos juros, que, afirmou, estão
tendo impacto nos juros dos bancos ao consumidor.
PEC do Teto
Temer afirmou também que o teto para os gastos do governo federal é um limite geral
e que, assim, é possível destinar mais recursos a um setor, desde que se tire do outro.
“Nós podemos prestigiar certos setores, tirando de outros, de uma obra aqui, outra
ali. Setores importantes, como saúde, educação e também o agronegócio, serão
prestigiados”, afirmou em resposta a uma pergunta sobre qual será o aumento nos
volumes destinados ao Plano Safra, que deve ser lançado em maio.
No evento em Ribeirão Preto, Temer elogiou bastante o setor do agronegócio e disse
que o governo se apoia nele para incentivar a economia e gerar empregos. Ele lembrou
a grande competitividade da cana de açúcar e do suco de laranja na região de Ribeirão
Preto e fez um paralelo com sua administração, que também busca sempre uma maior
eficiência.
Já o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), também presente no evento,
disse que o Brasil tem uma vocação para ser campeão mundial em segurança
alimentar. “E campeão da paz também, porque não haverá paz sem alimento para as
pessoas”, pontuou. Ele lembrou que nos últimos a produção do agronegócio brasileiro
cresceu muito acima da expansão da área cultivada.

O prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira (PSDB), elogiou Temer e disse que o Brasil
agora caminha no rumo certo. “Não há seguimento mais importante para ajudar o
Brasil a superar seus limites do que a nossa agricultura, que é a mais eficiente do
planeta.”
Reformas encaminhadas
O presidente da República afirmou ainda que seu governo conseguiu aprovar – ou ao
menos encaminhar – quatro reformas importantes em apenas oito meses: a PEC do
Teto dos Gastos, a reforma Previdência, as mudanças no Ensino Médio e a atualização
trabalhista. Agora, em breve sua administração começará a trabalhar na reforma
tributária.
“Fizemos muita coisa em um período de tempo relativamente curto, mas ainda temos
muita coisa pela frente. Precisamos simplificar o sistema tributário nacional”,
comentou Temer, sem dar mais detalhes. Em relação às mudanças nas leis
trabalhistas, o presidente afirmou que elas são fundamentais para o País e que é
preciso harmonizar os dois lados do setor produtivo, ou seja, trabalhadores e
empregadores.
Previdência
O presidente também salientou a importância da reforma da Previdência e disse que
é preciso alterar questões como a idade mínima. Ele contou que esteve recentemente
em Portugal e, em conversar com o líder do governo, soube que por lá foi preciso até
mesmo cortar o 13º salário dos servidores públicos. “Seria mais fácil, para mim,
aproveitar a presidência nesses dois anos e pouco que me sobraram, mas nós
precisamos aprovar reformas”, destacou.
Ele salientou a importância que seu governo dá ao diálogo e agradeceu a colaboração
do Congresso. “O diálogo dá certo. O Congresso, responsável que é, percebe as
necessidades do País”, disse. “Sem o apoio da sociedade dificilmente se consegue
governar. Mas eu me refiro à sociedade produtiva, não aquela que só quer alardear a
oposição”, acrescentou em outro momento.
Presídios
Sobre a crise nos presídios, Temer comentou que, conforme garante a Constituição,
pediu auxílio das Forças Armadas para “manter a lei e a ordem”. O presidente disse
que esse “drama terrível” não se resolverá do dia para a noite e que é preciso a junção
de todas as esferas de governo e outras partes envolvidas. “A União está fazendo tudo
que lhe cabe”, assegurou.
Funai
Temer também comentou muito rapidamente em coletiva de imprensa sobre a
demarcação de terras indígenas. Ele disse que o governo está avaliando a situação e
que o objetivo geral é diminuir conflitos. O presidente negou que haja um
“desprestígio” com a Funai.
Abertura de empresas no Brasil emperra nas prefeituras e leva mais de 100
dias
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo

Consultor de marketing digital, o carioca Mauro Amaral não esperava passar por tantos
problemas para abrir a sua própria empresa, sem funcionários e com sede na sua casa.

Em 2008, quando resolveu formalizar o negócio, teve a empresa enquadrada
erroneamente como “manutenção de computadores e desenhos gráficos” e precisava
fazer manobras contábeis para emitir notas fiscais.
Em 2015, quando decidiu fechar a empresa com os dados incorretos e tirar um novo
CNPJ, com o enquadramento adequado, enfrentou o problema da burocracia. Esperou
por dias até que a Junta Comercial aprovasse o pedido e, enquanto isso, não podia ir
à prefeitura tirar o alvará de funcionamento. “O problema é que uma autorização
depende da outra e isso trava todo o processo”, explica o empresário.
Se não bastasse a demora, quando conseguiu abrir a empresa, descobriu que não
podia emitir nota fiscal. A Receita Federal tinha colocado no sistema que o negócio de
Mauro existia desde 2010 e, por isso, não poderia ser enquadrado no Simples Nacional,
pois já estava em atividade e o prazo de cadastro havia acabado. Foram alguns meses
até que a confusão fosse desfeita.
Burocracia
A história de Mauro é um relato da burocracia que os empreendedores enfrentam para
abrir uma empresa no país. Segundo levantamento da Endeavor, demora, em média,
117 dias para ter todos os registros, alvarás e licenças em mãos. O tempo médio é de
79,5 dias, pelos cálculos do Banco Mundial. Nos países desenvolvidos, a média não
passa de cinco dias corridos.
Por aqui, o empresário precisa contratar um contador e encontrar um advogado para
assinar o contrato social do negócio. Depois, ir pessoalmente a cerca de três locais
para protocolar seu pedido. E, enquanto um órgão está analisando a documentação,
o processo fica parado, o que eleva o tempo de abertura de empresas. Há, ainda, os
erros que podem travar ainda mais o processo.
Gargalo
O gargalo maior está nas prefeituras. Mario Berti, presidente da Fenacon, entidade
que representa as empresas de contabilidade, explica que, mesmo para atividades de
baixo risco (a maioria dos negócios) o tempo é de aproximadamente 30 dias de análise
dentro da prefeitura. O pedido passa pela avaliação de algumas secretarias e, em
muitos casos, não está digitalizado.
“Entra lá [na prefeitura] pedidos de todos os tipos de atividade e as análises são feitas
por ordem de chegada. O ideal seria que fosse por tipo de atividade, com prioridade
para as de baixo risco”, afirma Berti.
Heber Dionizio, contador da Contabilizei, plataforma de contabilidade on-line que faz
abertura de empresas em diversas cidades do país, diz que o tempo médio no cartório
e na Junta Comercial é de cinco dias cada. Obter o registro na Receita Estadual
também não é demorado, pois o processo é feito on-line na maioria dos estados. Já o
alvará, ou seja, a inscrição municipal demora vários dias e sem ela a empresa não
pode começar a operar legalmente.
Berti lembra que as iniciativas para reduzir o tempo de abertura no Brasil ainda são
muito tímidas. A maioria que promete abrir empresa em até cinco dias inclui, apenas,
a obtenção do CNPJ. “É um atrapalho para a geração de empregos, tributos e o próprio
faturamento da empresa”, diz o presidente da Fenacon.
Medidas simples podem agilizar a abertura de empresas no país
Se o maior gargalo para abertura de empresas está nas prefeituras, algumas medidas
simples podem ser tomadas pelos órgãos municipais para agilizar o processo. Uma
prova disso é o andamento de um projeto no Rio Grande do Sul, chamado de
Simplificar e integrado à RedeSim, do governo federal.

O projeto, um convênio entre o Sebrae, Junta Comercial e prefeituras do Rio Grande
do Sul, atua em duas frentes: digitalização dos documentos da Junta Comercial e
integração dos sistemas dos municípios à Junta, com redesenho dos processos de
abertura de empresas dentro das prefeituras. Cerca de 50% dos documentos já foram
digitalizados e 80 municípios já têm seus sistemas integrados.
O diretor do Sebrae-RS, Derly Fialho, afirma que o principal problema das prefeituras
era que o processo de abertura de empresas era muito compartimentado entre as
diversas secretarias. “Havia muita sobreposição de processos, prazos estabelecidos
sem necessidade e comitês avaliadores desnecessários”, afirma Fialho. Ele explica que
algumas secretarias demoravam 15 dias para analisar o pedido.
Entre os municípios que estão redesenhando o andamento interno do processo, estão
Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e São Leopoldo. O prazo para abrir uma
empresa no estado, segundo Fialho, já caiu de 100 dias, em média, para 31 dias. Porto
Alegre e Caxias do Sul, por exemplo, conseguiram reduzir em mais de 150 dias o prazo
médio, de acordo com levantamento da Endeavor. A capital gaúcha passou de 260
para 82 dias e Caxias do Sul de 304 para 140 dias.
Processo digital
Além de simplificar o trabalho dentro das prefeituras, outro caminho para agilizar a
abertura de empresas é tornar o pedido digital. Um estado que está conseguindo
colocar a ideia em prática é Minas Gerais. Lá, todo o processo na Junta Comercial é
feito de maneira digital, com assinaturas certificadas digitalmente. Com isso, o
empreendedor não precisa ir até o órgão protocolar o pedido e acompanha todo o
processo pela internet. O sistema também já está integrado a diversos municípios.
O resultado aparece no tempo médio de abertura de empresas nas cidades do estado.
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é o município com o prazo mais curto. São 52 dias,
em média, de acordo com levantamento da Endeavor feito em 32 municípios. A capital
mineira aparece na quarta posição do ranking nacional, com prazo de 62 dias.
Burocracia
Enquanto os países desenvolvidos conseguem abrir uma empresa (com todas as
licenças, alvarás e registros necessários) em menos de cinco dias, os empresários
brasileiros precisam esperar, em média, 117 dias para ter o seu negócio operando
legalmente:
PROCESSO
O pedido de abertura de empresa no Brasil passa por uma série de instituições. Na
maioria dos casos, o empreendedor precisa ir a cada uma delas protocolar o pedido:

TEMPO
Todas essas etapas elevam o tempo de abertura de empresas no Brasil:

Fonte: Doing Business 2017, ICE 2016, Contabilizei. Infografia: Gazeta do Povo.
Com Vale do Pinhão, prefeitura pretende transformar Curitiba referência em
inovação
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Projeto foi lançado nesta quinta-feira e começará pelo bairro Rebouças e pelo
Parque Barigui

Projeto foi lançado ontem, no Memorial de Curitiba, com presença do prefeito
Rafael Greca. Hugo Harada/Gazeta do Povo
Depois de ser considerada uma das cidades mais verdes do país e de ser modelo em
transporte público, a prefeitura quer transformar Curitiba em referência em inovação.
Com o projeto chamado Vale do Pinhão, o poder público quer fazer com que
universidades, investidores, grandes empresas e startups atuem em conjunto para
fortalecer o desenvolvimento de negócios inovadores na capital, principalmente na
área da economia criativa.
O nome do projeto é uma alusão ao Vale do Silício, região no estado da Califórnia, nos
Estados Unidos, que é sede da Universidade de Stanford e de empresas como Google,
Facebook e Apple. O local é considerado a principal referência em empreendedorismo
inovador, pois foi de lá que saiu grande parte dos maiores negócios dos Estados Unidos
nos últimos 50 anos. Hoje, reúne também algumas das maiores incubadoras,
aceleradoras e fundos de investimento.
Em Curitiba, a prefeitura quer replicar o modelo. Para isso, escolheu o bairro Rebouças
para puxar o desenvolvimento do Vale do Pinhão. O antigo Moinhos Rebouças, que
hoje está com uma torre desativada e o outra sendo utilizado pela Fundação Cultural

de Curitiba, será transformado em Engenho da Inovação ao longo deste ano. O espaço
tem 1,6 mil m².
O local será o prédio central do Vale do Pinhão e vai concentrar eventos culturais e
empresariais. Também terá espaço de coworking, ou seja, escritório compartilhado, e
uma incubadora, local para desenvolvimento de novos negócios que envolvam
tecnologia e que possui supervisão de instituições de ensino. Há, ainda, a intenção de
que grandes empresas instalem seus centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
no local.
Concentração geográfica
Com a previsão de ter o Engenho da Inovação funcionando a partir de 2018, a
prefeitura quer que o local puxe a atração de empresas para a região do Rebouças,
principalmente na antiga área industrial, que está com vários imóveis vazios. O
município deve conceder incentivos territoriais e fiscais para facilitar a atração. O foco
são as startups.
Com isso, teríamos no bairro Rebouças - assim como no Vale do Silício - uma região
que concentraria pesquisadores, empreendedores e empresas com foco em
desenvolver soluções inovadoras.
Interligado à cidade
Mas o Vale do Pinhão não será limitado ao Rebouças. A ideia é interligar o bairro às
demais instituições que são fundamentais para conhecimento e pesquisa, caso das
universidades, e para apoiar o desenvolvimento das empresas já em funcionamento,
como Sebrae, Federação das Indústrias, Federação do Comércio e Associação
Comercial do estado. Serão criadas ciclovias (onde não existe) para facilitar o acesso
a cada local e há a intenção de colocar carros elétricos em circulação, como já acontece
no Porto Digital, em Recife.
O Parque Barigui, a Linha Verde e as Ruas da Cidadania também devem compor o
projeto. Parte do centro de evento do parque vai virar um espaço público de coworking.
A previsão é que em cerca de 90 dias saia o primeiro edital público para quem quer
usar as instalações para trabalhar. Já as Salas do Empreendedor, nas Ruas da
Cidadania, vão orientar os empreendedores do bairro a como se tornar mais inovador.
Para a Linha Verde, a ideia é fomentar a instalação de grandes empresas.
O projeto, uma promessa de campanha do prefeito Rafael Greca, é de longo prazo e
a prefeitura evita detalhar todos os prazos. “O ritmo quem dá é o próprio cidadão”,
afirma Tiago Francisco da Silva, presidente da Agência Curitiba de Inovação e
Tecnologia, quem coordena o projeto. Os recursos para tirá-lo do papel virão do
BNDES e da parceria público-privada.
Cultura empreendedora
A ideia de criar o Vale do Pinhão em Curitiba surgiu da percepção que cidade já possui
uma série de pessoas e atores envolvidos com estímulo à inovação e ao
empreendedorismo, mas que não conversam entre si. A prefeitura viria, justamente,
para suprir essa lacuna e fazer com que todos possam unir suas forças para
desenvolver empresas mais inovadoras.
“O objetivo é colocar a cultura de inovação na cidade. O perfil de Curitiba é esperar
acontecer. É preciso despertar a inovação desde as grandes até as pequenas
empresas”, afirma Tiago Francisco da Silva, presidente da Agência Curitiba de
Inovação e Tecnologia.
Mas, para que o projeto tenha sucesso, será necessário melhorar o ambiente
regulatório e a percepção do empreendedorismo na cidade. Segundo pesquisa
realizada pela Endeavor, Curitiba tem o segundo pior ambiente regulatório entre os

32 municípios avaliados. Isso significa que, de acordo com a pesquisa, a capital
paranaense tem um dos maiores custos de impostos, complexidade tributária e
burocracia para abrir uma empresa.
Curitiba também enfrenta o desafio de ser, na pesquisa da Endeavor, a segunda cidade
com a pior percepção sobre empreendedorismo. Por aqui, os moradores pouco
concordam que o desenvolvimento do país depende dos empreendedores. A pesquisa
também mostra que a cidade tem pouco potencial para se empreender com alto
impacto.
O Vale do Pinhão
Objetivo
Projeto de incentivo à inovação da prefeitura de Curitiba.
A ideia é interligar os principais atores ligados à inovação e empreendedorismo da
cidade para fomentar o desenvolvimento de novos negócios.
Público Alvo:
Startups, grandes empresas, coworkings, fablabs e incubadoras que atuem,
principalmente, nas seguintes áreas:
Tecnologia
Meio Ambiente
Saúde
A região sede do Vale do Pinhão será no bairro Rebouças, e terá o Engenho da
Inovação como prédio central do projeto, um espaço público que abrigará startups,
coworkings, fablabs e incubadoras. Já as universidades e instituições de fomento ao
empreendedorismo que integram o projeto permanecerão onde estão.
• Associação Comercial do Paraná (ACP);
• Fecomércio;
• Fiep;
• PUC-PR;
• Sebrae;
• UFPR;
• Universidade Positivo;
• UTFPR.
Fonte: Agência Curitiba de Inovação. Infografia: Gazeta do Povo.
Pinhão em 3D
O lançamento do Vale do Pinhão aconteceu na quinta-feira (19), no Memorial de
Curitiba, no Lago da Ordem. O evento teve a presença do prefeito Rafael Greca e ele
foi o responsável por imprimir um pinhão em 3D para simbolizar o projeto. “A semente
da inovação”, disse o prefeito.
Ousadia
Apesar de evitar falar em prazos, a prefeitura quer que Curitiba se torne a cidade mais
inovadora da América Latina em 2020. E, do mundo, em 2024.
ISS
Uma das principais promessas de campanha do prefeito Rafael Greca foi a redução do
ISS para empresas de tecnologia. O tema ficou, até o momento, de fora do projeto do
Vale do Pinhão.
A Agência Curitiba de Inovação e Tecnologia afirma, apenas, que está revisando os
incentivos fiscais da cidade para direcioná-los para o Vale do Pinhão e que poderá
conceder benefícios às empresas que se integrarem ao projeto. Por lei, a alíquota
mínima de ISS de qualquer município deve ser de 2%.

Carros com ‘taxa zero’ também têm cobrança de juros. Entenda
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Promoções das montadoras exigem entradas acima de 50% e parcelas de até
36 vezes. Mas pagamentos mensais têm custos embutidos

Ivonaldo Alecandre/Gazeta do Povo
O início do ano costuma ser o período em que as concessionárias anunciam promoções
de carros novos a “taxa zero”, uma expressão própria do mercado automotivo para
identificar financiamentos sem juros. Mas, ao contrário do anunciado, as compras a
prazo nestas condições têm, sim, custos embutidos.
Ao colocar lado a lado o preço dos veículos à vista e parcelados, há sempre um valor
adicional para quem não possui o montante na hora: são os juros, que representam o
custo do dinheiro emprestado pelos bancos ao consumidor. “O dinheiro no Brasil ainda
é caro e oferecer taxa zero não é real. Há um custo para quem está vendendo
parcelado e a concessionária não sairá perdendo com isso”, afirma o planejador
financeiro Valter Police Júnior.
Em um levantamento feito pela Gazeta do Povo com três modelos “populares” que
se encaixam nessas promoções, todos apresentaram diferenças no preço à vista e
parcelado, com juros entre 0,17% e 0,63% (veja mais na tabela). O cálculo, porém,
não considera os custos do financiamento, como IOF, taxa de abertura de crédito e
seguro, o Custo Efetivo Total (CET), o que torna a operação mais cara.
Avalie se os juros e descontos são aceitáveis
Para o pesquisador do Instituto Assaf e professor da FEA-USP de Ribeirão Preto,
Fabiano Guasti Lima, os consumidores que decidirem adquirir um automóvel parcelado
não devem aceitar custos superiores a 1,2% ao mês. Já aos que decidirem levar o
produto no ato, Lima conta que os consumidores devem negociar descontos de pelo
menos 10%.
Pense bem antes de comprar
Antes de trocar de carro, o pesquisador do Instituto Assaf Fabiano Guasti Lima
aconselha o consumidor a pensar se essa é realmente uma necessidade naquele
momento. Se não for o caso, Lima recomenda que o comprador espere pela queda
dos juros e coloque no papel todos os gastos que estão vinculados à compra. “Se o
carro desvaloriza em média 10% ao ano, mas a pessoa tira o dinheiro de uma aplicação
de 13% no período, na ponta do lápis o dispêndio com seguro, IPVA e manutenção
eleva o custo de 20% a 25%”, alerta ele.
Os contratos a prazo têm juros prefixados, o que significa que são definidos na hora
da compra. No entanto, em um momento em que o crédito está mais caro e a Selic,
taxa básica de juros, apresenta uma tendência de queda até o fim de 2017, os
consultores aconselham os compradores a aguardar por condições mais favoráveis
antes de adquirir um veículo.
Para o professor de Finanças do Insper Ricardo Humberto Rocha, os clientes que estão
em dúvida entre comprar à vista ou financiado devem avaliar a necessidade de ter o

modelo naquele momento, assim como a entrada, os juros das parcelas e o desconto
à vista.
Como exemplo, Rocha cita um consumidor que possui investimentos em um fundo de
renda fixa com 10% de ganhos líquidos, mas conseguiu um desconto de até 6% para
a compra de imediato. “Há aí um custo de oportunidade ao tirar o dinheiro da
aplicação, mas é comum que os descontos girem em torno dos 5% aos 6%. Por isso,
é importante barganhar e evitar comprar carros que estejam saindo de linha ou que
não atendam razoavelmente ao esperado”, recomenda ele.
Ao contrário dos ativos financeiros, Police alerta que os carros apresentam uma
contínua depreciação que começa logo ao sair das lojas, quando a desvalorização é de
20%. Ano a ano, porém, a queda é menor e se mantém em aproximadamente 10%.
“Em cinco anos, o patrimônio perde metade do seu valor”, acrescenta.
Simulação
Veja a diferença de preços e a incidência de juros para alguns modelos vendidos com
taxa zero:
Modelo

Hyundai
Comfort 1.0

À
vista Financiado
(R$)
(R$)

Entrada (%) Parcelas Juros
mês)

HB20 39.990

41.655

80

12

0,63

Chevrolet Onix LT 42.490
1.0
Renault Sandero GT 54.120
Line 1.6

44.890

62,66

24

0,36

55.242

75

36

0,17

(%

ao

Fonte: Gazeta do Povo. Cálculo: Instituto Assaf. Os dados foram coletados entre os
dias 16 e 18 de janeiro e correspondem aos valores informados nos sites das
montadoras. Os juros não consideram o IOF, taxa de abertura de crédito e seguro
para financiamento.

Um milhão de contas inativas do FGTS são resgatadas todos os anos
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Conforme levantamento do Ministério do Trabalho, até novembro do ano
passado 1,1 milhão sacaram R$ 1,51 bilhão do fundo

Uma estimativa do Ministério do Trabalho (MTE) indica que cerca de milhão de
contribuintes sacam os recursos das contas inativas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) todos os anos.

Estes contribuintes se enquadram nas regras anteriores às divulgadas no mês passado
pelo governo federal, a qual irá permitir que o resgate do fundo ocorra para as contas
que não receberam depósitos até 31 de dezembro de 2015. O calendário com as datas
para o acesso ao benefício será divulgado a partir de fevereiro deste ano.
De acordo com o MTE, até novembro do ano passado 1,1 milhão de contas tiveram
resgates que somaram mais de R$ 1,51 bilhão. Até o fim de 2015, elas foram de um
milhão e contabilizaram R$ 1,3 bilhão. Os trabalhadores que recorreram ao benefício
se encaixam nas antigas regras do fundo, que estão previstas na Lei 8.678/93 e
permitem o resgate das contas que permaneceram sem depósitos durante três anos
ininterruptos. Neste último caso, os contribuintes podem retirar os recursos só depois
da data de aniversário.
O que são as contas inativas e como resgatar os recursos?
As contas inativas são aquelas que não recebem mais depósitos dos empregadores.
Sempre que alguém é contratado, a empresa automaticamente cria uma conta no
nome do funcionário. Por isso, é possível que a pessoa tenha mais de uma conta com
essas características, dependendo do número de empregos pelos quais já passou.
Para saber se possui uma conta inativa e se esta conta possui saldo disponível para
resgate, o cotista deve fazer uma consulta por meio do aplicativo do FGTS, acessar o
site da Caixa ou ir até uma agência do banco munido do cartão cidadão, da carteira
de trabalho ou do número do PIS/PASEP para fazer a consulta.
Projeto dá isenção de INSS para gerar empregos a aposentados
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Projeto de lei que será apresentado no Senado busca estimular a contratação de
aposentados com mais de 60 anos

Hugo Harada/Gazeta do Povo
Um projeto de lei que deve ser apresentado no Senado na volta do recesso
parlamentar oferece uma alternativa aos aposentados que continuam trabalhando –
ou planejam voltar a trabalhar – no mercado formal mas não querem contribuir ao
INSS.
A ideia principal da proposta é reintroduzir as pessoas mais velhas no mercado de
trabalho. Mas ela ganhou força depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu
que a chamada “desaposentação” é inconstitucional. Com isso, as pessoas que
continuam trabalhando depois de aposentadas não poderão pedir uma revisão no valor
do benefício que incorpore as contribuições que fizeram ao INSS após a aposentadoria.
Dos 24 milhões de aposentados do país, cerca de 5,5 milhões – 23% do total –
continuam trabalhando, segundo a pesquisa Pnad 2015, do IBGE. Desses, 1,6 milhão
contribuem para o INSS, segundo levantamento do especialista em Previdência
Rogério Nagamine Costanzi.

Quando o STF barrou a desaposentação, havia 182 mil ações solicitando o aumento
no valor da aposentadoria, segundo estimativa da Advocacia Geral da União (AGU).
Ao todo, 480 mil brasileiros tinham condição de tentar a revisão na Justiça, calcula a
AGU.
O projeto de lei que cria o Regime Especial de Trabalho do Aposentado (Reta) é uma
iniciativa do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, ligado à seguradora Mongeral
Aegon, e foi redigido pelos professores da USP Hélio Zylberstajn, da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, e Nelson Mannrich, da Faculdade de Direito.
A proposta tende a ser protocolada por um senador que tem conversado com o
instituto.
Bancos oferecem antecipação do FGTS de contas inativas. Será que vale a
pena?

O Santander anunciou nesta semana que adiantará os recursos por meio de
empréstimos com juros que irão de 2,59% a 4,59% ao mês
Contratação facilitada
O Reta é uma alternativa à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e busca facilitar
a contratação de aposentados com 60 anos ou mais. Pela proposta, eles terão jornada
flexível e reduzida – de no máximo 8 horas por dia e 25 horas por semana – e direito
a férias, mas sem o adicional de um terço. O pagamento pode ser diário, semanal ou
mensal.
Se a proposta for aprovada, a contratação pelo Reta será sempre por prazo
determinado, prorrogável, e não vai gerar vínculo de emprego. Assim, nem o
trabalhador nem a empresa recolherão contribuições previdenciárias. Também não
haverá depósito de FGTS nem pagamento de 13.º salário. Mas o projeto assegura que
os empregados desse regime terão as mesmas condições de trabalho, saúde e
segurança dos demais trabalhadores da empresa.
“Há muitos anos temos o programa Jovem Aprendiz, que busca introduzir o jovem no
mercado de trabalho. Ele é amigável para a empresa porque não cria vínculo
empregatício e, assim, ela não precisa pagar os ônus sociais. O Reta, por sua vez,
busca reintroduzir o idoso no mercado de trabalho, também criando condições
amigáveis”, diz Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon.
Molina, que completa 81 anos em abril, observa que o trabalhador idoso não encontra
vagas no mercado formal ajustadas à sua necessidade – postos que tenham, por
exemplo, jornada mais curta e flexível. Ao mesmo tempo, a maioria das empresas não
tem interesse em manter ou contratar profissionais mais velhos.
“Com o Reta, essas pessoas terão mais recursos. E mais vida. Muita gente precisa
voltar ao trabalho não só para aumentar a renda, mas também porque quer se mexer”,
diz Molina. Segundo dados citados pelo instituto, a aposentadoria eleva em 40% a
probabilidade de depressão clínica e em 60% os problemas físicos.

Regime deve reduzir arrecadação do INSS
Ao livrar aposentados de contribuírem ao INSS e estimular empresas a substituir
profissionais jovens por outros mais velhos, o Regime Especial de Trabalho do
Aposentado (Reta) tem o potencial de reduzir a arrecadação da Previdência Social. É
muito provável, portanto, que o INSS trabalhe contra o projeto.
O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon calculou somente qual seria o “efeito
deslocamento”, ou seja, quanto o INSS deixará de arrecadar com a substituição de
não idosos por idosos contratados pelo Reta. A perda seria de R$ 486 milhões no
primeiro ano, o equivalente a 0,16% da arrecadação do INSS em 2013. Após dez anos,
a perda atingiria R$ 4,9 bilhões ao ano, ou 1,6% da arrecadação anual da Previdência
Social.
O instituto estima que, com o Reta, 1,8 milhão de idosos entrarão no mercado de
trabalho em uma década. Como a jornada de trabalho prevista pelo regime é parcial,
eles substituiriam o equivalente a 900 mil trabalhadores que hoje contribuem com o
INSS.
Veja quais foram os erros das franquias que fecharam em 2016
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Especialistas afirmam que falta de planejamento fez com que as marcas
abandonassem o franchising. Redes que permaneceram nesse sistema podem
continuar crescendo.

Pela primeira vez em mais de 20 anos, o número de franqueadoras caiu. Ao todo, 34
redes pararam de operar nesse modelo Henry Milleo/Gazeta
Aderir a modelos de franquia é uma opção recorrente entre empresários que querem
expandir sua marca e aumentar a renda, mas em 2017, essa medida deverá ser
tomada com mais cautela e planejamento. A orientação dos especialistas tem como
base o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), que mostra
que em 2016 o número de franquias teve uma queda de 1,1%. Ao todo, 34 redes
pararam de operar nesse modelo.
Essa movimentação acontece pela primeira vez em mais de 20 anos. A previsão para
2017 é que mais marcas abandonem esse formato. Nessa diminuição do número de
franquias, algumas delas fecharam seus pontos e abandonaram o modelo, outras
ainda funcionam nesse sistema, mas não com o mesmo nome. É o caso das redes que
foram incorporadas, se fundiram com empresas maiores. Há também aquelas que não
conseguiram se manter no cenário de crise e fecharam as portas.
A maior parte dos fechamentos corresponde a empresas que encontraram dificuldade
no sistema de franquias. Para Claudia Bittencourt, sócia-fundadora do Grupo
Bittencourt (consultoria especializada em franquias), o erro dessas redes está na falta
de estratégia. “Elas não fizeram um bom planejamento para avaliar os impactos que
o franchising traria para o negócio”.

Para ela, itens essenciais na estruturação da rede, como suporte aos franqueados,
produção e abastecimento, foram mal planejados e levaram algumas marcas a deixar
o franchising.
Outra dificuldade das empresas que saíram do modelo é apontada por Claudio Tieghi,
diretor de Inteligência e Mercado da ABF. Para ele, o erro pode estar na seleção de
franqueadores sem perfil para o negócio e na falta de resultado para essas pessoas
que vão trabalhar com as novas unidades.
“O empreendedor tem que organizar o negócio para trazer resultado aos franqueados.
Duas coisas são essenciais: planejamento e seleção bem feitos. É um modelo de
negócio ganha-ganha. Se apresentar um erro, compromete o resultado”, analisa.
Maturidade
Para os especialistas, a queda no número de franquias tem um aspecto positivo. Eles
justificam que as redes que permaneceram nesse sistema estão bem estruturadas e
tendem a continuar crescendo. “A tendência é que que as marcas já existentes
cresçam em número de franquias. Isso contribui para fortalecer o setor. O mercado
está mais exigente, então o empreendedor que escolher o modelo de franquia deve
planejar, desenvolver estudos de mercado, escolher sua estratégia. O sistema não
permite mais franquear por impulso”, considera Tieghi.
A recomendação é de que o planejamento seja feito a longo prazo e considerando um
cenário adverso. Na ABF, a previsão do aumento no número de redes de franquias em
2017 é nula. Bittencourt acredita que outras empresas ainda vão reavaliar seu canal
de expansão. “Algumas ainda querem muito mais se capitalizar do que estruturar um
sistema sério e se sustentar nele. O correto procurar as franquias para ocupar
mercado”, explica.
Balanço
Tieghi lembra que o franchising ganhou muita força no final da década de 80, durante
a hiperinflação. Para ele, a situação pode se repetir. “Essa época foi muito exigente e
fez com que o mercado se preparasse e se reorganizasse para colher bons frutos nas
próximas décadas. É o que a gente tem como grande expectativa”.
Na prévia do balanço de 2016 feito pela ABF, o faturamento do modelo de franquias
foi de R$150,7 bilhões. Em 2017, a instituição espera que esse índice tenha um
aumento de 7 a 9%. O número de redes franqueadoras diminui de 3.073 em 2015
para 3.039 em 2016. E apesar de não haver expectativas sobre o crescimento desse
número, espera-se que a quantidade de unidades aumente 4 a 5%.
Bom desempenho é resultado do cuidado com franqueadores e clientes
Para as redes que tiveram sucesso no franchising, foi essencial montar uma boa
estrutura para cuidar dos franqueadores e clientes sem deixar a produção cair em
qualidade e quantidade. Para a sócia do Grupo Bittencourt, especializado em franquias,
Claudia Bittencourt, essas empresas encontraram parceiros desenvolvidos para fazer
o negócio funcionar.
Além disso, conseguiram organizar estrutura da empresa para a expansão, como
aumento de demanda e melhoria nas operações de logística. “Elas têm pessoas
capacitadas para cuidar da rede, processos bem definidos, rede de fornecedores com
condições de abastecer a produção, programas de treinamento para qualificar o
franqueado”, conta.
A consultora afirma que também é preciso fazer um trabalho preventivo, como
consultoria, para evitar erros maiores que levem ao total prejuízo. Segundo
Bittencourt, o trabalho no modelo de franquia exige um mais do franqueado, que deve
ter atenção a empresa, ao franqueado e ao cliente. “É importante ter foco nas pessoas,

ajudar o franqueado a ter um bom produto em suas lojas. Tem que investir em
tecnologia para alinhar as unidades, apresentar os dados com tempo de cada parceiro
se precaver sobre o que está por vir”.
Fechamento por setor
Em 2016, 34 redes deixaram de operar pelo modelo de franquia. Isso significa que as
marcas encerraram as operações ou foram incorporadas por outras empresas.
As 34 redes fechadas ocupavam os segmentos:

Divisão do faturamento por setor
Os dados mais recentes se referem às 3.073 franquias presentes no balanço final de
2015, divulgado em 2016. Os números do ano passado serão divulgados ainda no
primeiro trimestre de 2017, segundo a ABF.

Venda de motos despenca em 2016; produção volta ao nível de 2002
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Dados mostram que foram vendidas 899,7 mil unidades no ano pasado, o que
representa uma queda de 26,5% em relação ao apurado em 2015

Ivonaldo Alexandre/Gazeta do Povo/Arquivo
O prolongamento da recessão econômica no Brasil aprofundou a queda na venda de
motocicletas em 2016. Balanço divulgado nesta quarta-feira (18) pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo) mostra que o mercado somou 899,7 mil unidades vendidas no

ano passado, uma queda de 26,5%, mais que o dobro do recuo observado em 2015,
de 11%.
Com a retração na demanda, a produção também intensificou suas perdas e voltou a
níveis próximos de 2002. O número de motocicletas produzidas em 2016 caiu 29,7%,
para 887,6 mil unidades. Em 2015, o declínio havia sido de 16,8%. “O segmento de
motocicletas sofreu com as incertezas da política durante todo o ano de 2016”, afirmou
Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.
Para 2017, as projeções da Abraciclo são de queda mais suave para as vendas, de
1,1%, e de leve aumento na produção, de 3,8%. “Diante de um mercado mais
cauteloso, o setor projeta atingir resultados semelhantes ao do ano anterior,
mantendo-se estável. Além disso, a realização de eventos, como o Salão Duas Rodas,
em novembro, deverá contribuir para estimular os negócios no segundo semestre”,
disse.
Exportação
As exportações, embora tenham começado o ano em alta, também não escaparam de
uma nova queda, esta, no entanto, menor que a de 2015. Enquanto no ano passado
o recuo foi de 14,6%, para 59 mil unidades, em 2015 havia sido de 21,5%. Para 2017,
entretanto, a associação estima que as exportações cresçam 57,6%, para 93 mil
unidades.
Quer empreender? Veja as nove áreas de negócio mais promissoras para
2017
20/01/2017 – Fonte: Gazeta do Povo
Levantamento do Sebrae mostra os nichos de mercado que têm mais chances
de ter sucesso neste ano

Comidas prontas e restaurantes populares estão entre as ideias de negócio mais
promissoras para 2017 Pixabay
Mesmo com o prolongamento da recessão econômica, há nichos de mercado que se
mostram mais resilientes à crise e despontam como oportunidades para quem pensa
em abrir o negócio próprio neste ano. São atividades que atendem às necessidades
básicas das pessoas, como comércio de alimentos e bebidas, e que oferecem serviços
especializados e de reparação, como manutenção de máquinas e equipamentos.
Segundo levantamento feito pelo Sebrae, existem nove áreas de negócios que são as
mais promissoras para 2017. Parte dos negócios em alta está em atividades ligadas à
alimentação, vestuário, higiene e reparação.
Para fazer o estudo, o Sebrae analisou os segmentos com maior taxa de natalidade
em 2016 e que devem continuar com demanda em alta neste ano, mesmo em
momento de queda na renda e consumo em baixa.
Confira a lista completa com ideias de negócio para cada uma das nove áreas mais
promissoras de 2017:

Alimentos e bebidas

Comércio de alimentos e bebidas, representação comercial, preparação de alimentos,
comida preparada, restaurantes populares, lanchonetes, produtos de panificação,
laticínios, doces e refeições.
Construção

Comércio de material de construção, manutenção, reparação, pintura, pequenas
reformas de imóveis, instalações elétricas, hidráulicas, obras de acabamento, artigos
de serralheria, móveis de madeira e manutenção de sistemas de ventilação e
refrigeração.
Estética/beleza

Cabeleireiros, comércio de cosméticos, de produtos de perfumaria e higiene pessoal.
Informática

Serviços de manutenção e reparação de computadores e equipamentos de informática,
produção de softwares e comunicação multimídia.
Produtos/serviços inovadores

Produtos e serviços que permitam aumentar a eficiência produtiva e/ou redução de
custos das demais empresas.

Serviços especializados

Serviços advocatícios, de engenharia, de comunicação, de gestão empresarial, de
apoio administrativo, de contabilidade, domésticos e com foco na 3.ª idade.
Serviços de reparação

Reparação e manutenção de veículos usados, manutenção de
equipamentos, comércio de peças e acessórios para veículos usados.

máquinas

e

Serviços de saúde

Consultório médico, serviços ambulatoriais, fisioterapia, nutrição, venda de planos de
saúde, comércio de medicamentos e artigos de ótica.
Vestuário

Confecção, comércio de vestuário e acessórios do vestuário e bijuterias.
Unidas e Movida farão ‘duelo’ de IPOs
20/01/2017 – Fonte: Tribuna/PR
Depois de a locadora de automóveis Movida anunciar a abertura de capital na
BM&FBovespa no início desta semana, o mercado acreditava que a concorrente direta
Unidas iria “segurar” a intenção de fazer o IPO. No entanto, a empresa decidiu acelerar
os planos para não ficar descapitalizada em relação à rival. Caso as duas operações
saiam do papel pelo teto máximo de valor proposto, as ofertas poderão passar da
marca de R$ 2 bilhões.
A Unidas informou que pretende captar em sua oferta inicial de ações até R$ 1,055
bilhão, considerando o teto da faixa indicativa de R$ 15,15 a R$ 18,71. A precificação
da oferta está prevista para o dia 9 de fevereiro. Já na Movida, a faixa de preço
indicativo foi estabelecida entre R$ 8,90 e R$ 11,30. Assim, com a colocação de todos

os lotes e considerando ainda o teto do intervalo proposto, o IPO poderá movimentar
R$ 1,184 bilhão. A precificação das ações no âmbito da oferta está marcada para o dia
6 do próximo mês.
A última vez que duas ofertas de empresas do mesmo setor ocorreram de forma
concomitante foi em 2013, quando Anima e Ser Educacional abriram o capital. “Em
2013, o mercado estava muito positivo e houve demanda por ambas as ofertas”, disse
uma fonte de um banco de investimento.
Agora, a situação é outra: no ano passado, a BM&FBovespa viu uma única abertura
de capital, a da empresa de medicina diagnóstica Alliar. Uma segunda operação, da
Tenda, braço de baixa renda da construtora Gafisa, acabou não se materializando por
falta de demanda por investidores.
Já existem duas locadoras de veículos – Localiza e Locamérica – com ações em Bolsa.
Como já há empresas do mesmo segmento listadas, os múltiplos das quatro empresas
devem balizar as decisões do investidor.
Consumo de energia entre 1º e 17 de janeiro cresce 2,2% na base anual
20/01/2017 – Fonte: Tribuna/PR
O consumo de energia entre 1º e 17 de janeiro de 2017 cresceu 2,2% na comparação
com o período de 3 a 19 de janeiro do ano passado, de acordo com dados preliminares
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
A análise da entidade indica que o consumo de energia no Sistema Integrado Nacional
(SIN) alcançou 61.688 MW médios nos primeiros 17 dias desse ano. O consumo do
mercado cativo (ACR) recuou 1,5% entre os períodos, enquanto no ambiente de
contratação livre (ACL) houve aumento de 15% no consumo, na mesma base de
comparação.
Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, os setores de comércio,
saneamento e serviços lideraram o aumento no consumo, com altas de 112,5%,
76,1% e 73,8%, respectivamente. Segundo a câmara, a expansão foi impactada pela
migração dos consumidores para o mercado livre.
Geração
A CCEE ainda informa que a geração de energia elétrica totalizou 64.581 MW médios
desde o início do ano, um crescimento de 2,6% entre os períodos. O destaque no
período é a produção das usinas eólicas, que foi 143,9% superior ao montante gerado
no ano passado – as usinas hidráulicas também registraram aumento, de 7,8%.
A entidade ainda estima que as usinas hidrelétricas integrantes do Mecanismo de
Realocação de Energia (MRE) gerem, em janeiro, o equivalente a 105,26% de suas
garantias físicas, ou 50.525 MW médios em energia elétrica. Para fins de repactuação
do risco hidrológico, este porcentual foi de 95,43%.
CNI: Brasil ocupa penúltima posição em ranking de competitividade com 18
países
20/01/2017 – Fonte: Tribuna/PR
O Brasil ficou na penúltima posição em um ranking de competitividade que inclui 18
países, de acordo com estudo feito anualmente pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O levantamento compara nove critérios que influenciam a capacidade
de uma empresa brasileira competir com uma companhia estrangeira. O ranking é

liderado pelo Canadá, seguido por Coreia do Sul e Austrália. O País só ficou à frente
da Argentina.
De 2015 para 2016, o Brasil piorou em quatro desses indicadores: disponibilidade e
custo de mão de obra; ambiente macroeconômico; competição e escala do mercado
doméstico; e tecnologia e inovação. O Brasil se manteve estável nos critérios
disponibilidade e custo de capital; infraestrutura e logística; peso dos tributos; e
ambiente de negócios.
A boa notícia do estudo é que o País melhorou sua posição no fator educação, saindo
da 10ª para a 9ª posição nesse quesito. De acordo com a CNI, os gastos com educação
foram o motivo desse desempenho. No ano passado, o Brasil destinou 6,4% do PIB
para a educação, volume inferior apenas ao da África do Sul, que reservou 7,3% do
PIB para este fim. Dos nove critérios abordados, é na educação que o País registra a
melhor posição.
No quesito disponibilidade e custo de mão de obra, o Brasil caiu da 5ª para a 11ª
posição, influenciado pelo aumento do desemprego. Também pesaram contra o País a
baixa produtividade do trabalho e o alto custo da mão de obra.
No fator ambiente macroeconômico, o Brasil recuou do 15º para a 17º lugar, também
na penúltima posição. Os motivos foram a inflação elevada, o aumento da dívida bruta,
os juros altos e a baixa taxa de investimentos.
No critério competição e escala do mercado, o País saiu da 10ª para a 12ª colocação,
em razão da recessão econômica e a consequente diminuição do consumo das famílias.
Também influenciaram nesse desempenho a baixa concorrência no mercado interno e
as altas tarifas alfandegárias aplicadas pelo governo.
No subitem tecnologia e inovação, o Brasil foi do 9º para o 11º lugar, devido à queda
dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e à redução da capacidade de
inovação das empresas brasileiras.
O Brasil permanece na última colocação no quesito disponibilidade e custo de capital,
em razão dos altos custos e a baixa disponibilidade de recursos. Entre os 18 países, o
Brasil teve a maior taxa de juros real de curto prazo (11%) e o maior spread bancário
(31,3%). Dos nove critérios abordados, este é o que o País está na pior colocação.
No fator infraestrutura e logística, o Brasil ficou com a 15ª posição, com as piores
avaliações em todos os modais de transporte, como rodovias, ferrovias, portos e
aeroportos. A rede de telecomunicações foi a única bem avaliada.
No critério tributos, o Brasil permaneceu na 16ª posição. Embora a receita total com
impostos tenha se mantido estável no País, com 21% do PIB, houve queda na Rússia,
México e China.
No subitem ambiente de negócios, o Brasil continuou na 17ª posição, devido a
avaliações ruins em relação à eficiência do Estado, segurança jurídica, burocracia e
relações de trabalho.
Para a CNI, a melhora da competitividade da economia brasileira depende da
recuperação da estabilidade econômica e da aprovação de reformas previdenciária e
trabalhista. Apesar da aprovação de um teto para o crescimento dos gastos do
governo, a entidade cobra a mesma medida para os Estados e municípios.
Desde que o levantamento começou a ser realizado, em 2012, o País nunca conseguiu
sair do penúltimo lugar. Integram o ranking outros 17 países com economias similares,

como África do Sul, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do
Sul, Espanha, Índia, Indonésia, México, Peru, Polônia, Rússia, Tailândia e Turquia.
Indústria paulista fechou 152,5 mil postos de trabalho em 2016, diz Fiesp
20/01/2017 – Fonte: Tribuna/PR
O nível de emprego na indústria paulista registrou queda de 6,58% em 2016, com
fechamento de 152,5 mil vagas, informou o Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos (Depecon) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) nesta quinta-feira, 19.
O resultado de dezembro contribuiu com a retração de postos de trabalho na indústria
paulista, com declínio de 1,62% ante novembro, na série sem ajuste sazonal. No
último mês de 2016, 35,5 mil vagas foram fechadas, segundo a pesquisa.
O gerente do Depecon, Guilherme Moreira, ressalta que o encerramento de postos de
trabalho foi generalizado em 2016, pois ocorreu em 21 dos 22 setores acompanhados
pelo levantamento, refletindo a crise econômica. Mas ele vê uma tendência de
estabilização em 2017.
“O emprego na indústria veio se ajustando à queda da produção. Mas acreditamos que
o período agora seja de estabilização, com retomada mais intensa de vagas apenas a
partir de 2018”, observa Moreira.
Segundo a pesquisa, a indústria carrega no acumulado desde 2011 um saldo negativo
de empregos. Ao longo desse período, foram encerradas 609 mil vagas, sendo 518 mil
baixas registradas entre 2014 e 2016.
Regiões
A abertura do levantamento mostra que a Grande São Paulo teve recuo de 7,39% no
emprego na indústria no ano, enquanto o interior do Estado apresentou declínio de
6,20%.
Na avaliação por diretorias regionais, as variações negativas aconteceram em Cubatão
(-33,09%), influenciadas pelo setor de metalurgia (-54,94%) e produtos de metal (14,93%), Santa Bárbara d’Oeste (-14,18%), com destaque para setores de produtos
alimentícios (-34,89%) e produtos de metal (-30,12%) e Santo André (-13,33%), com
influência dos segmentos de produtos alimentícios (-65,26%) e de borracha e plástico
(-35,86%).
Em contrapartida, só duas regiões tiveram variação positiva: São Carlos (2,20%),
influenciado por produtos de borracha e plástico (66,07%) e produtos diversos
(9,63%) e Marília (2,13%), no rastro dos produtos alimentícios (10,82%) e dos de
borracha e plástico (6,37%).
Gasolina sobe 2,43% e gera maior impacto sobre o IPCA-15 de janeiro,
mostra IBGE
20/01/2017 – Fonte: Tribuna/PR
A gasolina ficou 2,43% mais cara em janeiro e foi o item de maior impacto sobre a
inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15),
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O combustível deu
uma contribuição de 0,10 ponto porcentual para a taxa de 0,31% registrada pelo IPCA15 do mês.

O aumento refletiu o impacto nas bombas do reajuste de 8,1% autorizado pela
Petrobras nas refinarias desde 6 de dezembro. As regiões que registraram mais
elevação nos preços da gasolina foram Goiânia (4,60%), Brasília (4,32%) e Fortaleza
(4,22%).
As despesas com Transportes passaram de 0,79% em dezembro para 0,71% em
janeiro. Apesar da ligeira desaceleração, o grupo ainda foi responsável pela maior
contribuição sobre a inflação deste mês, 0,13 ponto porcentual.
Outras pressões
Além da gasolina, as despesas com transportes também foram pressionadas pelas
tarifas dos ônibus urbanos (0,83%) e ônibus intermunicipais (1,87%), além do etanol
(2,28%) e do seguro voluntário (1,70%).
A alta nos ônibus urbanos é consequência das variações em três regiões
metropolitanas. Em Brasília (9,25%), houve reajuste de 25% nas tarifas, em 2 de
janeiro. Embora a Câmara Legislativa do Distrito Federal tenha decidido anular esse
reajuste em 12 de janeiro, ele continua vigente até que a decisão seja publicada. Em
Salvador (3,60%), o reajuste foi de 9,09%, desde 2 de janeiro. Em Belo Horizonte
(3,24%), houve reajuste de 9,40%, em vigor desde 3 de janeiro.
Alívio em energia elétrica
Em contrapartida, as contas de energia elétrica ficaram 2,25% mais baratas em
janeiro e este foi o item de maior impacto negativo sobre a inflação medida pelo IPCA15. A queda na tarifa foi responsável por uma contribuição de -0,08 ponto porcentual
para a taxa de 0,31% registrada pelo IPCA-15 do mês.
O movimento decorre do retorno da bandeira tarifária verde a partir de 1º de
dezembro. Além disso, houve redução de 5,30% nas contas de energia de Porto
Alegre, devido à queda de 16,28% nas tarifas de uma das concessionárias desde 22
de novembro.
Como resultado, o grupo Habitação saiu de recuo de 0,28% em dezembro para
redução de 0,22% em janeiro. O recuo do último mês foi menos acentuado porque
houve pressão de itens como artigos de limpeza (1,23%), gás de botijão (0,64%) e
mão de obra para pequenos reparos (0,52%).
Em janeiro, as famílias gastaram menos não apenas com habitação, mas também com
artigos de residência (-0,23%) e vestuário (-0,18%).
Despesas Pessoais
Na direção oposta, o grupo Despesas Pessoais teve a maior alta, 0,76%, devido ao
cigarro, que subiu 2,61% após os reajustes praticados em 1º de dezembro.
Outras pressões partiram dos itens excursão (2,51%) e empregado doméstico
(0,52%), que apropriou 1/12 do reajuste do novo salário mínimo nacional em todas
as regiões pesquisadas, já que os salários regionais ainda não foram definidos.
Os demais grupos com aumentos foram: Saúde e Cuidados Pessoais (0,48%),
Alimentação e bebidas (0,28%), Transportes (0,71%), Educação (0,18%) e
Comunicação (0,49%).

Ministro da Alemanha pede mais livre comércio para um crescimento
sustentável
20/01/2017 – Fonte: Tribuna/PR
O ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäeuble, pediu nesta quinta-feira
para que as principais economias do mundo apoiem o livre comércio em vez de colocar
mais barreiras, o que prejudicaria as perspectivas de crescimento.
“Precisamos de um crescimento sustentável para a inclusão. Se você olhar para os
problemas globais, precisamos urgentemente de crescimento”, disse ele no Fórum
Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
“Por isso, uma das condições é manter o livre comércio e não limitar e nem colocá-lo
em perigo. Essa é a direção errada. Se você deseja obter um crescimento mais
inclusivo, é necessário de mais livre comércio”, disse o ministro.
Os comentários vão na contramão do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que
tem reafirmado sua mensagem de “America First”, o que tem gerado dúvidas sobre a
direção que os EUA vão assumir em relação à regulação financeira, política comercial
e econômica.
Trump disse em retirar algum peso da regulamentação sobre os bancos, retirar
acordos comerciais multilaterais, e impor tarifas de importação sobre os fabricantes
de automóveis que produzem carros no México e vendem nos EUA.
Movimentação de veículos por Paranaguá cresce 24%
20/01/2017 – Fonte: Bem Paraná

A movimentação de carros pelo Porto de Paranaguá registrou 24% de crescimento
em 2016. Ao longo do ano, entraram e saíram pelo porto paranaense um total de 109
mil veículos - 21 mil a mais do que o movimentado em 2015.
O resultado foi impulsionado, principalmente, pelo aumento nas exportações, com
30 mil unidades a mais embarcadas no ano passado, ultrapassando a marca de 80 mil
veículos exportados.
O aumento é fruto do pacote de investimentos feitos pela Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina (Appa), que resultou em um crescimento da confiança das
fábricas na eficiência dos portos paranaenses.
“Os veículos produzidos aqui no Brasil estão muito competitivos no mercado externo
e o Porto de Paranaguá está conseguindo atender estes usuários com eficiência e
qualidade”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.
Em 2016, o Porto de Paranaguá inaugurou os novos dolfins, que são berços exclusivos
para o embarque e desembarque de veículos. Com as estruturas, a movimentação
deste tipo de carga fica mais eficiente, reduzindo o tempo de espera e o custo da
operação. Foram investidos R$ 60 milhões nesta obra.

CRESCE MAIS
A movimentação total de veículos no Porto de Paranaguá deve crescer em 48% ao
longo de 2017, de acordo com a estimativa de importação e exportação dos
operadores portuários. A previsão é de que 163 mil veículos embarquem ou
desembarquem no porto, o que representa um acréscimo de 52 mil unidades ao longo
do ano.
O aumento pode ser ainda maior, já que o volume de carga é planejado com base na
previsão de produção das montadoras brasileiras e mercado interno, com a
possibilidade de que novos contratos de importação e exportação sejam firmados.
“O Porto de Paranaguá se adapta à demanda de cargas como estas, que envolvem
vários elementos do setor produtivo estadual. Já ganhamos a confiança das indústrias
de automóveis brasileiras com um serviço especializado e com avaria zero, que são
exigências feitas pelo mercado consumidor externo”, explica o diretor-presidente da
Appa, Luiz Henrique Dividino.
Hoje, Paranaguá é usado como rota de embarque da produção de veículos da Renault,
Volkswagen, Nissan e BMW – esta última, com fábrica em Santa Catarina.
NOVO LAYOUT - O porto também está adaptando seu layout para a movimentação
destas cargas com demanda crescente. Em um investimento de R$ 16,5 milhões, mais
de 30 mil metros quadrados de antigos armazéns estão sendo demolidos para dar
espaço a áreas que abrigarão cargas como ônibus e máquinas agrícolas, além de peças
industriais e cargas gerais.
Paraná registra superávit de 65,8%
20/01/2017 – Fonte: Bem Paraná
O Paraná registrou superávit de US$ 4,079 bilhões na balança comercial entre janeiro
e dezembro de 2016, um crescimento de 65,8% no valor na comparação com o mesmo
período do ano de 2015. Os destaques das exportações paranaenses foram as vendas
para a China, Argentina, Estados Unidos e Holanda.
Os dados são do relatório Desempenho do Comércio Exterior Paranaense de Dezembro
de 2016, formulado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) com
base em informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
As exportações paranaenses tiveram crescimento de 1,8% em todo o ano de 2016, o
que representa US$ 15,171 bilhões. O relatório aponta que do total de exportações,
58,1% referem-se ao grupo de produtos do complexo soja, além de carnes e material
de transporte.
Somente no mês de dezembro de 2016, as vendas externas de produtos paranaenses
foram de US$ 1,250 bilhão, alta de 21,7% na comparação com novembro e
crescimento de 10,2% no comparativo com o mesmo mês de 2015. A China continua
sendo o principal país que compra produtos paranaenses.
Já as importações caíram 10,9% em comparação com o ano retrasado e registraram
a cifra de US$ 11,093 bilhões no ano passado.
No último mês do ano, entretanto, houve crescimento nas compras externas de 1,7%,
com movimentação de US$ 958,4 milhões, o que representa alta de 30,2% em relação
a dezembro de 2015.

Norma para mudança no rotativo do cartão sairá em breve
20/01/2017 – Fonte: Bem Paraná
O Banco Central vai divulgar em breve uma norma para transformar o crédito rotativo.
Cartões de crédito estiveram na pauta do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn,
que se encontrou com representantes de empresas do setor e banqueiros durante sua
passagem por Davos.
A ideia é mexer no crédito rotativo no segundo mês e no crédito parcelado. "A intenção
da norma é elevar a queda dos juros", acrescentou em entrevista coletiva ao encerrar
sua participação no Fórum Econômico Mundial, nesta quinta-feira (19).
Para Ilan, o sistema hoje cresce, mas "tem muitos subsídios cruzados, uma parte paga
pela outra". Em dezembro, o governo anunciou que usuários de cartão de crédito não
poderão passar mais de 30 dias no rotativo, linha emergencial utilizada por quem não
consegue pagar o valor integral da fatura. Depois desse prazo, o cliente terá a dívida
automaticamente parcelada.
A medida depende de regulamentação no CMN (Conselho Monetário Nacional).
Indagado sobre a possibilidade de acabar com o parcelamento sem juros, Ilan afirmou
que "não adiantam medidas. Não quer dizer que vai acabar, só gostaríamos que uma
parte não subsidiasse a outra".
IPCA-15
O resultado do IPCA-15 de janeiro, que veio com alta de 0,31% -abaixo da expectativa
e a menor taxa do mês desde 1994-, confirmou o cenário que justificou o corte de
0,75 ponto percentual nos juros, para 13% ao ano, na mais recente reunião do Copom.
"O IPCA-15 faz parte desse cenário com que estávamos trabalhando na ata [do
Copom] e no comunicado. Confirma nosso cenário-base [de desinflação]", disse.
O "novo ritmo" -como classificou Ilan- de queda de 0,75 ponto percentual da taxa Selic
não é tão novo, lembrou. "Tudo o que falamos aqui já estava na ata, não houve
mensagem adicional. O parágrafo 22 trazia o estabelecimento do novo ritmo." O
presidente do BC reiterou "que esse ritmo pode mudar e o tamanho da flexibilização
vai continuar dependendo da inflação e de fatores de risco".
Quanto à tendência de rolagem integral de swaps (que equivalem à venda de dólar no
mercado futuro) em fevereiro, Ilan afirmou que "a princípio, sim, [deve ser mantido o
volume], "mas nos reservamos o direito de mudar a qualquer momento. Pode ser nas
próximas duas semanas, em dois meses, seis meses." O Banco Central fará um
seminário com ex-presidentes do BC, bancos e economistas em fevereiro sobre o custo
do crédito. "Vamos abrir a discussão sobre o spread bancário, sobre todos os juros da
economia."
Abono Salarial referente a 2015 começa a ser pago nesta quinta
20/01/2017 – Fonte: Bem Paraná

O Abono Salarial do Programa de Integração Social (PIS) ano-base 2015, começa a
ser pago nesta quinta, 19, pelo Ministério do Trabalho. Trabalhadores nascidos em
janeiro e fevereiro têm direito de receber o benefício nas agências bancárias. Se o

trabalhador tem o cartão cidadão com senha, poderá sacar em um terminal de
autoatendimento da Caixa Econômica ou em casas lotéricas.
O benefício fica disponível para saque até o dia 30 de junho de 2017. A recomendação
é que os trabalhadores não deixem para a última hora, segundo o chefe de divisão do
Seguro-Desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan. “É
importante que os beneficiários fiquem atentos ao mês de nascimento, e se dirijam às
agências de acordo com o calendário divulgado. Essa programação evita tumultos,”
disse.
A partir deste ano o abono é proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base,
explica Ubiratan. “Quem trabalhou durante todo o ano de 2015 terá direito a um salário
mínimo (R$ 937,00). Quem trabalhou apenas um mês receberá o equivalente a 1/12
do salário mínimo, e assim sucessivamente. A fração igual ou superior a 15 dias de
trabalho será contada como mês integral”, explicou.
Para ter direito ao Abono Salarial é preciso ter trabalhado com carteira assinada pelo
menos 30 dias no ano-base com remuneração média de até dois salários mínimos.
Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos
e a empresa onde trabalha deve informar seus dados na Relação Anual de Informação
Social (RAIS).
Para os nascidos em março e abril, o pagamento fica disponível no dia 16 de fevereiro.
Os trabalhadores que nasceram em maio e junho, podem sacar o benefício a partir de
16 de março. Para os demais trabalhadores o valor foi disponibilizado e pode ser
sacado até 30 de junho.
Nissan começa a fazer Kicks no Brasil
20/01/2017 – Fonte: Automotive Business
A Nissan começou a montar em Resende (RJ) as versões nacionais do Kicks, SUV
compacto da marca que desde o ano passado é vendido no mercado brasileiro
importado do México, onde também é fabricado.
A área de montagem final da fábrica sul-fluminense entregou as primeiras unidades
de testes produzidas do Kicks para executivos globais da companhia, entre eles o vicepresidente executivo mundial de manufatura e logística, Fumiaki Matsumoto. Segundo
a Nissan, será iniciada ainda neste semestre a produção comercial em série do carro
para vendas domésticas e exportações.
Os modelos montados esta semana fazem parte do lote finalizado pela equipe de
Resende durante a primeira etapa de testes dos equipamentos e treinamento dos
funcionários na linha de produção.
“Esta etapa confirma a preparação para entregar um produto de qualidade elevada ao
consumidor brasileiro e, futuramente, da América Latina. A fábrica já tem hoje, com
a produção do March e Versa, um dos melhores indicadores de qualidade do grupo
Nissan em todo o mundo. Esta mesma qualidade e tecnologia será aplicada na
fabricação do Kicks brasileiro, por isso estamos fazendo todos os testes”, explica
Sérgio Casillas, diretor de operações de manufatura da Nissan.
“O Kicks tem maior complexidade de montagem ao longo da linha de produção, o que
exige um número de operações cerca de 20% superior aos modelos March e Versa,
com diferenciais nos componentes eletrônicos, devido à diversidade de tecnologia
embarcada do modelo", acrescenta Marcelo Soares, gerente de montagem final da
Nissan do Brasil.

Entre as operações específicas para a fabricação do SUV, a Nissan utiliza equipamentos
e postos exclusivos de montagem para fixar os hacks de teto e calibrar as quatro
câmeras 360 graus do sistema Around View Monitor, tecnologia que oferece ao
motorista total ao redor do carro. Ao todo são executadas 890 operações de montagem
somente do novo modelo na linha final.

Inaugurada em abril de 2014 com investimentos de R$ 2,6 bilhões, a fábrica da Nissan
em Resende tem capacidade para produzir 200 mil veículos e 200 mil motores por
ano, com linha completa de manufatura que inclui estamparia, injeção de peças
plásticas, soldagem, pintura, montagem final e produção de motores.
Pensando na futura expansão da produtividade, a empresa montou uma área ao lado
da unidade com infraestrutura completa para receber fornecedores e elevar a
nacionalização de componentes. Desde abril de 2016 a planta de Resende exporta os
March e Versa feitos lá para mercados da América Latina, com embarques já feitos
para Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai.
Mercedes-Benz combina vans e robôs no transporte de carga
20/01/2017 – Fonte: Automotive Business

A Mercedes-Benz combina vans e robôs para criar uma nova solução de transporte,
que promete elevar a eficiência. A companhia firmou parceria com a Starship
Technologies, startup que atua no desenvolvimento de dispositivos autônomos para
entregar produtos e mercadorias.
O primeiro fruto da cooperação, que começou em setembro, é o conceito de central
móvel de carga.
Na solução, uma Mercedes-Benz Sprinter transporta a carga e até oito robôs, que
podem circular curtas distâncias para distribuir os produtos ou recarregar o veículo,
por exemplo. Tudo é ligado por uma interconexão inteligente. Com o sistema, as
companhias
pretendem
melhorar
a
eficiência
logística.
“O conceito de furgão como central móvel, amplia significativamente o alcance
operacional dos robôs, enquanto também dispensa a construção e operação com alto
custo de almoxarifados descentralizados.
Vemos a combinação dessas duas tecnologias como uma oportunidade de dar aos
nossos clientes o acesso a serviços e modelos de negócios totalmente novos”, destaca
em comunicado Volker Mornhinweg, chefe mundial da Mercedes-Benz Vans.

Exportações da MAN LA crescem 16% em 2016
20/01/2017 – Fonte: Automotive Business

Em um ano péssimo para o mercado interno, as exportações se tornaram alternativa
bastante interessante para a maioria das empresas do setor automotivo. Caso da MAN
Latin America, que viu suas vendas ao exterior crescerem 16% em 2016 ao atingir as
6,5 mil unidades, entre caminhões e ônibus.
A América Latina foi o principal destino dos produtos fabricados no Brasil, tendo
Argentina, México, Chile, Peru e Colômbia como maiores compradores. O resultado,
segundo a MAN LA, também se deve à retomada de vendas na América Central,
principalmente Costa Rica, Panamá e República Dominicana. Na África, países como
Nigéria e Moçambique também estão entre os países que voltaram a comprar
caminhões e ônibus da MAN Latin America em 2016.
Entre os modelos mais vendidos, os caminhões Volkswagen Constellation 17.280 e o
Delivery 9.160 lideram, além do chassi para ônibus Volksbus 15.190 OD, lançados em
diversos países da região no ano passado.
“Nosso ciclo de investimento de R$ 1,5 bilhão para o período 2017-2021 dará o suporte
ao nosso plano de internacionalização e expansão da marca Volkswagen Caminhões e
Ônibus. Seguiremos a estratégia de levar nossos veículos sob medida a diferentes
países, com lançamentos de produtos, conquista de novos mercados, nichos e foco no
pós-vendas”, reforça o presidente da MAN Latin AMerica, Roberto Cortes.
Recall de airbags Takata atinge Lexus no Brasil
20/01/2017 – Fonte: Automotive Business

Mais um recall envolvendo os airbags Takata: desta vez, a Lexus, marca de luxo da
Toyota, convoca 26 proprietários do modelo IS 300, fabricados entre 15 de fevereiro
a 14 de setembro de 2012 e vendidos no Brasil para comparecerem em uma das
concessionárias da marca.
Os chassis envolvidos são do código JTHBG2626 com os últimos oito dígitos de
C5002916-C5003137 a D5003141-D5003379.
A campanha consistirá em duas etapas: na primeira, a empresa fará a partir da quintafeira, 19 de janeiro, a desativação do airbag instalado no lado do passageiro dianteiro.
Será feita a fixação de uma etiqueta adesiva no painel do veículo, por meio da qual o
cliente será alertado sobre a desativação temporária do airbag do passageiro.

Na segunda etapa, que começa em 3 de abril deste ano, a Lexus inicia a substituição
do deflagrador do airbag, item na qual está o defeito: a degradação de um componente
químico, após ser exposto a longos períodos do veículo a altas temperaturas e umidade
do ar.
Esta degradação do componente químico contido no deflagrador torna o airbag mais
suscetível de romper-se inadequadamente, no caso de colisão do veículo, o que pode
provocar a dispersão de fragmentos de metal da carcaça do deflagrador, ao deflagrar
a bolsa do airbag.
Com isto, há risco de danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao
passageiro e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque
a deflagração do airbag.
A Lexus recomenda o agendamento prévio dos serviços na rede de concessionárias,
cuja relação pode ser encontrada em www.lexus.com.br.
General Motors promove mudanças na América do Sul
20/01/2017 – Fonte: Automotive Business

A General Motors promove mudanças na sua estrutura regional para a América do Sul
ao dividi-la em três unidades de negócio: GM Mercosul, consolidada por Brasil e
Argentina, GM Andina, com Colômbia, Equador e Venezuela, e por fim, GM Central,
reunida por Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Para isto, a companhia designou Carlos Zarlenga, atual presidente da GM do Brasil,
para comandar a GM Mercosul. Já o atual presidente da Argentina, Paris Pavlov, ficará
à frente da GM Andina, enquanto Fernando Agudelo, atual presidente da GM no Chile
responderá pela GM Central.
Segundo a empresa, as três unidades continuarão a fazer parte da estrutura da GM
América do Sul, que continua com Barry Engle como presidente e a quem os demais
executivos da região se reportarão.
“Nosso foco com esta renovação é aumentar a eficiência, reduzindo a burocracia e
acelerando o processo de tomada de decisões”, declarou Engle em comunicado.
ENTREVISTA: Brasil teve o maior número de exportadores da sua história em
2016, diz secretário de Comércio Exterior
20/01/2017 – Fonte: CNI
Abrão Miguel Árabe Neto afirma que o saldo comercial de US$ 47 bilhões deve se
repetir neste ano.
Para ampliar mercados e diversificar as relações comerciais do Brasil, o governo
continuará engajado nas negociações de novos acordos comerciais

A crise econômica empurrou o Brasil para fora de suas fronteiras em 2016 e tudo
indica que esta tendência continuará em 2017. Em entrevista à Agência CNI de
Notícias, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), Abrão Miguel Árabe Neto, explica que o número de
empresas exportadoras chegou a 22.220 no ano passado, quase 10% acima do ano
anterior e o maior número já registrado pela pasta. As exportações brasileiras também
superaram as importações criando um saldo comercial positivo de US$ 47,7 bilhões,
o que não ocorria há cinco anos.
Abrão diz que o governo se manterá engajado na negociação de acordos comerciais
para conquistar novos parceiros e aumentar o mercado consumidor para as empresas
brasileiras, como forma de contribuir para o crescimento e a estabilidade da economia
brasileira. A tarefa não será fácil, principalmente com a grande onda de protecionismo
no mundo, mas o Brasil buscará fazer os acordos que precisa. Quanto ao Mercosul, o
secretário sentencia: “O Mercosul tem a oportunidade e a responsabilidade de em
2017 entregar uma agenda de resultados”, diz. Confira a íntegra da entrevista.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Como negociar os acordos comerciais que o
Brasil precisa diante de um cenário internacional conturbado e países cada
vez mais protecionistas?
ABRÃO MIGUEL ÁRABE NETO – Nesse contexto atual do comércio internacional, um
pouco mais complexo, e com ventos protecionistas soprando, a nossa avaliação é de
que os acordos comerciais continuam importantes. O Brasil tem um rol de negociações
em curso cujo objetivo é diversificar os nossos parceiros comerciais e ampliar os temas
com os quais temos compromissos comerciais. Há uma diretriz política muito
importante de priorização. E um papel de coordenação entre governo e setor produtivo
também nos ajuda a navegar nesse ambiente um pouco mais conturbado. Isso olhando
do ponto de vista de negociações.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quais são as negociações em curso e quais os
países prioritários para o Brasil em 2017?
ABRÃO NETO – Com o Mercosul, nós temos União Europeia, EFTA, Coreia do Sul e
Índia. Bilateralmente, o Brasil negocia com o México, Chile, Colômbia e Peru. E as
novas frentes que temos interesse em avançar são com Canadá, Japão e a África do
Sul, além dos países do SACU (União Aduaneira Sul-africana).
AGÊNCIA

CNI

DE

NOTÍCIAS

–
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essas
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ABRÃO NETO – Estamos indo além das discussões tarifárias e passamos a negociar
acordos em áreas como compras governamentais, serviços, investimentos e facilitação
de comércio. Essa agenda, em conjunto com o Mercosul, tem diversas iniciativas como
negociações com a União Europeia, com o EFTA [lançado nesta quinta-feira (18)] com
Coreia do Sul e também com a Índia. E do ponto de vista bilateral, o Brasil tem buscado
aprofundar
seus
acordos
sobre
tudo
aqui
na
região.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Mas as negociações com o México estão

atrasadas. A previsão é de que seriam encerradas em 2016. O que acontece?
ABRÃO NETO – É um acordo ambicioso, completo e complexo. Nós já tivemos cinco
rodadas de negociações, com discussões que têm avançado de maneira muito positiva.
O acordo com México, além de ampliar o número de produtos industriais e agrícolas,
com preferências tarifárias e os novos temas, como serviços, propriedade intelectual,
compras governamentais... é um acordo moderno de comércio.
A negociação para se alcançar um acordo desta natureza e desta profundidade
necessariamente toma tempo. Em 2017, a nossa expectativa é positiva, reconhecendo
a complexidade, nós esperamos criar as condições para a negociação desses acordos.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Quais são as expectativas para 2017?
ABRÃO NETO – Nós fechamos recentemente a balança comercial brasileira e temos
uma expectativa positiva para o ano de 2017, de crescimento das nossas exportações,
crescimento das nossas importações e um saldo positivo ao final do ano, muito
semelhante ao saldo que nós obtivemos em 2016, de US$ 47,7 bilhões.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Não podemos ignorar que o saldo da balança
ocorreu mais pela queda intensa das importações, do que pelo aumento da
competitividade do setor produtivo brasileiro.
ABRÃO NETO – O superávit da balança comercial no ano de 2016 por si só tem um
valor muito grande. Ele reforça o nosso estoque de reservas cambiais e contribui para
a redução do nosso déficit em transações correntes.
Só a balança comercial contribuiu com 75% da redução do déficit de transações
correntes, deixando esse déficit próximo a 1% do PIB, que tem um significado
importante para a saúde das contas externas brasileiras. Olhando para além do
resultado puramente positivo do saldo comercial, há uma série de elementos que
também nos indicam um dinamismo das exportações brasileiras, do comércio exterior
brasileiro e das indústrias brasileiras.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Que elementos são esses?
ABRÃO NETO – Primeiro, houve crescimento de produtos industrializados em geral,
ele foi puxado por alguns setores que têm uma representatividade muito grande no
comércio exterior brasileiro, como aeronaves e o setor automotivo. Agora, há setores
tradicionais que tiveram um desempenho positivo, como o setor de calçados, por
exemplo.
Então, esse desempenho positivo pode ser observado no setor de manufaturados em
diversos segmentos. Outro ponto positivo é que nós tivemos, em 2016, o maior
número de exportadores na história do comércio exterior brasileiro. Foram 22.220. É
o quarto ano consecutivo de crescimento do número de exportadores, um aumento de
quase 10% em relação a 2015, sendo que, dos nos novos exportadores, cerca de 90%
exportaram manufaturados.
É um sinal também de fortalecimento da atividade industrial como um todo e do setor
exportador em especial. Olhando para 2017, além do saldo positivo, nós esperamos
um crescimento tanto de exportações quanto de importações, o que não acontece há
cinco anos, com destaque para o aumento das exportações de manufaturados.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Porque ocorreu esse recorde de exportadores
em 2016?
ABRÃO NETO – O câmbio é um instrumento importante que viabiliza uma maior

participação de empresas no comércio exterior. Um segundo elemento é o conjunto
de ações do governo para estimular uma maior participação de empresas também
atuando no comércio exterior.
Um exemplo são as ações de promoção à cultura exportadora, feita com diversos
parceiros, inclusive com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que busca desde
sensibilizar empresas sobre a possibilidade do comércio exterior até promover uma
série aprimoramentos nos processos e produtos destas empresas para um acesso mais
competitivo nos seus mercados de destino.
Além disso, certamente houve, no ano de 2016, um interesse maior pelo mercado
exportador, que passa em parte pela desaceleração da nossa economia interna. O
mercado externo foi visto como uma força de complementar as vendas, reduzir custos
fixos de produção, manter a capacidade produtiva das empresas num percentual
positivo.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O governo anunciou, no fim do ano, o Portal
Único do Comércio Exterior como uma medida para melhorar o ambiente de
negócios e reduzir a burocracia. A dúvida é: há orçamento?
ABRÃO NETO – O Portal Único de Comércio Exterior é o principal projeto de facilitação
de comércio. Nós temos orçamento para o desenvolvimento dessas ações e há uma
previsão de manutenção. A grande discursão em relação ao orçamento é essa. Uma
vez implementado, é preciso ter orçamento para mantê-lo em vigor. É isso que o
ministro Marcos Pereira tem buscado.
O Portal Único reúne uma série de vantagens. Primeiro, é uma ação que depende
exclusivamente do governo brasileiro, com excelente relação custo-benefício, e é
estruturante. A nossa arquitetura do comércio exterior brasileiro é de 1990. E nós
estamos construindo uma nova arquitetura que terá validade para os próximos 30
anos. Segundo, sobretudo, é o impacto na nossa competitividade. Ao reduzir os prazos
de exportação e de importação numa média de 40%, veremos cair o custo para os
operadores de comércio exterior, o que via de regra aumentará de competitividade.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – O que pode ser feito para acabar com a paralisia
da agenda econômica do Mercosul?
ABRÃO NETO – O Mercosul tem a oportunidade e a responsabilidade de em 2017
entregar uma agenda de resultados. A Argentina ocupa a presidência do bloco neste
primeiro semestre e, o Brasil, no segundo semestre. Isso nos dá a condição de liderar
ainda mais a condução das discussões no âmbito do bloco.
O ministro Marcos Pereira esteve no mês passado com a chanceler Malcorra [ministra
das Relações Exteriores da Argentina, Susana Malcorra] e um dos pontos da conversa
foi exatamente a identificação comum de que é preciso ter avanços em relação ao
Mercosul. Há uma perspectiva muito positiva das nossas ações extrarregionais de
negociação de acordos, há uma convergência política sobre a importância de conclusão
de acordos comerciais do Mercosul, que passa pela negociação com a União Europeia.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – E qual é a agenda interna do Brasil para o bloco?
ABRÃO NETO – Nós estamos num estágio avançado de negociações de um acordo
de investimentos dentro do Mercosul. Há negociações para se concluir um protocolo
de compras governamentais, há discussão e um interesse cada vez maior em ações
de convergência regulatória e um interesse em se fortalecer a dimensão comercial, o
livre comércio entre os países, o que significa a redução de barreiras que foram
identificadas no fluxo intrabloco.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – Há alguma estratégia em relação à Aliança do
Pacífico?
ABRÃO NETO – Temos duas estratégias. A primeira, bilateral, e a segunda, na
interlocução entre blocos. Do ponto de vista bilateral, o Brasil já tem acordo com todos
os países. Há uma negociação com o México para se ampliar o número de produtos
cobertos por esses acordos. Em relação a Chile, Colômbia e Peru, nós teremos livre
comércio no mais tardar até 2019.
A nossa estratégia bilateral com esses países é de diversificar os nossos acordos. Não
só a discussão tarifária, porque já foi feita, mas a discussão no universo não-tarifário.
E essas discussões avançaram muito recentemente. Olhando a relação entre blocos, o
Mercosul e a Aliança do Pacífico têm discutido e negociado temas de facilitação de
comércio. Há outras áreas como convergência regulatória e acumulação de origem que
estão sendo avaliadas como temas que podem prosperar, mas que dependem de uma
discussão interna, inclusive com o nosso setor produtivo.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS – A China abriu um painel na Organização Mundial
do Comércio contra a União Europeia, por não considerá-la economia de
mercado. Para a CNI, a China não é economia de mercado. O governo
brasileiro ainda não se manifestou. Podemos entrar como terceira parte no
painel da China contra a União Europeia?
ABRÃO NETO – O Brasil já tem como tradição ser um país muito atuante no órgão
de soluções de controvérsias, seja como litigante, seja como terceira parte em
contenciosos importantes e este é um contencioso relevante, então faz todo sentido
que sejamos terceira parte. Nós participaremos como terceira parte.
Acordo entre Mercosul e bloco de países europeus pode beneficiar 322
produtos brasileiros, mostra levantamento da CNI
20/01/2017 – Fonte: CNI
A Confederação identificou oportunidades para as exportações nacionais no contexto
das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio (conhecida pela sigla
em inglês EFTA)

O acordo dará acesso a um mercado cujas importações somaram US$ 294 bilhões em
2016
O lançamento oficial das negociações entre o Mercosul e a Associação Europeia de
Livre Comércio (EFTA) pode criar oportunidades para a exportação de 322 produtos
nacionais, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A instituição também identificou que um acordo com o bloco europeu, fora da União
Europeia, dará acesso a um amplo mercado consumidor, cujas importações somaram
US$ 294 bilhões no ano passado, e a um mercado de compras governamentais de US$
85 bilhões.

O EFTA é formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, tem população de alta
renda, desemprego abaixo de 5%. Apesar do elevado volume de compras, o Brasil
exportou apenas US$ 2,5 bilhões para o bloco no ano passado, representando o 11º
destino das vendas brasileiras.
“É um mercado importador muito importante para a indústria brasileira. O governo
terminou o diálogo exploratório com o EFTA, etapa inicial para um acordo comercial,
e verificou que não há confrontos de interesses, mas há oportunidades. Acredito que
seja possível negociar um acordo com o EFTA ao mesmo tempo em que concluímos as
negociações com a União Europeia”, avalia o diretor de Desenvolvimento Industrial da
CNI, Carlos Eduardo Abijaodi. Mercosul e UE estão em negociação desde 1995.
O acordo com o EFTA pode se tornar o primeiro acordo do Brasil com países
desenvolvidos. A CNI avalia que as negociações devem andar de forma mais acelerada,
pois o EFTA já possui acordos de livre comércio com 27 parceiros, entre eles países
como Chile, Colômbia, México e Peru, na América Latina. O bloco ainda negocia outros
10 acordos, como com a Índia, Rússia e Vietnã.
FIM DAS TARIFAS – Segundo a CNI, os acordos de livre comércio do EFTA oferecem
de início a eliminação total de suas tarifas de importação para todos os produtos
industrializados, considerando que as economias do bloco europeu possuem uma base
industrial desenvolvida e diversificada. “Para o Mercosul, é importante negociarmos
barreiras técnicas, fitossanitárias e sanitárias, além de picos tarifários em
determinados produtos, pois as tarifas já são baixas. Seguramente, o acordo vai
estimular os investimentos no Brasil”, diz Abijaodi.
O EFTA impõe o livre comércio para peixes e outros produtos marinhos em troca da
redução das tarifas, pois o setor de pesca tem grande relevância na Islândia e na
Noruega. Os acordos do EFTA se baseiam na OMC, mas incluem temas novos para o
Brasil como, por exemplo, compras governamentais, comércio de serviços,
propriedade intelectual, compras públicas, barreiras técnicas e barreiras sanitárias e
fitossanitárias. Atualmente, o Brasil só assinou um acordo incluindo esses temas.
Negociado no ano passado, o acordo com o Peru aguarda aprovação do Congresso
Nacional.

Embora estejam dentro de um bloco, os quatro países negociam de forma separada.
Veja quais são as oportunidades nas duas maiores economias do EFTA:
OPORTUNIDADES NA SUÍÇA – Um acordo entre Mercosul-EFTA abre oportunidade
para 46 produtos industriais brasileiros já vendidos para a Suíça, como suco de
laranja, produtos laminados, metais, produtos de carne, embarcações e aeronaves.
Este grupo de produtos paga tarifas específicas, que reduzem bastante a
competividade exportadora.
Além disso, há outros 236 com exportação insignificante para o país que podem ganhar
espaço. Entre eles estão: veículos automotores, produtos farmacêuticos, máquinas e
equipamentos, produtos químicos, extração de minerais não-metálicos, produtos
alimentícios, fumo, têxteis, confecção de artigos do vestuário, acessórios de couros,
calçados, madeira, papel e celulose, derivados do petróleo e biocombustíveis.
OPORTUNIDADES NA NORUEGA – A presença dos produtos industriais brasileiros
no mercado norueguês é pouco significativa e chega a menos de 1%. Desta forma,
uma redução de impostos de importação e barreiras não-tarifárias poderá aumentar
as exportações de 26 produtos, que já têm presença na Noruega, e de outros 233 que
ainda não entram no país.
Os setores potencialmente beneficiados são: veículos automotores, metalurgia,
produtos químicos, produtos alimentícios, motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmissão, máquinas e equipamentos de uso na extração mineral
e na construção; tratores, máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária;
produtos químicos orgânicos e, em particular, resinas e elastômeros, entre os produtos
químicos.
COMPRAS GOVERNAMENTAIS – Estudo da CNI mostra que o mercado de compras
governamentais dos países do EFTA gira em torno de US$ 85 bilhões e nenhum dos
países dá preferência aos produtos e fornecedores nacionais. “O bloco mantém postura
relativamente flexível nas negociações, o que permitirá acomodar os interesses das
empresas brasileiras”, explica o diretor da CNI Carlos Abijaodi.
Apesar do pequeno porte dos países do EFTA, seus mercados de compras públicas, em
conjunto, superam em valor o de diversos países latino-americanos. Mesmo
respeitando algumas sensibilidades brasileiras, há oportunidades interessantes de
exportação em setores importantes da economia nacional.
Ternium e Nippon Steel se reúnem em fevereiro para tentar saída para briga
na Usiminas
20/01/2017 – Fonte: DCI
Os grupos siderúrgicos Ternium e Nippon Steel vão se reunir no início de fevereiro
para discutir propostas para solução da disputa que travam desde 2014 pelo comando
da Usiminas.
As duas empresas, que integram o grupo de controle da siderúrgica brasileira, porém,
divulgaram comunicados nesta quinta-feira em que demonstram pontos de diferença
que podem impedir um eventual acordo na reunião pretendida para a primeira
quinzena de fevereiro.
A Nippon Steel propõe que o atual presidente-executivo da Usiminas, Rômel Erwin de
Souza, assuma a presidência do conselho a partir de maio. A Ternium rejeita essa
possibilidade afirmando que o executivo não tem respaldo para ocupar a posição.

No fim de dezembro, a Nippon fez o que chama de "concessão máxima" ao propor à
Ternium um regime de alternância de poder em que a presidência-executiva da
Usiminas seria ocupada a partir de maio pelo executivo veterano da empresa Sergio
Leite, indicado da Ternium. A condição para isso seria a indicação de Souza, indicado
da Nippon, para a presidência do conselho.
A Ternium respondeu afirmando que aceitaria a oferta desde que o grupo japonês
aceitasse a criação de uma "cláusula de saída" no acordo de acionistas da Usiminas
que pudesse permitir a solução do conflitos em situações como a atual, de falta de
consenso dos dois grupos.
O mecanismo proposto pela Ternium para esta cláusula de saída seria uma espécie de
leilão, em que o grupo que oferecer a maior quantia pela participação do outro fica
com ela e o comando da Usiminas.
Nesta semana, o presidente para o Brasil da Nippon Steel, Hironobu Nose, disse que
a alternativa proposta pela Ternium, chamada de "roleta russa", cria riscos para a
Usiminas uma vez que incentiva ofertas de preço muito acima do atual valor de
mercado da empresa, o que faria o grupo vencedor cobrar da Usiminas retorno rápido
para o investimento. O executivo comentou ainda que a Nippon Steel não tem qualquer
interesse em deixar a Usiminas.
"A Ternium tem total interesse em resolver o conflito na Usiminas", afirmou a empresa
em comunicado à imprensa nesta quinta-feira. "Nós já oferecemos uma proposta clara
e prática e vamos ouvir na reunião as propostas da Nippon para a cláusula de resolução
de conflitos", acrescentou.
Por sua vez, a Nippon respondeu também nesta quinta-feira que "reitera sua oposição
à introdução da "cláusula de saída" proposta pela Ternium" e que "quer, antes de tudo,
resolver o impasse entre os sócios".
CNI: juro menor e controle da inflação devem melhorar competitividade
brasileira
20/01/2017 – Fonte: DCI
A redução da taxa básica de juros e o controle da inflação devem ajudar o Brasil elevar
sua competitividade. De acordo com o gerente executivo de Pesquisa e
Competitividade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca, a
melhora das condições macroeconômicas já está em curso e pode colaborar para que
o País recupere posições no ranking de competitividade divulgado pela entidade.
Na lista de 18 países avaliados pela CNI, o Brasil ficou na penúltima posição, à frente
apenas da Argentina. Dos nove critérios que fazem parte do levantamento, a pior
colocação foi no quesito "disponibilidade e custo de capital". "O Brasil é o país com a
maior taxa de juros do mundo e o maior spread bancário. Precisamos trabalhar muito
nesses fatores. Felizmente, vemos o início da solução disso, com o Banco Central (BC)
começando a reduzir os juros", afirmou.
O diretor de Políticas e Estratégia da CNI, José Augusto, disse que a expectativa da
entidade é que a Selic fique abaixo dos dois dígitos até o fim deste ano. "Podemos ter
alguma mudança no ranking com os avanços na área fiscal, o combate à inflação e a
taxa de juros em queda", disse. "O Brasil está absolutamente fora da curva na questão
dos juros."
A melhor colocação do Brasil no ranking foi na educação, com o 9.º lugar dentre os 18
países. Segundo Fonseca, essa posição está relacionada aos gastos do governo com

educação, que atingiram 6,4% do PIB. No entanto, esse volume de investimentos não
se reflete na qualidade do ensino.
Fonseca explicou que, no programa internacional de avaliação de estudantes (PISA)
de 2015, o País ficou com a 12.ª posição entre 14 países. "Há um problema de gestão.
Precisamos fazer com que esse gasto gere resultados eficientes", afirmou.
Também chamou a atenção a posição do Brasil no subitem disponibilidade e custo de
mão de obra, em que o Brasil ficou com o 11.º lugar. De acordo com Fonseca, embora
a desvalorização do real frente ao dólar tenha tornado os salários mais baratos, a
baixa produtividade do trabalhador brasileiro teve um peso maior nesse quesito. Na
prática, isso significa que é preciso mais pessoas para cumprir um mesmo trabalho no
Brasil do que em outros países.
Apesar das medidas de ajuste fiscal, Fonseca destacou que o governo pode adotar
algumas políticas que auxiliem na competitividade sem aumentar gastos. Ele citou
como exemplo ações que reduzam a burocracia e que melhorem a legislação e o
ambiente de negócios na área de concessões públicas. "Isso traz investimento privado
sem aumentar os gastos da União", disse.
Fonseca mencionou também a importância da assinatura de acordos internacionais
que facilitem os negócios dos exportadores. "Precisamos exportar mais e produzir mais
aqui dentro para gerarmos mais trabalho e mais renda", afirmou.
Augusto ressaltou ainda que a aprovação da reforma da Previdência teria impacto
"extraordinário" para o País, com a melhoria da relação dívida/PIB no médio e longo
prazo.

