
 

 

06 DE FEVEREIRO DE 2017 

Segunda-feira 

 AUMENTO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS EM CURITIBA IRRITA PASSAGEIROS 

 VEJA OS RESULTADOS DO SETOR AUTOMOTIVO EM JANEIRO 

 HONDA GERA 11,5% MAIS ENERGIA ELÉTRICA EM 2016 

 PROGRAMA VAI REDUZIR TEMPO GASTO PARA PAGAR IMPOSTOS, DIZ MEIRELLES 

 SALÁRIO MÍNIMO EM JANEIRO DEVERIA SER DE R$ 3.811,29, SEGUNDO DIEESE 

 PRAZO PARA PAGAMENTO DO ESOCIAL DE JANEIRO TERMINA NESTA TERÇA-FEIRA 

 DRAGAGEM VAI RETIRAR 15 “MARACANÃS” DE AREIA NO PORTO DE PARANAGUÁ 

 CRISE FREIA INVESTIMENTO EM INOVAÇÃO NO BRASIL. E ISSO PODE CUSTAR CARO 

NO FUTURO 

 BUROCRACIA VIRA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PARA STARTUPS DE TECNOLOGIA 

 O OÁSIS COOPERATIVO DO PARANÁ 

 ‘A SENSAÇÃO DE TREM DESGOVERNADO PASSOU’, DIZ ARMINIO FRAGA 

 E-MAIL FALSO SOBRE CRONOGRAMA DE SAQUES DO FGTS ROUBA DADOS 

BANCÁRIOS 

 CÂMBIO PARA FIM DE 2017 SEGUE EM R$ 3,40 NA PREVISÃO DO RELATÓRIO 

FOCUS 

 ALTA DO PIB DE 2017 CAI DE 0,50% PARA 0,49%, CALCULA FOCUS 

 INFLAÇÃO DA BAIXA RENDA SOBE 0,54% EM JANEIRO ANTE 0,19% EM DEZEMBRO, 

AFIRMA FGV 

 FGV: INDICADOR ANTECEDENTE DE EMPREGO SOBE 5,6 PONTOS EM JANEIRO ANTE 

DEZEMBRO 

 GOVERNO PREPARA MEDIDAS PARA AJUDAR OS ENDIVIDADOS 

 RETOMADA NA BOLSA PODE MOVIMENTAR R$ 7 BILHÕES 

 SAMARCO PODE RETOMAR OPERAÇÕES EM MINA EM JULHO 

 BC BUSCA MEDIDAS PARA REDUZIR JUROS BANCÁRIOS 

 CRIAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL DESACELERA NO FIM DE 2016 

 OPINIÃO: EMPRESA NÃO É UMA IDEIA, É UM FLUXO DE CAIXA POSITIVO 
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http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/02/06/salario-minimo-em-janeiro-deveria-ser-de-r-381129-segundo-dieese.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2017/02/06/prazo-para-pagamento-do-esocial-de-janeiro-termina-nesta-terca-feira.htm
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http://www.gazetadopovo.com.br/economia/burocracia-vira-oportunidade-de-negocio-para-startups-de-tecnologia-8vyd39cv0tftayj6ius15e8kc
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/colunistas/giovani-ferreira/o-oasis-cooperativo-do-parana-1qvw4ogypmpxy5o1i2tl6lyho
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/a-sensacao-de-trem-desgovernado-passou-diz-arminio-fraga-bebktibi3b5iqmcf5wizpbnvr
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/e-mail-falso-sobre-cronograma-de-saques-do-fgts-rouba-dados-bancarios-56j6l0hmilza432nya6fpk6g7
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http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/governo-estuda-alongar-prazos-das-dividas-com-emprestimos-consignados/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/retomada-na-bolsa-pode-movimentar-r-7-bilhoes/
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 FERRAMENTAS MAPEIAM CONSUMO PARA ESCOLHER PONTO COMERCIAL 

 SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONTA DE LUZ NÃO TERÁ TAXA EXTRA ATÉ 

ABRIL 

 QUEDA DE JUROS MELHORA PERSPECTIVA DE EMPREGO, NOTA FGV 

 SIDERÚRGICAS MINEIRAS DRIBLAM CRISE COM OFERTA DE TECNOLOGIA DE PONTA 

 DÓLAR RECUA 18% EM UM ANO E MOMENTO É BOM PARA COMPRAS 

 ARTIGO: A IMPRESCINDÍVEL REFORMA TRABALHISTA 

 CONTRATOS E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA 

 PGFN PUBLICA PORTARIA QUE REGULAMENTA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 550 MIL EMPRESAS PARCELARAM SUAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DO SIMPLES 

 NÚMERO DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS CAI EM JANEIRO DE 2017 

 INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FUNDOS TEM CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE R$39,9 BI EM 

JANEIRO 

 DAIMLER BATE RECORDE EM LUCRO LÍQUIDO DE 2016 

 EDITORIAL: O PESO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 ARTIGO: CRÍTICAS INFUNDADAS À REFORMA 
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Aumento da passagem de ônibus em Curitiba irrita passageiros 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Muitos usuários do transporte público foram pegos de surpresa na manhã 
desta segunda-feira com a passagem a R$ 4,25 

 

 

 
 
 

 
 

CÂMBIO 

EM 06/02/2017  

 Compra Venda 

Dólar 3,116 3,116 

Euro 3,342 3,344 
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A revolta era geral entre os passageiros nos terminais e estações-tubo na manhã desta 
segunda-feira (6), primeiro dia do aumento da passagem de ônibus em Curitiba, que 
passou de R$ 3,70 para R$ 4,25. O reajuste, inclusive, pegou muita gente de surpresa. 

  
“O problema é quando a pessoa realmente não tem dinheiro para pagar a diferença 

do reajusta. Aí dá dó”, comenta o cobrador de uma estação-tubo que não quis se 
identificar. Ele reclamou ainda dos empecilhos que vai ter de enfrentar daqui para 

frente com o troco.“Agora vai ficar bem mais difícil. Vamos ter que usar muita moeda 
de R$ 0,25, que está praticamente sumindo. Antes, o pessoal chegava bastante com 
R$ 4. Agora, tenho certeza que vai ser só nota de R$ 5 e R$ 10. De onde tirar tanta 

moeda?”. 
 

Anunciado na sexta-feira (3), o aumento foi justificado pela prefeitura para a aplicação 
de melhorias no transporte da cidade. “Além da renovação da frota, será possível 
implantar o ônibus Ligeirão para atender a linha Santa Cândida-Capão Raso”, afirmou, 

em comunicado, a administração municipal. 
 

Contudo, muitos passageiros se mostraram inconformados com a decisão do prefeito 
Rafael Greca (PMN). O pintor autônomo Ademir Monteiro, de 47 anos, classificou o 
reajuste como absurdo.  

 
Aguardando o ônibus no terminal do Portão, ele disse que a esposa e o filho tentaram 

fazer a recarga do cartão antecipadamente domingo (5) na tentativa de garantir o mês 
com o valor antigo da passagem, mas não conseguiram. “A gente devia era sair e 
protestar. Não quebrar tudo, mas fazer um protesto educativo. Esse valor parece 

roubo”, considera. 
 

Elisângela Ferreira, de 35 anos, disse que ficou surpresa com a taxa de reajuste. Ela 
esperava já o aumento da passagem, mas achou que a mudança seria mais “modesta”. 
“Para poder fazer tudo o que ele [Rafael Greca] vem prometendo, tem que tirar 

dinheiro de algum lugar. E vai ser do bolso da gente, que usa mais o transporte 
coletivo”, declarou. 

 
Os R$ 0,55 que passaram a ser cobrados a mais de cada usuário do transporte coletivo 
de Curitiba também refletiram nos negócios de Henrique Fernandes, de 35 anos. Ele 

vende doces para o café da manhã dos apressados na Praça Carlos Gomes, no Centro 
de Curitiba, e disse que não esperava uma queda tão grande no movimento.  

 
1996 e 2017: Greca detém dois recordes do aumento da passagem em 
Curitiba 

 “Estou impressionado com a quantidade de gente que já não veio comprar. Eu me 
dava bem com as moedas que sobravam da passagem, mas como agora está sobrando 

menos ....”, reclamou o comerciante, que espera que o encolhimento seja apenas 
parte da adaptação dos usuários ao novo orçamento.  

 
Com o aumento, a prefeitura passa a arrecadar cerca de R$ 430 mil a mais por dia. 
Além do reajuste na tarifa diária, a nova gestão também decidiu extinguir a tarifa 

diferenciada dos domingos - a domingueira custava R$ 2,50. Também a partir desta 
segunda-feira, a passagem do Circular Centro passará de R$ 2,50 para R$ 3, e a linha 

Turismo passa dos atuais R$ 40 para R$ 45. 
 

Veja os resultados do setor automotivo em janeiro 

06/02/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

A Anfavea, associação dos fabricantes de veículos, divulgou na segunda-feira, 6, os 
dados de desempenho da indústria em janeiro de 2017, incluindo vendas domésticas, 
produção e exportação. Confira abaixo: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/diferenca-entre-inflacao-e-reajuste-do-onibus-em-curitiba-e-a-maior-desde-2011-675qn92dnx0z5hgykivj8ddy4
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-nova-tarifa-tecnica-prefeitura-arrecadara-r-430-mil-por-dia-com-aumento-da-passagem-8ckrkzetd36r17te5xzd7mh98
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25274/veja-os-resultados-do-setor-automotivo-em-janeiro


 
• VENDAS DOMÉSTICAS 
Janeiro: 147,2 mil (- 28% sobre dezembro e - 5,2% sobre janeiro de 2016)  

 
• PRODUÇÃO 

Janeiro: 174,1 mil (- 12,9% sobre dezembro e +17,1% sobre janeiro de 2016)  
 

• EXPORTAÇÕES 
Janeiro: 37,1 mil (-40,8% sobre dezembro e +56% sobre janeiro de 2016)  
 

 
• PROJEÇÕES PARA 2017 

 

 
 

 

Honda gera 11,5% mais energia elétrica em 2016 

06/02/2017 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
O parque eólico da Honda, localizado no município de Xangri-lá (RS), gerou 11,5% 

mais energia elétrica em 2016 na comparação com o ano anterior, ao atingir 75.182 
MWh. Construído e operado pela subsidiária Honda Energy, o parque eólico fornece 
energia para a fábrica de Sumaré (SP), onde são fabricados todos os modelos que a 

Honda produz no Brasil. 
 

Em 2016, a empresa decidiu ampliar o fornecimento para além dos limites de sua 
fábrica e começou a abastecer também o escritório da montadora localizado no bairro 
do Morumbi, na capital paulista.  

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25270/honda-gera-115-mais-energia-eletrica-em-2016


Desde sua inauguração, em novembro de 2014, mais de 13 mil toneladas de CO2 
deixaram de ser emitidas na atmosfera. Gerenciado pela divisão Honda Energy, o 
parque foi construído para ajudar a atender a meta global da companhia que prevê a 

redução de 30% nas emissões de gás carbônico (CO2) em suas operações globais até 
2020.  

 
Nos meses em que a geração supre todas as necessidades da empresa, o excedente 

é oferecido no mercado de energia. 
 

Programa vai reduzir tempo gasto para pagar impostos, diz Meirelles 

06/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

  

Em busca de aumentar a produtividade da economia brasileira, o ministro Henrique 
Meirelles (Fazenda) afirmou à Folha que a Receita prepara um programa para reduzir 
o custo das empresas no pagamento de impostos.  

 
A medida em desenvolvimento, diz ele, vai reduzir de 2.600 horas de trabalho por ano 

(o Banco Mundial estima esse tempo em 2.038 horas) para menos de 600 horas o 
tempo gasto pelas empresas entre preparar e pagar todo tipo de tributos.  
 

Meirelles disse ainda que o governo vai implantar uma promessa antiga, de reduzir o 
tempo de registro de empresas. Em grandes centros urbanos, como São Paulo, o 

ministro afirmou que o prazo vai cair de 101 para só três dias.  
 
Depois das reformas estruturais e das ações voltadas para impulsionar o consumo, o 

titular da equipe econômica do governo Temer diz que vai focar nas medidas micro 
para "aumentar a produtividade da economia, eliminando gargalos e dificuldades para 

se produzir no país".  
 
Ele prometeu também que o governo enviará neste ano uma reforma trabalhista ao 

Congresso, mas não deu detalhes. Em relação à reforma da Previdência, disse que o 
ideal é aprová-la no primeiro semestre, mas que, se for no segundo, "funciona".  

 
Meirelles voltou a afirmar que o país sairá da recessão no primeiro trimestre e estará 
crescendo a um ritmo acima de 2% no final de 2017. Diz acreditar que os juros 

continuarão caindo, mas não garantiu se o país terá taxa de um dígito no final do ano. 
Depende, disse, da desinflação.  

 
*  

Novas medidas  
É uma continuação e implementação das medidas microeconômicas anunciadas no 
final do ano passado, que visam aumentar a produtividade da economia, eliminando 

gargalos e dificuldades para se produzir no país.  
 

Exemplo. O custo de se pagar imposto no Brasil é muito elevado. A Receita já está 
montando um programa para simplificar e racionalizar todo esse processo, para 
reduzir o tempo médio gasto pelas empresas para preparar e pagar tributos, que vai 

cair de 2.600 horas de trabalho por ano hoje para menos de 600 horas por ano.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1856088-programa-vai-reduzir-tempo-gasto-para-pagar-impostos-diz-meirelles.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1850530-investidores-estao-impressionados-com-reformas-no-brasil-diz-meirelles.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1850376-indicadores-mostram-que-economia-brasileira-esta-em-recuperacao-diz-meirelles.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1854920-meirelles-diz-que-meta-de-inflacao-em-3-ao-ano-esta-gerando-controversia.shtml


Será um programa que permitirá o preenchimento de todos os tributos em formulários 
de forma eletrônica, rápida e eficiente.  
 

Abertura de empresas  
Vamos também implementar a medida que visa reduzir o prazo para registro de uma 

empresa. Em São Paulo, por exemplo, vai cair de 101 dias para, no final deste 
processo, três dias. Para isso, faremos com Estados e municípios.  

 
Vamos implementar ainda a nota fiscal de serviços eletrônica, que existe no conceito, 
mas ainda não funciona.  

 
Outra medida é o Sped, sistema público de escrituração contábil, um programa da 

Receita que unifica a prestação de informações contábeis e tributárias, racionalizando 
e integrando o serviço.  
 

Reforma trabalhista  
Vamos expandir o modelo do e-social, usado para pagamentos de tributos do 

empregado doméstico, para todos os trabalhadores. E vamos avançar na reforma 
trabalhista, mas esta parte ainda vai demorar um pouco mais, mas faz parte das 
medidas que estamos preparando. Outra coisa que vai demandar mais tempo é a 

reforma da lei de recuperação judicial. E tem também a alienação fiduciária, vamos 
eventualmente aperfeiçoar esse mecanismo.  

 
Saindo da recessão  
O que podemos dizer é que os números de dezembro foram extremamente favoráveis, 

mostrando claramente que a economia fez a inflexão no mês de dezembro, sinalizando 
um PIB positivo no primeiro trimestre. A previsão que se pode fazer, com segurança, 

é comparar o final de 2017 com o de 2016. A expectativa é de se ter algo de 
crescimento um pouco acima de 2% [no 4º tri].  
 

Reforma da Previdência  
O ideal seria aprovar até o final do primeiro semestre, mas dentro dos nossos cálculos, 

aprovando no segundo semestre, não é o ideal, mas funciona. Sem a reforma não se 
resolve a questão fiscal, ela é absolutamente necessária.  
 

Juro de um dígito  
Vai depender da continuidade da desinflação, que permita ao Banco Central ir cortando 

os juros. As expectativas do mercado hoje apontam taxa de até um dígito. Mas uma 
coisa é o mercado fazer previsões, o Banco Central tem de analisar o que está 
ocorrendo e o que vai acontecendo com as previsões. A partir daí, vai tomando suas 

decisões.  
 

Meta de inflação  
Vamos esclarecer isso objetivamente. A proposta formal a ser apresentada ao 

Conselho Monetário Nacional é do ministro da Fazenda. Agora, eu disse que vou ouvir 
a avaliação do Banco Central suas sugestões até lá.  
 

Acho uma queda um pouco brusca, para dizer o mínimo [se é possível reduzir de 4,5% 
para 3%]. Não me parece que haja proposta nesse sentido.  

 
O que existe foi uma declaração de que, no longo prazo, é razoável se esperar que a 
inflação chegue a 3%, como é o padrão de outros países emergentes. Não significa 

um anúncio de uma meta de 3% em 2019. Foi uma declaração correta do presidente 
do Banco Central [Ilan Goldfajn] num evento em São Paulo.  

 
 
 

 



Medidas de Trump  
Significam que, de fato, ele vai cumprir tudo aquilo que disse na campanha, que hoje 
é um consenso cada vez mais estabelecido. O que significa que haverá turbulências 

importantes, por exemplo, no comércio internacional.  
 

E muitas preocupações com eventuais tensões localizadas que possam surgir em 
determinadas regiões do mundo.  

 
O Brasil tem uma vantagem muito grande porque tem uma pauta muito diversificada 
de exportações. Não depende de exportações específicas para os EUA, por exemplo. 

Certamente o Brasil não será afetado como outros países poderão ser. Se houver 
oportunidade, vamos ocupar espaço e tirar vantagem.  

 
Corte de juros no BB  
Eu acredito que isso será uma evolução natural. É difícil para bancos serem agressivos. 

Banco, por definição, atua de forma mais cautelosa. Em dito isso, as condições para a 
queda de juros estão dadas. De um lado, sim, o Banco Central está baixando a taxa 

básica, o que é fundamental.  
 
Além disso, na medida em que a economia começa a crescer, é razoável se supor que 

a taxa de inadimplência da carteira dos bancos vai diminuir. A necessidade de fazer 
provisões vai diminuir, o que abre espaço para queda dos juros. Portanto, o Banco do 

Brasil deve baixar as taxas dentro deste quadro, desde que o ambiente econômico 
permita.  
 

Desemprego  
Acredito que uma previsão razoável é que a reversão se dará no segundo semestre. 

Pode acontecer alguma coisa antes, mas acho que segundo semestre é uma 
expectativa razoável.  
 

*  
FAZENDO NEGÓCIOS NO BRASIL  

Abrir uma empresa 
Um brasileiro leva, em média, 79,5 dias para abrir um negócio, de acordo com o 
relatório "Doing Business" de 2017, do Banco Mundial, que considera a cidade de São 

Paulo  
 

> São necessários 11 procedimentos burocráticos para dar início a um negócio  
> O custo com o processo equivale a 5,2% da renda per capta do brasileiro  
> O país está no 175º lugar em uma lista de 190 economias em termos de facilidade 

de abertura de um negócio, atrás da África do Sul  
 

Pagar impostos  
> No segundo ano de funcionamento do negócio, os tributos equivalem a 68% dos 

lucros do empresário. Na OCDE, essa média é de 40,9%  
> São gastos quase 85 dias ao ano com a papelada dos impostos, segundo o Banco 
Mundial. Nos cálculos do governo, são cerca de 108 dias. Na OCDE, a média é de 6,8 

dias  
 

Conseguir crédito  
> A pontuação do Brasil é 2,0 em uma escala de zero a 12 que mede a força da 
proteção legal a credores e devedores. Quanto maior a pontuação, maior a proteção 

às partes  
 

> Em termos de disponibilidade de informações para análise de crédito, a pontuação 
do Brasil é 7,0 em uma escala de zero a 8 –acima da média de 6,5 da OCDE  
 

 



 

Salário mínimo em janeiro deveria ser de R$ 3.811,29, segundo Dieese 

06/02/2017 – Fonte: Economia UOL 

 
Em janeiro, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas 

deveria ser de R$ 3.811,29. O valor é 4,07 vezes o salário em vigor no mês 
passado, de R$ 937. A estimativa é do Dieese (Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) e foi divulgada nesta segunda-feira (6).  
 
O departamento divulga mensalmente uma estimativa de quanto deveria ser o salário 

mínimo para atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como 
estabelecido na Constituição: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene, transporte e Previdência Social.  
 
Esse valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre as 27 capitais. Em 

janeiro, o maior valor foi registrado em Porto Alegre (R$ 453,67). 
 

A diferença entre o salário mínimo real e o necessário caiu de dezembro para janeiro. 
No mês anterior, o ideal era que ele fosse de R$ 3.856,23 (4,38 vezes o salário 
mínimo). 

 
Mínimo de R$ 937 

Desde o dia 1º de janeiro entrou em vigor o novo salário mínimo, de R$ 937, que 
valerá durante 2017. 
 

O aumento de 6,48% sobre os R$ 880 de mínimo em 2016 foi feito com base na 
inflação, segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 

 
Segundo o Dieese, 2017 é o primeiro ano em que o salário mínimo não teve aumento 
real (acima da inflação) desde 2003, início da série registrada pelo departamento. 

 

Prazo para pagamento do eSocial de janeiro termina nesta terça-feira 

06/02/2017 – Fonte: UOL Economia 
 
O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do Documento de 

Arrecadação do eSocial (DAE) de janeiro termina nesta terça-feira. 
 

O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos 
trabalhadores domésticos. 

 
Segundo a Receita Federal, no caso de perda do prazo, os documentos gerados serão 

calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. Para a emissão da guia unificada, 
o empregador deve acessar o site do eSocial. 

 

Dragagem vai retirar 15 “Maracanãs” de areia no Porto de Paranaguá 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Canal da Galheta passará a ter 16 metros de profundidade, permitindo que cada navio 

amplie a carga embarcada em 10,5 mil toneladas. Obras vão durar 11 meses 
 
As obras de dragagem para aprofundar o Canal da Galheta, que dá acesso ao Porto de 

Paranaguá, envolvem números superlativos. Ao todo, serão dragados 14,2 milhões de 
metros cúbicos de areia, quantidade suficiente para encher 15 estádios de futebol 

como o Maracanã, segundo a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
(Appa). 

http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/02/06/salario-minimo-em-janeiro-deveria-ser-de-r-381129-segundo-dieese.htm
http://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2017/01/04/salario-minimo-em-dezembro-deveria-ser-de-r-385623-segundo-dieese.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/01/01/novo-salario-minimo-de-r-937-vale-a-partir-deste-domingo.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2017/02/06/prazo-para-pagamento-do-esocial-de-janeiro-termina-nesta-terca-feira.htm
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/dragagem-vai-retirar-15-maracanas-de-areia-no-porto-de-paranagua-0gpdrebuhgd58f8nl9xvvztng


Com a nova dragagem, o Canal da Galheta passará a ter 16 metros de profundidade. 
Hoje, possui 15 metros. Já a bacia de evolução do canal – área utilizada pelos navios 
para manobra e atracação – ganhará mais dois metros de profundidade, passando de 

12 para 14 metros. Já as áreas intermediárias, localizadas entre a Galheta e a bacia 
de evolução, passarão a ter entre 14 e 15 metros de profundidade. 

 
Com o aumento da profundidade em 1,5 metro nos berços, cada navio que atraca no 

Porto de Paranaguá poderá ter a sua carga ampliada em 10,5 mil toneladas. Isso 
representa um aumento mensal, apenas no Corredor de Exportação, de 315 mil 
toneladas que poderão ser carregadas a mais. Apenas no Terminal de Contêineres será 

possível carregar 1.050 unidades de contêiner a mais por navio. 
 

Outro ganho importante, explica o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, 
é ampliar a segurança para a navegação. “A dragagem trará maior segurança, 
independentemente da maré. Além disso, permitirá promover ganhos de escala para 

redução do custo Brasil”, disse. Para o ministro Quintella, a obra vai ao encontro da 
meta da autoridade portuária em manter o nível de espera zero das janelas de entrada 

de navios de grande porte. “Esta dragagem vai impulsionar o crescimento da 
capacidade portuária do Estado”, afirma. 
 

45,1 milhões 
de toneladas de cargas foram movimentadas pelo Porto de Paranaguá no ano passado. 

O resultado é 2% superior ao alcançado em 2015. Ao todo, foram exportadas 27,9 
milhões de toneladas por Paranaguá em 2016. O crescimento mais significativo foi no 
embarque de açúcar, que movimentou 5,1 milhões de toneladas e registrou 19% de 

aumento em relação a 2015. 
 

A dragagem ocorrerá em três áreas que permitem o acesso de navios – Galheta, bacia 
de evolução e berço público do Porto – numa extensão de aproximadamente 45 
quilômetros. A conclusão está prevista para dezembro deste ano, após 11 meses de 

trabalhos no local. O Ministério dos Transportes está investindo um total de R$ 394 
milhões nos serviços de dragagem. Fazia 20 anos que o Porto de Paranaguá não 

recebia obras de aprofundamento – foram feitas apenas dragagens de manutenção 
entre os anos de 2012 e 2016.  
 

Fenômeno natural 
O assoreamento dos canais de navegação é um fenômeno natural de recomposição 

dos materiais no fundo dos canais. O Canal da Galheta, que dá acesso aos portos do 
Paraná, é artificial e foi aberto na década de 1970, o que possibilitou ao Porto de 
Paranaguá se posicionar como o segundo maior porto público da América Latina e uma 

das maiores plataformas de exportação de grãos do mundo. 
 

A ordem de serviço para o início da execução do contrato pela empresa DTA 
Engenharia Ltda, que venceu a licitação, foi assinada na última quinta-feira (2) pelo 

próprio ministro dos Transportes, Maurício Quintella, em cerimônia no porto.  
 
Zoneamento 

O ministro dos Transportes, Maurício Quintella, também assinou a aprovação do Plano 
de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Paranaguá.  

 
Formulado em parceria com a comunidade portuária, usuários, entes públicos e 
privados, o plano é a linha mestra de desenvolvimento dos portos e o primeiro feito 

em total consonância com o Plano Nacional de Logística Portuária, do governo federal.  
 

A partir dele, são estabelecidas as diretrizes para o crescimento da estrutura portuária 
e da expansão das áreas dos terminais. 
 



Crise freia investimento em inovação no Brasil. E isso pode custar caro no 

futuro 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Cada vez mais, país corre o risco de envelhecer antes de se tornar uma nação 

desenvolvida 

 

 
Jonathan Campos/Gazeta do Povo  
 

Sempre que a crise bate à porta, a inovação é praticamente jogada pela janela. Não 
foi diferente desta vez. Diante da recessão econômica, a geração de novas ideias e 
produtos despencou ao menor nível dos últimos anos – menos de 40% das empresas 

inovaram no primeiro trimestre de 2016. Mas essa procrastinação do Brasil em relação 
à inovação pode custar caro no futuro. A cada ano que passa, o país perde a chance 

de aproveitar as vantagens do “bônus demográfico” para dar um salto de crescimento 
e, cada vez mais, corre o risco de envelhecer antes de se tornar uma nação 
desenvolvida. 

 
A inovação é apenas uma das frentes no caminho para o enriquecimento, mas nenhum 

país que chegou lá o fez sem investimentos pesados nessa área. Aqueles que entraram 
para o clube dos desenvolvidos priorizaram, acima de tudo, educação e inovação 

tecnológica, nesta ordem. O problema é que a população brasileira está envelhecendo 
rapidamente e a nossa força de trabalho vai encolher nas próximas décadas, 
pressionando um aumento de produtividade e, consequentemente, de inovação. 

 
Na crise, a inovação fica para depois e isso é um erro 

Os quase três anos seguidos de recessão no Brasil impactaram fortemente a inovação 
e a disposição para inovar no país. Pouco mais de um terço das empresas (37,6%) 
inovaram em produto ou processo no primeiro trimestre de 2016, o menor nível desde 

o início da série histórica, em 2010, de acordo com a Sondagem de Inovação da 
Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).  

 
Com a crise à espreita, e expectativa para a inovação também veio caindo nos últimos 
anos, embora metade dos empresários ainda sinalizasse a intenção de investir nessa 

área no segundo trimestre do ano passado. A justificativa para a queda é simples. “A 
crise faz com que as pessoas percam o foco no longo prazo e passem a focar na 

sobrevivência, avalia o economista Manoel Pires, professor de Economia Aplicada da 
FGV/IBRE”.  
 

Dentro de casa 
É natural que as empresas acabem olhando mais para dentro de casa com o intuito de 

cortar custos e ser mais eficiente, mas poucas percebem que isso representa uma 
oportunidade extra para inovar e agregar valor ao negócio mesmo em tempos de vacas 
magras. A sondagem da ABDI mostra que, na crise e fora dela, a maior fatia da 

inovação é realizada internamente, e não para o mercado.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/crise-freia-investimento-em-inovacao-no-brasil-e-isso-pode-custar-caro-no-futuro-cfmqem1gubpli0ridgmxo7t98
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/crise-freia-investimento-em-inovacao-no-brasil-e-isso-pode-custar-caro-no-futuro-cfmqem1gubpli0ridgmxo7t98
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/um-bonus-atirado-pela-janela-971lml1czik815owd0b1xjham
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/um-bonus-atirado-pela-janela-971lml1czik815owd0b1xjham


Do total de empresas que inovaram nos três primeiros meses de 2016, por exemplo 
10% o fizeram dentro de casa e apenas 2,8% para o mercado. Sei anos antes, em 
2010, o porcentual era de 29,5% e 10,5%, respectivamente. 

 
Estudos indicam, contudo, que os países tendem a ficar menos inovadores à medida 

que sua população envelhece – e o Brasil está passando por uma transição 
demográfica mais rápida entre os emergentes.  

 
Os pesquisadores Andreas Irmen e Anastasia Litina, da Universidade de Luxemburgo, 
realizaram um estudo com 33 países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) entre 1960 e 2012 para analisar a relação entre 
o envelhecimento da população e a atividade inventiva e concluíram que a criatividade 

e o espírito empreendedor – atributos necessários ao desenvolvimento de um país – 
perdem fôlego na terceira idade, quando outras prioridades se impõem. 
 

Em resumo, o estudo diz que as sociedades envelhecidas precisam de mais estratégias 
inovadoras para garantir o mesmo padrão de vida. 

 
Diante disso, o Brasil vai precisar correr para não sobrecarregar os trabalhadores das 
próximas décadas –nós, nossos filhos e netos. Desde a década de 1970, o país vive o 

seu “bônus demográfico” (o período em que a força de trabalho cresce mais que a 
população total), mas essa “janela de oportunidades” para poupar, investir e crescer 

deve se fechar em menos de uma década, em 2023, quando a população em idade 
ativa vai atingir, proporcionalmente, 69,8% do total. A partir daí, a curva se inverte e 
a população formada por inativos (jovens até 15 anos e idosos a partir de 65 anos) 

começa a crescer num ritmo maior. 
 

“O aumento da razão de dependência vai crescer muito até 2050. Isso significa que 
até lá, cada pessoa em idade ativa de trabalho vai ter que produzir 28,6% a mais do 
que produz hoje para sustentar a população inativa de modo a manter o mesmo 

padrão de vida atual”, explica o Manoel Pires, pesquisador de Economia Aplicada da 
FGV/IBRE, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. 

 
Esse aumento de 0,8% de produtividade por ano em 35 anos é perfeitamente possível, 
segundo Pires, mas a questão é que ele não vai se traduzir em ganho de renda e bem-

estar. Tudo isso será para manter o mesmo padrão que temos hoje. Na prática, o país 
vai ter de produzir mais com menos gente para, basicamente, permanecer no mesmo 

padrão de vida. Essa é a dimensão do esforço que terá de ser feito”, acrescenta Pires.  
 
 

Para elevar o padrão atual e não empobrecer, o país terá de dar um salto produtividade 
e inovação nos próximos anos aproveitando esse raro momento da pirâmide 

populacional em que a maioria da população está na faixa economicamente ativa.  
 

O desafio é enorme. Históricamente, o país investe pouco, menos de 1,5% do PIB em 
pesquisa e desenvolvimento. A recessão fez com que a produtividade da economia 
brasileira recuasse pelo terceiro ano seguido em 2016, o que não ocorria desde o início 

da década de 1980, de acordo com dados organização norte-americana The 
ConferenceBoard. Além de estar chegando ao fim, as mais de quatro décadas de bônus 

foram praticamente desperdiçadas – hoje, mais da metade da população em condições 
de trabalhar está na informalidade.  
 

A conta é clara. Até agora, e, sobretudo, nas últimas décadas, o crescimento da 
economia ocorreu com um empurrão da demografia, graças à incorporação de milhões 

de pessoas ao mercado de trabalho, e bem menos por meio de ganhos de eficiência, 
mas essa fórmula está se esgotando. Na prática, o país não precisa só consertar seu 
sistema previdenciário e o mercado de trabalho para lidar com o envelhecimento. Vai 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/produtividade-brasileira-recua-pelo-3-ano-seguido-e-volta-a-niveis-de-2008-40q4awx5elbds0f4rlssslge3
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/produtividade-brasileira-recua-pelo-3-ano-seguido-e-volta-a-niveis-de-2008-40q4awx5elbds0f4rlssslge3
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/produtividade-brasileira-recua-pelo-3-ano-seguido-e-volta-a-niveis-de-2008-40q4awx5elbds0f4rlssslge3


precisar encontrar uma fórmula para acelerar a cultura inovadora antes que perca 
naturalmente o fôlego para inovar. 
 

Reforma da Previdência dá sobrevida ao “bônus demográfico” 
Os desafios que o rápido envelhecimento da população brasileira trará para a economia 

brasileira nas próximas décadas reforçam a necessidade de concretizar a reforma da 
Previdência o quanto antes, argumenta o economista Manoel Pires, pesquisador de 

Economia Aplicada da FGV/IBRE.  
 
No entendimento dele, ao mesmo tempo em que resolve a questão financeira do 

rombo, a reforma vai prolongar o lado positivo do nosso bônus demográfico, ajudando 
a manter as pessoas no mercado de trabalho por mais tempo, e trazendo outros dois 

benefícios que podem ajudar a impulsionar o crescimento econômico do país. Um deles 
é o do ganho de produtividade. Pires acredita que deverão permanecer por mais tempo 
na ativa as pessoas mais produtivas, com mais experiência e qualificação para o 

mercado. 
 

Na prática, isso significa pessoas com maior potencial para gerar valor e inovar dentro 
das organizações e companhias. Por fim, o último ponto é o do aumento do capital, 
por meio do padrão de acumulação de dinheiro dos trabalhadores.  

 
“Quem está ativo no mercado de trabalho tende a poupar mais do que a população 

inativa. Isso traz vantagens importantes para crescimento o país”, avalia Pires. 
Contudo, de nada adianta uma reforma que dê sobrevida ao bônus se o Brasil não 
fizer a sua lição de casa. O Brasil precisa aprender a inovar. 

 
Em último plano 

Números mostram que, na crise, a inovação sempre fica para depois. Mas mesmo em 
tempos de bonança o Brasil investe pouco em uma área estratégica para o crescimento 
do país. No futuro, o tempo desperdiçado vai cobrar a conta. 

 
Medições a cada trimestre. 2016 até o 1º trimestre. 

Expectativa de inovação em %, em relação ao trimestre seguinte 
Inovação efetivamente realizada* em %, em produto ou processo 
Gastos em P&D em %, em relação ao faturamento 

 

 
 

*Sondagem de Inovação da ABDI feita trimestralmente com 1.650 empresas que 
possuem 500 ou mais pessoas ocupadas.  

 
Por seus efeitos positivos na economia, o período em que a força de trabalho cresce 
mais que a população total é conhecido como "bônus demográfico": 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reforma-da-previdencia-pode-ficar-mais-branda-e-isso-tera-um-custo-41bnxy451u42spur7nf5x0qn0
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reforma-da-previdencia-pode-ficar-mais-branda-e-isso-tera-um-custo-41bnxy451u42spur7nf5x0qn0


 

 
15 a 64 anos 
"população potencialmente produtiva": mais produzem que consomem 

 
Crianças  

 
Idosos 

mais consomem que produzem, e dependem da renda gerada pelos demais 
 
Fim do bônus: em 2023, a população potencialmente ativa deve atingir o pico. 

69,76% dos brasileiros terão de 15 a 64 anos  
Desperdício  

Estudos indicam que a capacidade de inovação de um país tende a declinar conforme 
sua população envelhece. Sendo assim, o Brasil está desperdiçando o período do 
“bônus demográfico” para inovar, elevar a produtividade e crescer enquanto a maioria 

de sua população está em idade ativa.  
 

Fonte: Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e IBGE. Infografia: 
Gazeta do Povo. 
 

Burocracia vira oportunidade de negócio para startups de tecnologia 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
As regtechs ajudam as empresas a navegar no mar de normas e 
regulamentações de setores como o mercado financeiro 

 
 

Uma história está prestes a se repetir. Há poucos anos, algumas startups nascidas já 
na era digital aproveitaram a morosidade dos bancos para oferecer soluções 
tecnológicas mais praticas e baratas: as fintechs (um exemplo: o Nubank e seu cartão 

de crédito digital com juros mais baixos). Agora, apontam analistas, uma nova 
revolução pode estar a caminho, desta vez no burocrático setor das normas e 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/burocracia-vira-oportunidade-de-negocio-para-startups-de-tecnologia-8vyd39cv0tftayj6ius15e8kc
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nubank-e-outras-fintechs-crescem-e-atraem-executivos-de-grandes-bancos-bgr0e0wzpaz4zocrsa7rf95bv
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nubank-e-outras-fintechs-crescem-e-atraem-executivos-de-grandes-bancos-bgr0e0wzpaz4zocrsa7rf95bv


regulamentações, parte vital de qualquer economia. As regtechs (junção de 
“tecnologia regulatória”) são o próximo grande negócio. 
 

Ainda incipiente no Brasil, esse novo mercado se aquece em países como Irlanda, 
Luxemburgo e Estados Unidos. A Deloitte, consultoria mundial no segmento financeiro, 

cravou: elas são as novas fintechs.  
 

“Enquanto o nome [regtech] é novo, o casamento da tecnologia e regulamentação tem 
existido há algum tempo com diferentes graus de sucesso. Aumento dos níveis de 
regulamentação e um maior enfoque nos dados e na elaboração de relatórios dão 

ênfase maior às regtechs e criam, assim, mais valor para as empresas que investem 
nessas soluções”, definiu a empresa em um documento extenso, publicado em 2016, 

que analisava estas startups e as empresas que as contratavam. 
 
 “Uma regtech oferece soluções tecnológicas para preencher o que pede a 

regulamentação e o compliance (normas internas e externas que as empresas 
seguem) que muitos setores de atuação exigem”, destaca o especialista em tecnologia 

financeira Paulo Loures, consultor em projetos de fintechs brasileiras. “Pense que você 
quer abrir um banco, mas há uma infinidade de regras do Branco Central, ou quer 
criar um planos de saúde, onde a ANS (Agência Nacional de Saúde) exige que você 

faça tal e tal coisa . É aí que estas startups atuam: facilitam a forma que a empresa 
lida com a burocracia, seja normas, tributos ou leis”, aponta.  

 
A burocracia está longe de ser um problema brasileiro. De acordo com um relatório da 
Business Insider, desde a crise financeira de 2008 até 2016, o volume anual de 

publicações regulatórias, alterações ajustes subiu 492%.  
 

Mas, se o papel de analisar as regulamentações sempre foi feito por profissionais 
específicos, assessorias jurídicas e pela própria tecnologia, em algum grau, agora isso 
se torna bem mais intuitivo e inteligente. É que, como destaca a Deloitte, as regtechs 

conseguem oferecer soluções são mais fragmentadas, atuando em problemas 
específicos.  

 
Muitas aplicam inteligência artificial capaz de aprender sobre o negócios de atuação e 
se tornar um experiente consultor ... só que em algumas horas. As soluções 

armazenadas em nuvem, por exemplo, dão flexibilidade às empresas que se utilizam 
destas soluções. Velocidade para responder às mudanças e análise mais inteligente de 

dados são os principais ganhos. 
 
Expertise brasileira  

Umas das mais proeminentes empresas brasileiras neste segmento é a LegalBot, uma 
startup que desenvolveu um sistema de inteligência artificial capaz de interpretar 

normas e regulamentos, o Monitor Regulatório, voltado sobretudo a instituições 
financeiras. Alexandre Bess, presidente da empresa, estima que a ferramenta 

aumente em espantosas 3 mil vezes a produtividade dos usuários – é que o algoritmo 
consegue analisar uma grande quantidade de dados de regulamentação, interpretá-
lo, priorizar. 

 
Como a ferramenta da LegalBot usa o modelo de machine learning, em que o software 

aprender por repetição de padrões, isso permite uma alta personalização da 
ferramenta. Bess indica que são 80 os clientes que já usam. A empresa, nesta semana, 
garantiu lugar na Global Open Innovation Business Contest 5.0, um concurso mundial 

de inovação. 
 

Tímidas no Brasil, regtechs crescem em países como EUA e Irlanda 
Algumas empresas têm se destacado no segmento da tecnologia regulatória. Conheça 
cinco delas 
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Quarule: a startup norte-americana oferece soluções com inteligência artificial para 
que as empresas preencham o compliance (conjunto de regras internas e externas 
que uma empresa deve seguir) -- um campo preenchido por assessoria jurídica, 

geralmente.  
 

FundApps: a empresa britânica abriu filial no Estados Unidos e é tida como uma das 
poucas que já fatura alto no segmento (e sem grandes injeções de investimentos). A 

empresa vasculha a legislação e oferece insights e sugestões para bancos e fundos de 
pensão.  
 

Suade: a startup britãnica oferece uma solução em tempo real para bancos. Seus 
algoritmos analisam todo o sistema regulatório do país e, ao sinal de mudança, envia 

um relatório para a instituição financeira que a contratou. 
 
Vizor: a empresa irlandesa oferece um software que permite a supervisão direta de 

um órgão regulador. Um banco central pode apontar as falhas da empresa contratante, 
por exemplo.  

 
Corlytics: a empresa irlandesa recebeu neste ano um aporte de 3 milhões de euros 
para investir em seu software de gerenciamento de regulamentações. Seus clientes 

são instituições financeiras. 
 

O oásis cooperativo do Paraná 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Nas cooperativas do Paraná, uma das maiores forças econômica do estado, é época 
de balanço, de prestar contas e discutir o futuro. Nas últimas semanas, as assembleias 

gerais, ferramenta mais democrática à tomada de decisão no sistema, reúnem 
milhares de pessoas, ou melhor, de cooperados.  
 

E a cada encontro, uma nova surpresa, que vai do aumento na receita ao anúncio de 
novos investimentos. Ainda no final de 2016, a Ocepar, a Organização das 

Cooperativas do Paraná, antecipou que, mesmo diante das adversidades políticas e 
econômicas que castigam o país, o sistema fecharia o ano com faturamento próximo 
de R$ 70 bilhões, crescimento de 17% em relação ao ano anterior.  

 
Um resultado extraordinário e na contramão da economia nacional, que amarga um 

Produto Interno Bruto (PIB) negativo, acima dos 3,5%. Em um estado onde é visto 
como excelência, as cooperativas não apenas resistem como fazem frente à recessão.  
 

Mais do que isso, exibem um modelo alternativo e mais sustentável de negócio. Não 
apenas sob o olhar do agronegócio, segmento onde está mais presente, como do ponto 

de vista do associativismo, onde todos, sem distinção, comungam dos mesmos ideais, 
princípios e valores. Fazem parte de um negócio que não tem um dono. Mas onde 

todos são donos. Esse, aliás, talvez seja o maior dos segredos: o sucesso individual 
pelo esforço coletivo.  
 

Contudo, resistir à recessão não significa ficar imune aos efeitos colaterais perversos 
de uma economia hostil. Ao mesmo tempo em que aumenta receita, o cooperativismo 

paga um preço mais alto para manter-se no jogo.  
 
O lucro líquido encolhe e é preciso se virar nos trinta para continuar investindo e não 

perder a competitividade. Questões de natureza tributária e de logística, por exemplo, 
encolhem as margens e desafiam o sistema, no campo e no mercado. Ficou mais caro 

produzir, processar e comercializar. A crise, porém, também traz oportunidades. E se 
tem alguém preparado para essas oportunidades, são as cooperativas.  
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Da conquista de novos mercados internacionais, à forte presença no varejo, o sistema 
se renova e seque considera a hipótese de queda no faturamento por conta da crise. 
Ao contrário, quer faturar R$ 100 bilhões. Uma meta que não é para daqui a dez anos, 

mas para os próximos cinco anos. E são não é possível fazer sozinho, vamos fazer 
juntos.  

 
Projetos de intercooperação promovem uma nova onda agroindustrial no sistema e no 

estado. Cooperativas se unem para erguer indústrias, como de carnes, grãos e lácteos. 
É uma maneira de agregar valor e garantir escala. A sociedade reduz custo e risco do 
novo negócio, com mais segurança à base da produção, ou a quem produz. 

 
A título de análise e comparação, na semana passada, duas notícias chamaram a 

atenção pelo contraste que estabelecem no mercado agro. De um lado a cooperativa 
C.Vale, com sede em Palotina, Oeste do Paraná, confirmou faturamento recorde em 
2016 e anunciou a abertura de mais de 1 mil novas vagas de trabalho para 2017.  

 
Enquanto do outro lado, um dia depois, a empresa multinacional de origem brasileira 

JBS comunicava o fechamento de mais um frigorífico no Brasil. Serão quatro unidades 
do grupo que encerram suas atividades em diferentes estados e colocam em na 
berlinda mais 1,4 mil empregos. A JBS não é cooperativa.  

 
É a gangorra da economia, da gestão e da sustentabilidade. Do um negócio cada vez 

mais globalizado e que exige mais preparo, no caso do Paraná, mais união e 
cooperativismo. Se o agronegócio é nossa vocação, o cooperativismo não é mais 
opção, mas condição ao desenvolvimento do estado. 

 
Gigantes do setor 

As duas maiores cooperativas do Paraná faturaram juntas no ano passado R$ 17,5 
bilhões e distribuem quase R$ 130 milhões em sobras aos seus cooperados. A Coamo, 
com R$ 10,7 bilhões e a C.Vale com R$ 6,8 bilhões representam 25% da receita total 

do sistema cooperativo no estado. 
 

As duas gigantes do cooperativismo e do agronegócio paranaense e nacional atuam 
no setor grãos, carnes e derivados. O terceiro maior faturamento vem da Lar, de 
Medianeira, Oeste do Paraná, com R$ 4,8 bilhões. Bastante expressivo, mas R$ 2 

bilhões a menos que a segunda posição do ranking.  
 

Não são R$ 2 milhões, R$ 20 milhões ou R$ 200 milhões. Eu não escrevi errado e você 
não está lendo errado. São R$ 2 bilhões do segundo para o terceiro lugar no ranking. 
Esses são os números, essas são as cooperativas, essa é a economia do Paraná. 

 

‘A sensação de trem desgovernado passou’, diz Arminio Fraga 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Ex-presidente do Banco Central, já não vê o Brasil à beira do precipício, como 
nos tempos de Dilma Rousseff, mas acredita que a tarefa de recolocar o país 
nos eixos está longe de acabar 

 

 

 
 

 
 

Decorridos quase nove meses desde que o presidente Michel Temer assumiu o cargo, 

o economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, já não vê o Brasil à beira 
do precipício, como nos tempos de Dilma Rousseff. Segundo Arminio, apesar de alguns 

tropeços aqui e ali, da crise política e das incertezas geradas pela Lava Jato, houve 
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uma “mudança de peso” na economia no governo Temer. “Aquela sensação de que o 
Brasil era um trem desgovernado passou”, afirma. 
 

Ainda assim, ele acredita que a tarefa de recolocar o país nos eixos está longe de 
acabar e que serão necessários “muitos ajustes e muitas reformas” para isso 

acontecer. Nesta entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, Arminio fala também 
que a volta do crescimento será lenta, porque “não estamos vivendo um ciclo 

econômico normal”, e que o setor privado tem a sua parcela de culpa na crise. 
 
Arminio Fraga é graduado e mestre em economia pela PUC-Rio e doutor pela 

Universidade de Princeton, nos EUA. Trabalhou no banco Salomon Brothers, em Nova 
York, e no fundo de George Soros. Presidiu o BC de 1999 a 2002. É sócio da Gávea 

Investimentos. 
 
Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista de Arminio ao jornal:  

Passados quase nove meses desde que o presidente Michel Temer assumiu o 
cargo, em 12 de maio, qual é a sua avaliação do governo?  

No geral, a minha visão é de que, desde o afastamento da presidente Dilma Rousseff, 
houve um avanço. Apesar do ambiente político carregado, houve algumas reformas 
importantes. Agora, existe uma agenda. Boa parte dela foi apresentada antes de 

mesmo do impeachment, o que ajudou bastante.  
 

Essa agenda inclui itens muito importantes, com impacto no longo prazo, como o 
controle dos gastos públicos e a reforma da Previdência. Além das mudanças que 
envolvem o Legislativo, vale a pena destacar o que vem acontecendo na Petrobras, no 

Banco Central, no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), 
na Eletrobras e em outros lugares.  

 
Isso faz parte desse quadro de mudança que está em curso e já mostra bons 
resultados. É verdade que, de vez em quando, uma coisa ou outra negativa acontece. 

O País vive uma recessão colossal e ainda há muita incerteza, muito sofrimento, pela 
frente. Há muita incerteza também em relação ao que vem por aí em 2018, nas 

eleições presidenciais. Mas, dentro do possível, acredito que o governo tem trabalhado 
bem. 
 

Na avaliação de muitos analistas, o cenário melhorou bastante em relação ao 
governo Dilma. A inflação está dentro da meta, os juros estão em queda, o 

país está voltando a crescer, a confiança dos empresários e dos consumidores 
aumentou. O senhor tem a mesma percepção?  
 

Não há dúvida. Houve uma mudança de peso em relação ao que se tinha antes. Eu 
tinha uma leitura muito negativa do que estava acontecendo no governo anterior. 

Achava que o Brasil caminhava para o caos. Mesmo. Esse caminho foi invertido. Antes, 
às vezes, surgiam problemas e eles iam aumentando, porque não eram enfrentados 

de forma adequada.  
 
Agora, os problemas surgem, mas geram uma reação de correção. Isso é muito bom. 

Hoje, o Brasil segue vulnerável, mas aquela sensação de que era um trem 
desgovernado, de que estávamos indo para o precipício, passou. Não é nada fácil a 

missão que eles têm pela frente, porque pegaram um quadro de terra arrasada e vêm 
conseguindo avançar, a despeito de tudo o que está acontecendo no meio político e 
no Judiciário, que não é pouca coisa, embora seja, obviamente, muito positivo para o 

país. 
 

O que o senhor quer dizer ao chamar a herança recebida pelo governo Temer 
de “quadro de terra arrasada”?  
Houve uma extraordinária deterioração no crédito do governo, nas finanças públicas 

de forma geral, dos Estados e dos municípios, que vai exigir um esforço monumental 



de correção. Houve também uma impressionante perda de dinamismo e de 
produtividade da economia, como resultado de uma série de políticas equivocadas 
adotadas pelo governo anterior, batizadas depois de Nova Matriz Econômica. O Estado 

se tornou não apenas um veículo para a adoção de políticas populistas. Ele foi 
capturado por interesses partidários e por interesses privados.  

 
Em função dessa captura, o Estado fazia mal à economia, para beneficiar alguns 

poucos, para que ajudassem a perpetuar esse modelo. Tudo isso se mistura e tem 
raízes comuns com o que está acontecendo no mundo político. Hoje, isso tudo está 
sendo exposto - e é uma das coisas boas do que está aí - e aos poucos vem sendo 

corrigido. Mas não é uma doença de tratamento fácil. 
 

Depois de dois anos de recessão e outro de crescimento quase zero, o governo 
prevê um aumento de apenas 1% no PIB em 2017. Não é pouco?  
Nós não estamos vivendo um ciclo econômico normal. Ele está embrulhado com todas 

essas outras questões. Normalmente, quando se vive uma recessão dessa magnitude, 
a economia tem uma reação natural.  

 
É o famoso ciclo econômico. Chega um ponto em que o ciclo se esgota e começa a se 
reverter. Em parte, isso está acontecendo, mas, como não é um ciclo normal, a 

retomada está sendo mais lenta. As incertezas vão seguir elevadas, não só as 
externas, que assustam, mas também as internas. Isso também atrapalha. Não tem 

jeito. 
 
O governo Temer pelo menos parece empenhado em deixar o setor privado 

trabalhar de uma forma mais solta...  
É verdade, mas o setor privado ficou meio viciado nisso tudo. Foi parte disso tudo. É 

preciso não isentar de culpa o setor privado. Enquanto esse modelo complicado não 
for corrigido, o setor privado não terá condições muito boas para tocar a vida. Isso 
deixou sequelas. Internamente, sempre fica no ar o receio de uma fadiga no ímpeto 

reformista.  
 

Do lado externo, as condições foram quase as ideais durante muitos anos, com 
abundante liquidez e com bons mercados para os nossos produtos. Hoje, se algo 
acontecer, se houver outra crise, se a economia chinesa tiver uma desaceleração mais 

forte, se os juros americanos derem um salto, nós estamos muito fragilizados. Temos 
de ser realistas. Muito se fez desde o afastamento de Dilma, mas muito ainda se terá 

que fazer. Esse é o drama. Não tem outra saída. Isso vai exigir muita perseverança. 
 
Quais devem ser os próximos passos do governo na economia?  

O quadro fiscal ainda é extremamente preocupante, mesmo se contarmos com o 
sucesso na reforma da Previdência. Houve uma deterioração fiscal equivalente a uns 

seis pontos porcentuais do PIB (Produto Interno Bruto). A dívida pública cresceu e vai 
continuar a crescer por algum tempo. Isso significa que o saldo primário (resultado 

das contas públicas sem os gastos com os juros da dívida) terá de passar por uma 
correção maior do que os seis pontos de piora – e isso será muito difícil.  
 

Nós estamos falando de sair de um déficit primário de 3% do PIB para um superávit 
primário de 4% do PIB, ou mais. Então, não se deve minimizar o tamanho desse 

desafio. É algo que tem de ser complementado por muita coisa no mundo da 
produtividade. Há muitas reformas e muitos ajustes a serem feitos. 
 

Acredito que faz falta também acelerar um pouco esse ajuste, para reduzir a pressão 
em cima do Banco Central. O Banco Central tem trabalhado bem e está encontrando 

espaço para reduzir os juros, em cima da confiança em relação às melhorias que 
ocorrerão no futuro. Mas, se o ajuste for mais rápido, dará ao Banco Central mais 
liberdade para administrar a política monetária. 



Até que ponto os desdobramentos da Lava Jato podem prejudicar a retomada 
do crescimento?  
Infelizmente, essa é talvez a parte mais difícil se não impossível de se administrar, 

porque ela tem vida própria – e tem de ter vida própria. Nesse caso, o governo tem 
de reagir como for possível. É um elemento que dá esperança de que pode acontecer 

uma mudança nessa área, para muito melhor.  
 

Mas, enquanto ela não ocorre, o meio político vai seguir gastando uma energia 
tremenda com esse assunto. As pessoas vão continuar esperando a cada dia as 
notícias, procurando se defender. Isso gasta tempo, espaço de agenda e tem também 

um lado emocional muito forte. As pessoas estão com medo de prisão, condenação. 
Não é fácil, não. 

 

E-mail falso sobre cronograma de saques do FGTS rouba dados bancários 

06/02/2017 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O e-mail contém um anexo chamado “CronogramaFGTS” que, ao ser aberto, 

inicia vários downloads e instala um vírus que verifica quais plugins de 
bancos estão instalados na máquina da vítima 

 

 
 
A empresa fabricante de antivírus ESET detectou na semana passada um golpe online 

que utiliza um e-mail falso, que promete apresentar o cronograma para saques das 
contas inativas do FGTS, para roubar dados bancários de clientes de nove instituições 

financeiras. 
 
Segundo a empresa, o e-mail contém um anexo chamado “CronogramaFGTS” que, ao 

ser aberto, inicia vários downloads e instala um vírus que verifica quais plugins de 
bancos estão instalados na máquina da vítima.  

 
Assim, todas as vezes que o usuário abre sua conta bancária pelo computador, o vírus 
captura suas senhas e chaves de segurança e envia para os cibercriminosos. A ESET 

ressalta que essa praga eletrônica não afeta smartphones.  
 

O calendário oficial para a retirada do dinheiro ainda não foi divulgado pelo governo. 
A expectativa é que o anúncio seja feito ainda neste mês, e que os saques comecem 

a partir de março, levando em conta a data de aniversário do trabalhador. Serão 
liberados R$ 30 bilhões para cerca de 10,1 milhões de pessoas. 
 

Para o presidente da ESET Brasil, Camillo Di Jorge, os criminosos aproveitam temas 
de grande interesse do público para aplicar golpes que atingem milhares de pessoas 

rapidamente. “Na ânsia de obter informações sobre o FGTS, os usuários muitas vezes 
não verificam o remetente, links e arquivos para download contidos na mensagem”, 
explica.  

 
A ESET afirma que já notificou o servidor responsável por enviar os e-mails para 

suspender a propagação do código malicioso. 
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Câmbio para fim de 2017 segue em R$ 3,40 na previsão do Relatório Focus 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 6, pelo Banco 
Central (BC), mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,40 no 

encerramento de 2017, mesma projeção de uma semana atrás. Há um mês, a 
expectativa estava no valor de R$ 3,45. O câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,33 para 

R$ 3,28, ante R$ 3,39 de um mês antes.  
 
No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,50. Quatro 

semanas antes, estava no mesmo patamar. Já a projeção para o câmbio médio no 
próximo ano foi de R$ 3,45 para R$ 3,44, ante R$ 3,46 de quatro semanas atrás.  

 
Abertura  
A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que os economistas 

projetam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,50% em 2016. Essa 
expectativa é igual à de uma semana antes.  

 
O Banco Central passou a publicar em janeiro, no Focus, as projeções para 2017 e 
2018, uma vez que a maior parte dos indicadores econômicos do ano passado já foi 

divulgada. Este não é o caso do PIB consolidado de 2016, que será anunciado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas no dia 7 de março.  

 
Pelo sistema de expectativas disponibilizado no site do BC, no entanto, é possível 
verificar quais são as projeções mais recentes do mercado para o PIB de 2016. 

 

Alta do PIB de 2017 cai de 0,50% para 0,49%, calcula Focus 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 
Em meio à avaliação do Banco Central (BC) de que a atividade segue “aquém do 

esperado”, o Relatório de Mercado Focus indicou leve mudança, para pior, nas 
projeções de atividade para 2017. Pelo documento divulgado nesta segunda-feira, 6, 

a mediana para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano passou de alta de 0,50% para 
avanço de 0,49%. Há um mês, a perspectiva era de avanço de 0,50%.  
 

Para 2018, o mercado elevou a previsão de alta de 2,20% para 2,25%. Quatro 
semanas atrás, a expectativa estava em 2,30%.  

 
Em janeiro, o Banco Central reduziu a Selic (a taxa básica de juros) de 13,75% para 
13,00% ao ano. Uma das principais justificativas para o corte de 0,75 ponto porcentual 

foi justamente a fraqueza da atividade econômica.  
 

No último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado no fim de dezembro, o BC 
projetou recuo de 3,3% do PIB em 2016 e avanço de 0,8% para 2017. Já o Ministério 

da Fazenda trabalha com estimativa de crescimento de 1,0% para este ano.  
 
No relatório Focus desta segunda, as projeções para a produção industrial indicaram 

um cenário de leve recuperação neste e no próximo ano. O avanço projetado para 
2017 seguiu em 1,00%. Há um mês, estava em no mesmo patamar.  

 
No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,10% 
para 2,05%, ante 2,10% de quatro semanas antes. Na semana passada, o IBGE 

informou que a produção industrial fechou 2016 com recuo acumulado de 6,6% em 
relação a 2015.  

 
Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor 
público e o PIB para 2017 passou de 50,90% para 51,05% no Focus. Há um mês, 
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estava em 50,67%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus seguiram em 
55,00%, ante projeção apontada um mês atrás de 54,30%.  
 

Balança comercial  
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a balança 

comercial em 2017 e 2018. A estimativa de superávit comercial este ano foi de US$ 
45,10 bilhões para US$ 46,50 bilhões, ante US$ 46,00 bilhões de um mês antes. Na 

estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2017 ficará em US$ 44,00 bilhões.  
Para 2018, os economistas do mercado projetam um superávit comercial de US$ 40,50 
bilhões, abaixo dos US$ 40,25 bilhões calculados na semana anterior. Há um mês, a 

expectativa era de US$ 37,20 bilhões.  
 

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2017 indicaram déficit 
de US$ 26,50 bilhões, mesmo valor de uma semana antes. Há um mês, o rombo 
projetado estava em US$ 26,00 bilhões. Já a projeção do BC para o déficit em conta 

em 2017 é de US$ 28,0 bilhões.  
 

O mercado alterou a estimativa de rombo nas contas externas em 2018, de US$ 35,10 
bilhões para US$ 35,50 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 35,00 
bilhões.  

 
Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento 

Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, 
tanto em 2017 quanto em 2018. A mediana das previsões para o IDP em 2017 seguiu 
em US$ 70,00 bilhões, mesmo valor de um mês antes. A projeção do BC para este 

ano é de IDP de US$ 75,00 bilhões.  
 

Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo 
com o Focus, foi de US$ 71,93 bilhões para US$ 71,96 bilhões, ante US$ 70,50 bilhões 
de quatro semanas antes. 

 

Inflação da baixa renda sobe 0,54% em janeiro ante 0,19% em dezembro, 
afirma FGV 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A inflação percebida pelas famílias de baixa renda registrou alta de 0,54% em janeiro, 
ante aumento de 0,19% em dezembro, de acordo com o Índice de Preços ao 

Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) divulgado na manhã desta segunda-feira, 6, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 

O indicador é usado para mensurar o impacto da movimentação de preços entre 
famílias com renda mensal entre um e 2,5 salários mínimos. Com o resultado, o índice 

acumulou alta de 4,80% no acumulado em 12 meses.  
 

Em janeiro, a inflação da baixa renda ficou abaixo da variação da inflação média 
apurada entre as famílias com renda mensal entre um e 33 salários mínimos, obtida 
pelo Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que teve alta de 0,69% no 

mês. No acumulado em 12 meses, a taxa do IPC-BR também foi superior, aos 5,04%.  
 

Gastos  
As famílias de baixa renda gastaram mais com alimentação e transportes na passagem 
de dezembro para janeiro, o que ajudou a acelerar o IPC-C1 de 0,19% para 0,54% no 

período, informou a FGV.  
 

Cinco das oito classes de despesas tiveram taxas de variação maiores: Habitação (de 
-0,69% em dezembro para 0,06% em janeiro), Transportes (de 0,59% para 2,07%), 
Educação, Leitura e Recreação (de 0,86% para 2,74%), Alimentação (de 0,26% para 

0,34%) e Comunicação (de 0,07% para 0,42%).  
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Os destaques partiram dos itens tarifa de eletricidade residencial (de -5,13% para -
0,62%), tarifa de ônibus urbano (de 0,06% para 3,42%), cursos formais (de 0,00% 
para 10,70%), hortaliças e legumes (de -3,87% para 0,53%) e tarifa de telefone 

móvel (de 0,03% para 1,12%), respectivamente.  
 

Na direção contrária, houve redução nos resultados dos grupos Vestuário (de 0,81% 
para -0,14%), Despesas Diversas (de 1,86% para 0,49%) e Saúde e Cuidados 

Pessoais (de 0,52% para 0,23%). Houve destaque para os itens roupas (de 0,92% 
para -0,40%), cigarros (de 3,31% para 0,00%) e artigos de higiene e cuidado pessoal 
(de 0,72% para -0,27%), respectivamente. 

 

FGV: Indicador Antecedente de emprego sobe 5,6 pontos em janeiro ante 
dezembro 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) avançou 5,6 pontos em janeiro ante 
dezembro, para o patamar de 95,6 pontos, o maior nível desde maio de 2010 (98,7 

pontos). O indicador tinha registrado uma queda de 3,1 pontos no mês anterior, 
segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 

“Os resultados do IAEmp foram puxados por um retorno do otimismo na indústria 
quanto ao futuro. Devem estar relacionados ao ciclo de redução da taxa de juros 

iniciado no ano passado pelo Bacen (Banco Central) e que ganhou força neste início 
de ano, devendo contribuir para uma aceleração cíclica da economia mais adiante, ao 
longo do ano”, avaliou o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Instituto 

Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial divulgada nesta segunda-
feira, 6.  

 
Já o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1,0 ponto em janeiro, para 
103,6 pontos. O movimento interrompe uma sequência de quatro altas consecutivas.  

 
“A queda observada no ICD representa uma estabilidade em um nível ainda elevado, 

enfatizando a situação difícil do mercado de trabalho atual. A possível melhora da 
economia no futuro ainda não parece influenciar a percepção de dificuldade atualmente 
presente no mercado de trabalho brasileiro”, completou o economista.  

 
O ICD é construído a partir dos dados desagregados, em quatro classes de renda 

familiar, da pergunta da Sondagem do Consumidor que procura captar a percepção 
sobre a situação presente do mercado de trabalho.  
 

Já o IAEmp é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da 
Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é 

antecipar os rumos do mercado de trabalho no País. 
 

Governo prepara medidas para ajudar os endividados 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

 
 

 
 
 

 
O governo federal está preparando uma série de medidas com o objetivo de desafogar 

a classe média, que está até pescoço de dívidas. A informação é da colunista do jornal 
O Estado de S. Paulo, Vera Magalhães. O presidente Michel Temer (PMDB), quer repetir 
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o sucesso da liberação do saldo das contas inativas do FGTS, uma de suas raras 
medidas que foi bem recebida pela população. 
 

O primeiro passo será dado já nesta segunda (05), com a ampliação do atendimento 
do programa Minha Casa, Minha Vida para famílias com rendimento de até R$ 9 mil. 

 
De acordo com a colunista do Estadão, Temer já pediu à equipe econômica medidas 

para alongar as dívidas de quem contraiu empréstimo consignado, aquela modalidade 
com juro menor e descontada em folha. O aumento da inadimplência se dá pelo 
desemprego, mas também para quem está empregado e acabou se endividando com 

vários empréstimos. A medida vai atender tanto aqueles que perderam o emprego, 
como os que estão na ativa e será válida para bancos públicos e privados. 

 
Existem outras medidas em estudo ainda não reveladas. A agenda tenta gerar um 
legado positivo do governo Temer, já que a partir de abril o país começa a respirar os 

ares da sucessão presidencial. 
 

Assim, o governo tem pressa e quer focar no micro, diante da impossibilidade de 
realizar grandes obras. Na infraestrutura, por exemplo, estão sendo reembaladas 
pequenas concessões de rodovias e serviços que não necessitam de grandes 

investimentos, até porque as grandes empreiteiras estão submersas no mar revolto 
da Lava Jato. 

 

Retomada na Bolsa pode movimentar R$ 7 bilhões 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Depois de um longo período de vacas magras, esta semana promete ser mais agitada 

para o mercado de capitais. Em um espaço de quatro dias, três ofertas públicas de 
ações (IPOs, na sigla em inglês) serão precificadas e haverá uma oferta subsequente 
de ações (conhecida como “follow on”). Juntas, essas operações podem movimentar 

cerca de R$ 7 bilhões.  
 

Hoje, a locadora de automóveis Movida define o preço de suas ações – o que poderá 
marcar a primeira estreia na Bolsa brasileira em 2017. Para garantir o sucesso da 
oferta, a empresa reduziu o preço inicialmente sugerido em seu prospecto, dizem 

fontes. Na quinta-feira, 2, será a vez de outra locadora de carros, a Unidas; do 
laboratório de diagnóstico Hermes Pardini; e da concessionária de rodovias CCR – esta 

última será uma oferta subsequente.  
 
Para fontes de mercado, o cenário interno está mais favorável com a definição dos 

nomes dos presidentes do Senado e da Câmara – Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, 
respectivamente – abrindo espaço para as aprovações das reformas, como a da 

Previdência.  
 

Do lado externo, fontes de mercado comentam que os investidores estrangeiros 
seguem com apetite pelo Brasil, diante da alta liquidez externa e pela falta de 
alternativas entre os países emergentes. “Na base relativa, o Brasil segue atrativo e 

ainda estamos começando a viver um ciclo de queda de juros que impulsiona o 
mercado de ações”, diz outra fonte.  

 
Segundo um advogado que trabalha na estruturação de ofertas de ações, se os três 
IPOs tiverem sucesso, a sinalização será muito positiva para as demais companhias 

que querem seguir o mesmo caminho. Entre as operações mais esperadas para este 
ano estão nomes de peso, como Carrefour, Azul, XP Investimentos e IRB Brasil Re.  

 
Tendência. O movimento pode incentivar mais companhias, que começam a fazer 
planejamento para captação. Agentes de mercado apostam, inicialmente, que entre 

10 a 20 empresas possam fazer a abertura de capital neste ano.  

http://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/retomada-na-bolsa-pode-movimentar-r-7-bilhoes/


A fila poderá crescer ainda mais para ofertas que se desdobrarão em 2018, ano em 
que se espera que a economia brasileira desponte com um crescimento mais sólido.  
No início deste ano, companhias brasileiras foram ao exterior captar e observaram o 

apetite estrangeiro. Entre elas, Petrobrás, Embraer, Fibria, Raízen e Rumo, com 
emissões que chegaram a US$ 7,7 bilhões.  

 
No mercado de renda variável, o último IPO ocorreu em outubro do ano passado, da 

Alliar, do Pátria Investimentos.  
 

Samarco pode retomar operações em mina em julho 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 
 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 
Gerais avalia que a mina de minério de ferro Samarco, que pertence à Vale e à BHP 
Billiton, tem condições de retomar suas operações no segundo semestre deste ano.  

 
“É um tempo factível”, diz o secretário adjunto da Semad, Germano Luiz Gomes Vieira. 

“Se cumprirem os requisitos, entre julho e agosto a empresa poderá retomar a 
operação.”  
 

A unidade está fechada desde novembro de 2015, quando ocorreu o desastre com o 
rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Neste mês, o ministro Minas e 

Energia, Fernando Coelho Filho, chegou a dizer que “provavelmente” a mina estaria 
em condições de operação nos próximos dois meses. Segundo a Semad, porém, o 
prazo não tem condições de ser atendido, porque, só para fazer a preparação da nova 

cava da mina, são necessários cerca de cinco meses.  
 

“Qualquer tipo de empreendimento pode voltar a funcionar, desde que cumpra a 
legislação”, afirma o secretário. “Hoje, estamos na fase de vistorias técnicas, para 
elaborar o parecer que vai subsidiar o Conselho Estadual de Política Ambiental, que é 

quem toma a decisão. O que nós fazemos é uma recomendação.”  
 

A Semad criou uma superintendência específica para tratar de “projetos prioritários”, 
para concentrar projetos de grande impacto econômico e social.  
 

BC busca medidas para reduzir juros bancários 

06/02/2017 – Fonte: Tribuna PR 

 
Depois das mudanças nos juros rotativos do cartão de crédito e dos depósitos 
compulsórios, o Banco Central vai focar agora sua ação para abrir espaço à queda do 

spread bancário e do custo do crédito de empresas e pessoas físicas.  
 

Diferença entre o custo de captação do banco e o que ele cobra dos seus clientes nos 
empréstimos, o spread é bastante elevado no Brasil e o governo quer tomar medidas 

para que a redução seja feita de forma estrutural para ajudar neste momento de 
retomada do crescimento do País e queda da taxa básica de juros, a Selic.  
 

Reuniões técnicas do governo com representantes da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) começaram no mês passado para acelerar essa agenda. Pela primeira vez, 

a estratégia de ação será debatida em seminário na próxima terça-feira, 7, entre o 
presidente do BC, Ilan Goldfajn, e os ex-presidentes da instituição Armínio Fraga, 
Gustavo Loyola e Henrique Meirelles, atual ministro da Fazenda.  

 
“A agenda tem que ser de medidas sustentáveis e equilibradas. Para isso, temos que 

ter os diagnósticos corretos. A taxa de juros bancária é alta no Brasil por várias 
razões”, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o 
presidente do BC. Segundo ele, os custos relevantes para o spread são: questões de 
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produtividade, carga tributária, complexidade regulatória, incertezas, diversos riscos 
e garantias legais. “A competição entre os bancos tem que ser levada em consideração 
também”, ressaltou, destacando que ampliar essa competição faz parte da agenda do 

BC.  
 

O governo incluiu a redução dos spreads na agenda microeconômica que vai priorizar 
nessa segunda etapa, depois do pacote anunciado no fim do ano passado, ações para 

o fortalecimento do mercado de crédito. Parte das medidas deve ser anunciada na 
próxima semana pelo presidente Michel Temer, entre elas mudanças para reforçar 
garantias e reformulação da lei de recuperação judicial. 

 

Criação de empresas no Brasil desacelera no fim de 2016 

06/02/2017 – Fonte: Bem Paraná 
 
A criação de empresas no país apresentou desaceleração no fim de 2016. Em 

novembro do ano passado, foram abertos 152.943 empreendimentos, 4,4% a menos 
que em outubro. Os dados foram pela Serasa Experian. As informações são da Agência 

Brasil. Apesar da queda no fim do ano, no acumulado de 2016, de janeiro a novembro, 
a quantidade de empresas criadas (1.855.901) é 0,2% superior que a registrada no 
mesmo período de 2015, e a maior desde 2010 considerando o mesmo período.  

 
“Apesar de o período entre janeiro e novembro de 2016 apresentar um número recorde 

de empresas criadas no país, já é possível observar tendência de desaceleração na 
criação de novos negócios”, disse a Serasa em nota. A tendência de desaceleração, 
segundo a entidade, começou em setembro.  

 
De acordo com o levantamento, o aumento do número de empresas criadas em 2016 

foi determinado pelo chamado empreendedorismo de necessidade. “Com a destruição 
de vagas no mercado formal de trabalho, pessoas que perderam seus empregos estão 
abrindo novas empresas visando a geração de alguma renda, por conta das 

dificuldades econômicas atuais.” SETORES 
 

A maioria das empresas criadas entre janeiro e novembro de 2016 é do setor de 
serviços (62,6% do total). Em seguida, aparecem as empresas comerciais (28,8% do 
total) e o setor industrial (8,3% do total). A Região Sudeste lidera o ranking de criação 

de empresas, com 963.782 empreendimentos, 51,9% do total de negócios abertos 
entre janeiro e novembro de 2016.  

 
A Região Sul vem em seguida, com 16,8% de participação e 312.109 novas empresas. 
O Nordeste ocupa a terceira posição, com 16,7% (309.631 empresas) e o Centro-

Oeste registrou a abertura de 160.796 empresas (8,7%) e a Região Norte, 88.526 ou 
4,8% do total. 

 

Artigo: Empresa não é uma ideia, é um fluxo de caixa positivo 

06/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

 

É preciso estruturar o negócio e entender muito bem o setor em que está inserido 

Algumas coisas nunca mudam. Durante a última década, acompanhei milhares de 
pessoas que queriam ser donas da própria empresa -e certos desafios aparecem em 
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qualquer jornada empreendedora, independentemente da faixa etária ou nível 
educacional dos sócios, setor de atuação ou maturidade do negócio.  
 

Abrir uma franquia ou desenvolver a própria marca, captar financiamento ou usar seus 
próprios recursos, pedir demissão para abrir um negócio ou trabalhar em tempo parcial 

enquanto a empresa amadurece. Esses dilemas estão ligados aos empreendedores de 
tal forma que seu estudo deveria ser obrigatório.  

 
Considerando que centenas de milhares de negócios fecham a cada ano, é frustrante 
não haver programas de desenvolvimento vocacional direcionados ao 

empreendedorismo. Afinal, abrir uma empresa é uma escolha profissional tanto quanto 
decidir pela carreira médica ou administrativa. Se feita de modo amador, pode se 

tornar frustrante.  
 
Em 2017, o crescimento da economia brasileira será próximo a zero. Isso coloca ainda 

mais desafios à frente de quem planeja o negócio próprio.  
 

Com uma economia fraca, a riqueza gerada pelo país cresce pouco. Empreendedores 
que entram no mercado acabam brigando pelo mesmo "bolo" de dinheiro e concorrem 
por um número de clientes que não aumenta.  

 
Não basta conhecer a dinâmica do mercado em que se planeja atuar. É necessário 

analisar como se comportam os subsetores. Como muitos escolhem abrir negócios em 
áreas que conhecem como clientes, o risco é ainda maior em uma economia 
estagnada.  

 
Outro fator que influencia os desafios é o tecnológico. Com o aumento e a consolidação 

do uso de softwares para criar e gerenciar negócios, existe a falsa sensação de que 
empreender ficou fácil. Que fique claro: um site não é uma empresa. Uma ideia não é 
uma empresa. Uma vontade não é uma empresa. Uma empresa é fluxo de caixa 

positivo. E isso leva tempo.  
 

Alguns programas de aceleração e incubação mostram que é preciso cerca de 10, 12 
ou mesmo 18 meses até que os processos estejam estruturados e um negócio tenha 
clareza sobre sua razão de existir. Profissionais que planejam empreender devem ter 

dinheiro suficiente para manter suas empresas e sua vida pessoal durante esse 
período.  

 
GASTOS  
Caso não tenha recursos, avalie adiar o investimento até que a situação financeira 

esteja mais segura. Aproveite para estudar o mercado, planejar e ampliar sua rede de 
relacionamentos.  

 
Profissionais que buscam montar negócios em que é necessário estruturar uma equipe 

também encontram desafios no próximo ano.  
 
Demissões nos últimos trimestres têm atingido profissionais com alto nível educacional 

e grande experiência. Isso significa que existem mais pessoas bem preparadas 
procurando por emprego. Por um lado, quem está contratando pode negociar salários 

mais adequados a uma empresa nascente. Por outro, a seleção se torna mais 
complexa, pois há mais candidatos.  
 

Como currículos não são suficientes para apoiar a decisão de contratação, os processos 
seletivos ganham ainda mais importância. Ao contratar alguém muito qualificado, 

corre-se o risco de perder essa pessoa mais cedo do que o esperado, pois sua busca 
por emprego irá continuar até que ela encontre uma vaga que considere "justa" e 
adequada a sua experiência e formação.  

 



Empreendedorismo como conhecemos é um campo novo. Embora a troca de dinheiro 
por mercadorias exista há séculos, foi apenas na década de 1980 que a prática ganhou 
um status acadêmico. Por ser novo, é formado por áreas que já existiam, como 

marketing, recursos humanos, finanças, direito, entre outros. 
  

Dessa forma, é natural que o empreendedorismo incorpore os desafios dessas áreas. 
Logo, quando consideramos o momento do Brasil, a criação de um negócio precisa ser 

apoiada por programas de ensino ainda mais estruturados.  
 
Benjamin Bloom, um dos mais importantes psicólogos educacionais, coloca a "criação" 

de algo como um dos mais sofisticados desafios intelectuais. Isso é verdade também 
nos negócios: criar uma empresa é algo sofisticado.  

 
Comece identificando, analisando e comparando empresas parecidas com a que deseja 
criar. Os desafios continuarão existindo, mas serão superados de modo mais fácil.  

 
THIAGO DE CARVALHO é mestre em ensino de negócios pela Universidade de Nova 

York e professor do Insper. 
 

Ferramentas mapeiam consumo para escolher ponto comercial 

06/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 

 

 

Franquia do petshop Petland em Moema, zona sul de SP 

   

A escolha do ponto comercial, decisão que envolve valor de aluguel, localização e custo 
de reforma, é uma das mais cruciais para determinar o futuro de um negócio.  

 
O primeiro passo antes de definir o local é identificar o público-alvo e observar onde 

circulam essas pessoas.  
 
Para ajudar nessa função, consultorias de geomarketing levantam dados como 

estabelecimentos por bairro e gasto médio dos moradores, diz a consultora do Sebrae-
SP Beatriz Micheletto.  

 
O estudo em geral custa a partir de R$ 1.000 por mês, mas há outras opções. "Quem 
não tem verba pode usar ferramentas gratuitas como Google Maps e Foursquare para 

essa triagem", afirma ela.  
 

O Sebrae oferece ainda o estudo Potencial de Consumo, que apura os hábitos de 
consumo de cada bairro de São Paulo.  
 

"O empreendedor deve fazer sua lição de casa, mesmo se tem ajuda da franqueadora, 
e levar em conta até a localização dos concorrentes para entender por que estão ali", 

afirma Cláudio Tieghi, diretor de inteligência de mercado da ABF (Associação Brasileira 
de Franchising).  
 

A administradora Mariana Dalmaso, 29, que abriu uma unidade da franquia de 
petshops Petland em Moema (São Paulo), foi a campo e demorou cinco meses antes 

de escolher o ponto ideal.  
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"Usamos ferramentas de geomarketing, oferecidas pela franqueadora, e passamos 
tardes no bairro observando a circulação ou visitando estabelecimentos", afirma.  
 

Aberta em 2015, a franquia cresceu cerca de 20% em 2016 e faturou R$ 1,5 milhão.  
 

A escolha do ponto deve levar em conta também o orçamento."O custo de aluguel não 
pode passar 20% do faturamento", afirma Cláudia Bittencourt, diretora do Grupo 

Bittencourt, consultoria especializada em franquias.  
 
Quem ainda não encontrou o lugar perfeito não deve apressar a procura, segundo a 

consultora Beatriz Micheletto, do Sebrae-SP.  
 

Há quem leve meses para fechar um contrato de locação e até reconstrua o local.  
 
Depois de visitar 12 pontos em Campinas (SP), o engenheiro Eduardo Mattua, 56, 

franqueado da Dídio Pizza, optou por um terreno com visibilidade, mas sem nenhuma 
estrutura. Só o que havia ali era um antigo galpão, demolido em seguida.  

 
"Como o local fica em uma avenida movimentada, ganhamos evidência. Não achamos 
um imóvel pronto, então construir tudo foi a melhor decisão possível", diz.  

 
Segundo Micheletto, do Sebrae-SP, é um erro investir em um lugar mais barato para 

tentar secar custos.  
 
O advogado Leonardo Marques, 45, que hoje tem cinco bares e restaurantes em Belo 

Horizonte (MG), abriu seu primeiro bar, o Boteco da Carne, no piso superior do imóvel 
de um amigo para economizar, o que não valeu a pena.  

 
"O bar foi aberto em 2006, e os dois anos seguintes foram os mais difíceis da minha 
vida. Eu me questionava se estava no ramo certo", afirma.  

 
Para Marques, o ponto era péssimo porque não tinha acesso a pé e ficava longe dos 

bairros boêmios. Ao transferir o bar para o centro, o faturamento saltou de R$ 30 mil 
para R$ 90 mil por mês. 
 

Segundo a agência reguladora, conta de luz não terá taxa extra até abril 

06/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
As contas de luz no Brasil deverão seguir com a bandeira tarifária verde, que não gera 

custos extras para os consumidores, ao menos até o final de abril, afirmou ontem o 
diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Romeu Rufino.  

 
As bandeiras amarela e vermelha, que são acionadas quando há menor oferta de 
energia no sistema, geram a cobrança de um valor extra por cada quilowatt-hora 

consumido.  
 

"Até o final do período úmido, não vislumbro cenário que possa acionar bandeira 
amarela. No período seco, a partir de maio, depende de como fecharmos o período 
úmido, não dá para fazer essa previsão agora", afirmou Rufino.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1855972-segundo-a-agencia-reguladora-conta-de-luz-nao-tera-taxa-extra-ate-abril.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1854072-conta-de-luz-nao-vai-ter-taxa-extra-no-mes-que-vem-afirma-aneel.shtml


O diretor também descartou a necessidade de alguma revisão nos valores cobrados 
aos consumidores em novembro, quando foi acionada a bandeira amarela. Ou seja, 
quando o consumidor pagou R$ 0,015 a mais para cada quilowatt-hora consumido ou 

R$ 1,50 a cada 100 kWh utilizados.  
 

Segundo Rufino, não é necessária uma devolução de recursos aos consumidores 
porque a arrecadação gerada com a bandeira fica em uma conta e é repassada às 

distribuidoras de eletricidade conforme necessário, para custear a compra de energia 
de termelétricas, que têm a geração mais cara do que as usinas hidrelétricas.  
 

O sistema de bandeiras tarifárias começou a funcionar em janeiro de 2015. Nos últimos 
dois meses e em boa parte do ano passado não houve cobrança extra.  

 
Segundo o IPCA-15 (prévia da inflação medida pelo IBGE), em janeiro a conta de luz 
caiu 2,25% e, em 12 meses, 11,58%.  

 

Queda de juros melhora perspectiva de emprego, nota FGV 

06/02/2017 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Indicadores do mercado de trabalho elaborados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) 

mostram uma melhora na perspectiva de emprego neste ano, puxada pela queda de 
juros, embora ainda sinalizem que o brasileiro segue encontrando dificuldade em 

conseguir uma ocupação. Após recuar 3,1 pontos em dezembro, o Indicador 
Antecedente de Emprego (IAEmp) da Fundação Getulio Vargas subiu 5,6 pontos em 
janeiro, alcançando 95,6 pontos, o maior nível desde maio de 2010 (98,7 pontos). Na 

métrica de média móveis trimestrais, o indicador avançou 0,9 ponto. 
 

 
Com uma evolução também favorável no mês, o Indicador Coincidente de Desemprego 
(ICD) recuou 1,0 ponto em janeiro, para 103,6 pontos. A queda interrompeu a 

sequência de quatro altas consecutivas, mas foi insuficiente para alterar a tendência 
de alta do indicador em médias móveis trimestrais. 

 
"Os resultados do IAEmp foram puxados por um retorno do otimismo na indústria 
quanto ao futuro. Eles devem estar relacionados ao ciclo de redução da taxa de juros 

iniciado no ano passado pelo Banco Central e que ganhou força neste início de ano, 
devendo contribuir para uma aceleração cíclica da economia mais adiante, ao longo 

do ano.  
 
A queda observada no ICD representa uma estabilidade em um nível ainda elevado, 

enfatizando a situação difícil do mercado de trabalho atual. A possível melhora da 
economia no futuro ainda não parece influenciar a percepção de dificuldade atualmente 

presente no mercado de trabalho brasileiro", afirma Fernando de Holanda Barbosa 
Filho, economista da FGV-Ibre. 

 
Os componentes que mais contribuíram para a alta do indicador antecedente de 
emprego foram os indicadores que medem a expectativa com situação dos negócios 

para os próximos seis meses e o ímpeto de contratações nos próximos três meses, 
ambos da Sondagem da Indústria, com variações de 11,1 e 10,9 pontos, 

respectivamente. 
 
Em relação ao indicador coincidente de desemprego, a classe do consumidor que mais 

contribuiu para a queda do indicador foi o grupo dos consumidores que auferem renda 
mensal familiar entre R$ 4.800,00 e R$ 9.600,00, cujo Indicador de percepção de 

facilidade de se conseguir emprego (invertido) recuou 4,6 pontos. 
 
 

http://economia.uol.com.br/noticias/valor-online/2017/02/06/queda-de-juros-melhora-perspectiva-de-emprego-nota-fgv.htm


Siderúrgicas mineiras driblam crise com oferta de tecnologia de ponta 

06/02/2017 – Fonte: GS Notícias 
Publicado em 06/02/2017 por Estado de Minas 

 
Centro de pesquisa da Usiminas em Ipatinga recebeu US$ 295 milhões nos últimos 10 
anos (foto: Marcelo Coelho)  

 
A volta por cima da produção de dezembro da indústria brasileira, que cresceu 2,3% 

- maior expansão desde junho de 2011 -, jogou luz nova sobre as usinas siderúrgicas, 
um dos setores mais duramente afetados por crise sem precedentes e pontuada de 
números negativos em 2016, seja em volume de vendas, seja em apreciação de papéis 

na bolsa.  
 

À espera de que a reação se confirme, as grandes empresas do setor começam o ano 
disputando novos mercados até então ocupados sobretudo por concorrentes 
estrangeiros. A Usiminas concluiu no mês passado a homologação do aço balístico que 

apresentou ao Exército como substituto de ponta das chapas importadas usadas na 
blindagem do Guarani, veículo de defesa produzido em Sete Lagoas, na Região Central 

de Minas Gerais.  
 
A fábrica de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, deu a partida também à fabricação de 

aços com espessura de até 0,60 milímetros e alta resistência mecânica com aplicação 
na produção de automóveis, geração que bate de frente com o produto importado. Na 

vizinha Timóteo, a Aperam South America (antiga Acesita) inaugura amanhã a linha 
de produção do aço elétrico HGO, produto nobre e de alta eficiência no consumo de 
energia, destinado ao uso em transformadores elétricos de geração e distribuição.  

 
Em Ouro Branco, ainda na Região Central de Minas, a usina do grupo siderúrgico 

Gerdau, de Porto Alegre, inaugurou cerca de cinco meses atrás moderno laminador de 
chapas, que permitiu à companhia ingressar no grupo de fornecedores até então 
estrangeiros dos parques de geração de energia eólica. O processo de obtenção das 

chapas envolve equipamentos de alta tecnologia, como laminador e processo de 
resfriamento.  

 
 
Com o portfólio novo em folha, a partir de investimentos feitos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), a concorrência deve crescer neste ano, embora ainda seja 
cedo para imaginar uma retomada do consumo a partir de alguns sinais de 

recuperação do mercado interno já indicados por pesquisas que medem o nível de 
confiança de empresários e consumidores, além da produção industrial.  
 

Acompanhando regularmente o movimento das exportações e importações brasileiras, 
o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de 

Castro, diz que, de fato, uma recuperação da demanda no Brasil, em tese, vai acirrar 
a disputa de empresas e dos próprios importadores, num cenário em que ainda não é 

possível avaliar os efeitos da gestão de Donald Trump sobre o comércio internacional.  
 
"Qualquer coisa que se diga agora é simples aposta, apesar da percepção de que com 

Trump haverá mais investimentos em infraestrutura na economia americana e isso 
inclui a demanda por aço", afirma.  

 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=siderurgicas-mineiras-driblam-crise-oferta-tecnol&secao=economia-negocios-financas


Os volumes de aços laminados planos importados pelo Brasil caíram 50,8% no ano 
passado, para 904 mil toneladas, depois do recuo de 20,9%, para 1,839 milhão de 
toneladas, de 2014 para 2015. Se a própria crise brasileira se incumbiu de barrar os 

concorrentes de fora, a estatística também mostra que em geral a importação se 
beneficia de uma reação da economia.  

 
Com base nas estimativas dos analistas de bancos e corretoras lançadas nas previsões 

do Relatório de Mercado Focus, do Banco Central, o mercado de aços planos deve 
crescer entre 4% e 5% em 2017.  
 

A projeção reforça o foco que a Usiminas manterá no Brasil, segundo o presidente da 
companhia, Rômel Erwin de Souza. Os aços recém-lançados pela empresa foram 

desenvolvidos nos últimos três anos com o propósito de disputar o segmento de 
produto com espessura e peso menores, mas mantendo altos níveis de segurança e 
resistência mecânica.  

 
"Todas as novas linhas foram desenvolvidas com engenharia simultânea, em parceria 

com clientes, e não ficam devendo nada aos produtos fabricados em países 
desenvolvidos", afirma o executivo. Cerca de 10% da produção anual de 3,7 milhões 
de toneladas de aço líquido da siderúrgica foram alvo de projetos de desenvolvimento 

desde 2012.  
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A Aperam South America, criada a partir da separação 
dos ativos de aços inoxidáveis do grupo ArcelorMittal, optou, da mesma forma, por 
fazer investimentos em melhorias de processos e enobrecimento de produtos. Com 

investimentos de US$ 19 milhões, entre pesquisas e implementação da linha de 
produção do aço elétrico HGO, a companhia abre mercado no Brasil e na América 

Latina, destaca o presidente da siderúrgica, Frederico Ayres Lima.  
 
"São produtos de elevada qualidade e tecnologia e que proporcionam alto desempenho 

na condução de energia. Por isso, são soluções mais leves, menores e com forte apelo 
a um desenvolvimento econômico mais verde (ambientalmente correto)", afirma o 

executivo.  
  

Veículo blindado  
A Usiminas investiu US$ 295 milhões nos últimos 10 anos no centro de pesquisa e 
desenvolvimento mantido em Ipatinga. No caso do aço balístico, a substituição das 

importações confere vantagens não só à empresa, mas também ao Brasil, 
proporcionando independência do país em relação a um insumo importante para o 

setor de defesa. Responsável pela montagem do Guarani, a Iveco, empresa do grupo 
Fiat, não comentou sobre a demanda da chapa verde-e-amarela. Por meio de sua 
assessoria de imprensa, a companhia justificou sigilo de contrato.  

 
A nacionalização do produto não só atende a exigências de conteúdo nacional do 

projeto de fabricação dos veículos blindados, como representa ganho na logística de 
fornecimento.  
 

A Iveco informou ao EM, quando ainda estudava o uso das chapas da Usiminas em 
2013, que da encomenda à entrega das chapas importadas de fabricação do grupo 

alemão ThyssenKrupp administrava um prazo mínimo de oito meses. O custo era ainda 
acrescido das despesas com frete marítimo, meio de transporte das chapas ao Brasil, 

e desembaraço da mercadoria nos portos.  
 
Desafios dentro e fora da fábrica  

Manter fôlego num caminho de recuperação da economia é vencer desafios colocados 
aos próprios clientes que se aliam às siderúrgicas para desenvolver produtos, ocupar 

um mercado no Brasil ainda restrito dos produtos importados e enfrentar problemas 
internas de cada empresa, observa Pedro Galdi, analista da consultoria Upside 



Investor. "Não se vê nas importações um negócio assustador no Brasil. São volumes 
pequenos e se eles começarem a se tornar ameaçadores, quando a economia 
melhorar, o próprio governo, com certeza, vai retaliar", afirma.  

 
Para o presidente da Usiminas, Rômel Erwin, a despeito do tamanho desse mercado 

ocupado pelo aço produzido no exterior, é clara a tendência de expansão do uso de 
aços de menor espessura e peso, mas de alta resistência mecânica, movimento que 

tende a abrir novas oportunidades para os fabricantes nacionais que investiram nessa 
evolução.  
 

O executivo destaca outras particularidades do processo de importação, que torna 
mais competitivo o fornecimento por empresas brasileiras, evitando gastos do 

importador com estoques altos e a presença mais rápida da assistência técnica 
nacional.  
 

O cenário desafiador não escolhe a nacionalidade, se observados fatores decisivos na 
recuperação das vendas dos principais clientes da indústria siderúrgica ligados à 

reação do emprego no Brasil, à melhora da renda e da oferta de crédito barato para o 
consumidor, como avalia Daniela de Britto, gerente de economia da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).  

 
"O setor (siderúrgico) é muito voltado para o mercado interno e vende para uma cadeia 

produtiva que é a espinha dorsal da economia.Todos os seus principais clientes 
(construção civil, bens de capital e automotivo) vêm sofrendo muito com o ciclo 
recessivo", afirma.  

 
De positivo, os números da produção industrial medidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) mostram quedas que têm perdido a intensidade desde 
2014. Para a média geral da indústria, as perdas do ano foram estimadas em 6,6%, 
ante 9,8% em 2015.  

 
Responsável por 17% do consumo de produtos siderúrgicos no país, o setor 

automotivo sofreu retração de 11,4% dos volumes produzidos no ano passado e os 
efeitos da restrição ao crédito, da inflação ainda alta e do desemprego contínuo. Mais 
demandante das siderúrgicas, a construção civil deve demorar para se recuperar, 

segundo Daniela de Britto.  
 

O segmento encomenda cerca de 40% da produção de aço. Para se reerguer da crise, 
essa indústria depende da reposição das linhas de financiamento de longo prazo e, 
especialmente, da disposição das famílias de se endividarem. "A confiança só retornará 

com a queda da inflação e das taxas de juros, que incentivam os investimentos", 
afirma.  

 
A análise vale também para a indústria de eletrodomésticos da linha branca, lembra o 

analista Pedro Galdi, ponderando, no entanto, que um dado positivo para o setor 
siderúrgico foi o fato de a queda das vendas físicas ter estancado. Há sinais de melhora 
ainda vistos por Galdi, ante o próprio discurso do ministro da Fazenda, Henrique 

Meirelles, no sentido de que o governo está se movendo para atrair investimentos em 
infraestrutura.  

 
DEVER DE CASA Ainda assim, cada empresa ainda deve enfrentar desafios internos 
para seguir na fileira de uma esperada recuperação da economia. Galdi enfatiza o 

impacto sobre a Usiminas do conflito societário de seus principais acionistas - o grupo 
japonês Nippon Steel e o conglomerado ítalo-argentino Ternium/Techint, desde o fim 

de 2014.  
 
"É uma situação que não se resolve e traz sequelas", afirma. O presidente da 

companhia mineira não comenta assuntos de acionistas e sustenta que a companhia 



trabalha independente disso, com os objetivos de melhorar seu resultado operacional 
e levar adiante o seu programa de reestruturação financeira. "O foco é continuar 
trabalhando para isso e sempre que possível não deixar que esses comentários fora 

da cerca interfiram aqui. Nada do que teria de ser decidido e realizado deixou de ser 
feito", diz Rômel Erwin. 

  

Dólar recua 18% em um ano e momento é bom para compras 

06/02/2017 – Fonte: O Globo 
 

  
 

O dólar iniciou 2017 sem forças e semana a semana vem perdendo valor, levando 
muita gente a pensar se, na atual cotação, já não dá para pensar novamente nas férias 
no exterior ou em compras extras na passada por algum freeshop. A dúvida mais 

constante, no entanto, é em relação ao melhor momento para se fazer a compra da 
moeda estrangeira: agora ou esperar para ver se cai mais? 

 
Entre economistas e especialistas em educação financeira, a dica é comprar uma parte 
dos recursos para a viagem. Se a cotação subir, uma parcela considerável da despesa 

já estará garantida.  
 

Se cair, o preço médio ficará menor que o esperado. Mas analistas destacam que a 
compra de dólar é recomendável para quem já sabe que terá alguma despesa na 

moeda estrangeira, como uma viagem ou compra no exterior. Aplicações em câmbio 
em geral têm alto grau de risco e não são indicadas para investidores mais 
conservadores. 

 
Na semana passada, o dólar bateu os R$ 3,10 por duas vezes. Na sexta, a cotação era 

de R$ 3,124, o que representa uma queda de 4,61% no acumulado do ano. Parece 
pouco, mas se ao planejar um intercâmbio no exterior ou uma viagem em família você 
descobre que precisará de US$ 10 mil, a desvalorização do dólar ocorrida até aqui vai 

significar uma economia de R$ 1.500 - o desembolso final nesse caso hipotético sairia 
de R$ 32.740 para R$ 31.240. 

 

Artigo: A imprescindível Reforma Trabalhista 

06/02/2017 – Fonte: GS Notícias 

 
O debate sobre a Reforma Trabalhista vem se intensificando e, como em quase tudo 

no Brasil, há dois lados que, nesse caso, é o do empregado e do empregador. Devemos 
pensar sempre no que é melhor para a sociedade de um modo geral e terminar com 
essa dicotomia.  

 
A falta de modernização nas leis é prejudicial, tanto para o empresário quanto para o 

colaborador. Não dá mais para esperar. Os envolvidos precisam seguir regras antigas 
e engessadas, muitas implementadas por Getulio Vargas há mais de 70 anos. Entre 
elas estão férias de 30 dias corridos, proibição do pagamento de benefícios em dinheiro 

e da participação dos resultados somente a cada seis meses.  
 

A indenização de mais um salário, quando o aviso-prévio termina nos 30 dias que 
antecedem a data base da categoria (Multa do Trintídio), é um deles. Esta indenização 
tem origem na época que vivíamos uma inflação galopante e algumas empresas 

demitiam seus empregados antes da data-base para não repassar o aumento 

http://oglobo.globo.com/economia/dolar-recua-18-em-um-ano-momento-bom-para-compras-20878976
http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=imprescindivel-reforma-trabalhista&secao=economia-negocios-financas


negociado na convenção coletiva. A hiperinflação se foi há mais de 20 anos, mas a 
indenização continua.  
 

Atualmente, tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei nº 6.787, que propõe a 
valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, justamente 

para se garantir maior segurança jurídica.  
 

O projeto também prevê a eleição de representante dos trabalhadores nas empresas 
com mais de 200 empregados para atuarem na conciliação dos conflitos trabalhistas 
e participarem das negociações coletivas, bem como atualizarem a Lei nº 6.019, de 

1974, que trata do trabalho temporário. É importante frisar que a atual legislação não 
prejudica apenas as empresas, mas também o trabalhador.  

 
Com as regras atuais, torna-se cada vez mais difícil ampliar postos de trabalho, 
proporcionar salários melhores e pensar em benefícios mais vantajosos, baseados em 

conceitos de meritocracia.  
 

Se ainda restar dúvida sobre a importância da Reforma Trabalhista, basta comparar a 
legislação de outros países que, via de regra, são muito mais flexíveis. Outra forte 
evidência da necessidade de mudança é a quantidade de ações trabalhistas que 

"inundam" nosso Judiciário. O mundo evoluiu e não podemos ficar presos a 1943.  
 

Diogo Chamun - Presidente do Sescon-RS 
 

Contratos e o princípio da preservação da empresa 

06/02/2017 – Fonte: GS Notícias 
 

A crise econômica que marcou o cenário brasileiro em 2016 deixou também os seus 
reflexos no Poder Judiciário. De acordo com o indicador do Serasa Experian, foram 
apresentados 1.863 pedidos de recuperação judicial em 2016 em detrimento de 1.287 

em 2015, o que representa um aumento de 44,8%.  
 

Tal cenário, marcado pela recessão econômica, dificuldade de obtenção de crédito e 
aumento de inadimplementos de obrigações, coloca em pauta a forma pela qual os 
contratos mantidos com a recuperanda se relacionam com o processo de recuperação 

judicial. Afinal é do interesse de credores e contratantes saberem de que forma esse 
tipo de processo poderá impactar em suas relações comerciais com empresas que 

estão economicamente fragilizadas.  
 
Isso porque a crise econômica pela qual a recuperanda passa pode implicar efeitos 

negativos na possibilidade de cumprimento de obrigações contratuais ou no interesse 
de manutenção da relação comercial pela empresa que não está em recuperação.  

 
Assim, sabendo que o processo de recuperação judicial tem por finalidade a 

restruturação da empresa em crise, questiona-se até que ponto o Poder Judiciário 
pode, para atingir a finalidade do referido processo, intervir em relações contratuais 
empresariais. Decisões contrárias à lei e ao contratado implicam a manutenção de 

empresas muitas vezes inviáveis.  
 

Ou seja, sobrevinda a recuperação judicial e inexistindo interesse ou viabilidade para 
a manutenção da relação contratual com a recuperada, interessa examinar se a 
aplicação do princípio da preservação da empresa pode justificar a imposição de 

limitações da vontade das partes no que diz respeito à manutenção de contatos.  
 

A Lei de Falência e Recuperações Judiciais não traz regramento específico sobre o 
exercício da autonomia das partes para, entendendo pertinente, resilirem o contrato 
mantido. Nesse sentido, dispõe o parágrafo 2º do artigo 49 que "as obrigações 

anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas 

http://gsnoticias.com.br/noticia-detalhe?sku=contratos-principio-da-preservacao-da-empresa&secao=economia-negocios-financas


ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo 
diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial". Desse modo, sob o ponto 
de vista normativo, as regras a serem observadas para casos de inadimplemento, 

resilição ou rescisão de contratos empresariais são as do Código Civil.  
 

Em princípio, portanto, a liberdade de contratar e de encerrar o vínculo contratual - 
esteja a empresa em recuperação ou não - ficam sujeitas à observância dos princípios 

contratuais, tais como a boa fé objetiva e a função social do contrato, sendo 
excepcionais as limitações ao exercício da autonomia, por meio da intervenção judicial 
(a exemplo das hipóteses de lesão, onerosidade excessiva e investimentos 

consideráveis - artigos 157, 473, parágrafo único, e 478 do Código Civil).  
 

Tem-se observado, contudo, um posicionamento dos magistrados que, aos requisitos 
estabelecidos pela lei, soma outras limitações à liberdade das partes de se vincularem 
contratualmente, sobrepondo de forma irrestrita o princípio da preservação da 

empresa aos interesses dos credores e parceiros comerciais da recuperanda.  
 

Como exemplo, no agravo nº 0042657-40.2012.8.26.0000 (TJ-SP) foi reformada a 
decisão do juízo da recuperação que determinou a manutenção de contrato de 
fornecimento por empresa que desejava a extinção do referido contrato, o qual já 

vinha sendo discutido em demanda autônoma.  
 

O magistrado, sem a devida instrução e sequer sendo competente, forçou a vigência 
de um contrato a despeito do interesse de uma das partes de o resilir e dos impactos 
negativos para a fornecedora. Além disso, não é incomum encontrar discussões 

judiciais sobre a validade da cláusula de resilição automática do contrato, previamente 
pactuada, em caso de uma das partes apresentar pedido de recuperação judicial ou 

falência.  
 
Ainda que a preservação da empresa seja o princípio norteador da recuperação 

judicial, a prolação de decisões contrárias à lei e ao contratado, que crie desproporções 
aos contratantes, paradoxalmente, implica a manutenção de empresas muitas vezes 

inviáveis economicamente, prejudicando uma gama de outras empresas saudáveis e, 
assim, gerando efeitos extremamente negativos no mercado.  
 

Não raramente, a imposição de graves ônus a empresas que têm contratos com a 
recuperanda mostra-se mais prejudicial ao mercado e, assim, à própria preservação 

das empresas em sentido mais amplo.  
 
Custos de transação tendem a aumentar, criando inseguranças nas relações 

empresariais, dada a possibilidade de que, sobrevinda crise financeira de um dos 
contratantes, o Judiciário imponha uma condição comercial não desejada e contratada 

pelas partes.  
 

Afinal, conceitualmente, no mercado devem se manter apenas empresas com 
condições de sobrevivência e cumprimento dos contratos, a bem da preservação da 
qualidade e custos das atividades comerciais e de um número infinitamente maior de 

empregos.  
 

O tratamento desproporcional e oneroso a apenas uma das partes pelo Judiciário 
negligencia aspectos fundamentais dos contratos empresariais, ao desconsiderar a 
natureza empresarial das partes envolvidas, tratando a recuperanda como se 

hipossuficiente fosse, em prol da suposta preservação da empresa, porém atentando 
contra a preservação do mercado ou de um ambiente seguro para a consecução dos 

contratos.  
 
Até mesmo porque, como relatado, não há respaldo legal para a imposição de 

manutenção de um contrato, principalmente sob o fundamento de preservar a 



viabilidade econômica da outra parte contratante. Se a empresa que pediu 
recuperação judicial não possui condições de se manter economicamente, a solução 
não consiste na oneração desproporcional dos parceiros comerciais, com a 

manutenção de um negócio indesejado ou prejudicial, mas na decretação de falência. 
Flávio de Souza Senra e Cristiane Pedroso Pires são sócios do Mannrich, Senra e 

Vasconcelos Advogados Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor 
Econômico.  

 

PGFN publica portaria que regulamenta o Programa de Regularização 

Tributária 

06/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 
 

Foi publicada a Portaria PGFN nº 152, de 02 de fevereiro de 2017 que regulamenta, 
no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Programa de 
Regularização Tributária (PRT) de débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), 

previsto na Medida Provisória n° 766, de 04 de janeiro de 2017. 
 

De acordo com a norma, poderão fazer parte do PRT os débitos de pessoas físicas ou 
jurídicas inscritos em DAU até a data de adesão ao programa, de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016. Poderão também ser 

incluídos débitos objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, e débitos 
em discussão judicial, mesmo que em fase de execução fiscal já ajuizada. 

 
A adesão ao programa deverá ser feita separadamente de acordo com os débitos, 
observando-se os seguintes períodos: 

 

 
 
O optante poderá liquidar os débitos abrangidos pelo PRT mediante a opção por uma 
das seguintes modalidades: 
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O parcelamento de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a R$ 15 
milhões de reais depende da apresentação de carta de fiança ou seguro garantia 
judicial. Neste caso, o optante, após aderir ao parcelamento, deverá protocolar na 

unidade de atendimento integrado da Receita Federal de seu domicílio tributário, até 
o prazo final para adesão à respectiva modalidade de parcelamento, requerimento de 

apresentação da garantia, observando os requisitos previstos no art. 7º da Portaria. 
 

O optante que desejar incluir no programa débitos consolidados em parcelamentos em 
curso, deverá formalizar a desistência antes da adesão, de forma irretratável e 
irrevogável, desses parcelamentos. Nas hipóteses em que os pedidos de adesão ao 

PRT sejam cancelados ou não produzam efeitos, os parcelamentos para os quais 
houver desistência não serão restabelecidos. 

 
Para incluir no PRT débitos que se encontrem em discussão judicial, o optante deverá 
desistir de eventual ação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre a qual se 

funde o litígio. Há de ser requerida a extinção do processo com resolução de mérito e 
a comprovação da desistência e da renúncia deverá ser apresentada até o prazo final 

do PRT. 
 
Na hipótese de não desejar incluir na modalidade de parcelamento débito exigível que 

esteja em discussão judicial, deverá concluir o procedimento de adesão e, após, 
apresentar à unidade de atendimento integrado da Receita Federal de seu domicílio 

tributário, até a data final para adesão à respectiva modalidade de parcelamento, 
requerimento de revisão da consolidação, solicitando a exclusão do débito do 
parcelamento. 

 
O valor mínimo da prestação mensal de cada uma das modalidades do parcelamento, 

consideradas isoladamente, será de R$ 200,00, quando o optante for pessoa física, e 
de R$ 1.000,00, quando o optante for pessoa jurídica. 
 

Implicará exclusão do devedor do PRT, a exigibilidade imediata da totalidade do débito 
confessado e ainda não pago e a automática execução da garantia prestada: a falta 

de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas; a falta de pagamento de 1 
parcela, se todas as demais estiverem pagas; a constatação de qualquer ato tendente 
ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento 

do parcelamento; a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante; a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, 

de 6 de janeiro de 1992; a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ, nos termos dos art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 
o não pagamento dos débitos vencidos após 30 de novembro de 2016, inscritos ou 

não em Dívida Ativa da União; ou o descumprimento das obrigações com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 
A adesão ao PRT abrange a totalidade das inscrições exigíveis em nome do sujeito 

passivo, na condição de contribuinte ou responsável, implica confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos e condiciona o optante à aceitação plena e irretratável de todas 
as condições estabelecidas na Portaria PGFN nº 152, de 2017, e na Medida Provisória 

nº 766, de 2017. 



 
 

550 mil empresas parcelaram suas dívidas tributárias do Simples 

06/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 
 
Cerca de 550 mil empresas optantes pelo Simples Nacional já renegociaram suas 
dívidas tributárias do Simples. Mais de 437 mil micro e pequenas empresas parcelaram 

seus débitos em até 60 meses e outras 111 mil, em até 120 prestações. Segundo 
dados da Receita Federal, o parcelamento garantiu a negociação de mais de R$ 27 

bilhões em dívidas. 
 
De acordo com o diretor Político-Parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon, o número 

de empresas que aderiram ao parcelamento ultrapassou as expectativas e foi resultado 
da ampla divulgação do Mutirão da Renegociação, organizado pelo Sebrae, em parceria 

com a Fenacon.  
 
“O Mutirão foi um grande sucesso e a Fenacon atuou ativamente, convocando todos 

os empresários contábeis e os contadores a participar desta renegociação dos débitos. 
Afinal, os contadores são os profissionais que mais conhecem as necessidades e 

potencialidades das micro e pequenas empresas brasileiras e ninguém melhor que eles 
para auxiliar com orientações nas negociações. Por isso, só temos a agradecer aos 
contadores e empresários contábeis que atenderam a este chamado para o Mutirão da 

Renegociação”, destacou. 
 

A renegociação foi possível após a aprovação da Lei Complementar nº 155, de 2016, 
que garantiu a possibilidade do parcelamento com prazo de até 120 meses e o 
pagamento de parcela mínima no valor de R$ 300,00, corrigida pela Selic. 

 
Os pedidos de parcelamento podem ser feitos até 10 de março pelo site da Receita 

Federal. No entanto, empresas que foram excluídas do Simples e aderiram ao 
parcelamento até o último dia 31 de janeiro puderam solicitar nova inclusão no regime. 
Para o presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti, o parcelamento se apresentou como 

uma boa alternativa, pois, com a regulamentação, o prazo para pagar os débitos com 
o governo dobrou, passando de 60 para até 120 meses.  
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“Por meio do Mutirão da Renegociação, diversas empresas estão conseguindo 
recuperar crédito e evitar a exclusão do Simples Nacional devido à inadimplência”, 
ressaltou. 

 

Número de recuperações judiciais cai em janeiro de 2017 

06/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 
 

O número de recuperações judiciais registrados pelo Indicador Serasa Experian de 
Falências e Recuperações passaram de 96 em janeiro do ano passado para 82 em 
janeiro deste ano, o que representa uma queda de 14,6%. A maioria das requisições 

de recuperação judicial foi realizada por micro e pequenas empresas (52), enquanto 
as médias empresas somaram 18 requerimentos e as grandes companhias, 12. 

 

 
 
As recuperações judiciais levantadas em janeiro de 2017 são 43,4% inferiores ao 

número de dezembro de 2016, quando foram registradas 145 solicitações. 
 

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o recuo de janeiro para janeiro do 
número de pedidos de recuperações judiciais pode ser um sinal de que, com as 
reduções da taxa básica de juros e com a expectativa de saída da recessão, essa 

estatística esteja demonstrando seus primeiros sinais de estabilização, após ter 
atingido recorde histórico no ano passado (1.863 pedidos). 

 
Já o número de falências requeridas atingiu 92 ocorrências em janeiro deste ano, 
queda de 8,9% em relação a janeiro de 2016, quando 101 requisições foram 

registradas. Em relação a dezembro, quando os pedidos chegaram a 134, a queda foi 
de 31,3%. Das 92 falências requeridas em janeiro de 2017, 53 foram de micro e 

pequenas empresas, 18 foram de empresas médias e 21 de grandes empresas. 
 

Indústria brasileira de fundos tem captação líquida de R$39,9 bi em janeiro 

06/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 
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A indústria brasileira de fundos de investimentos teve captação líquida de R$ 39,9 
bilhões em janeiro, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima) na sexta-feira, dia 3. 

 
O melhor desempenho foi dos fundos de renda fixa, nos quais as aplicações no mês 

superaram os resgates em R$ 35,4 bilhões. Os fundos da categoria multimercados 
tiveram entrada líquida de R$ 6,74 bilhões em janeiro. 

 
O pior desempenho no mês passado foi dos fundos de recebíveis (FIDCs), com saída 
líquida de R$ 4,97 bilhões. Já nos fundos de ações, os resgates superaram os depósitos 

em R$ 444 milhões. 
 

Os fundos de investimentos fecharam janeiro com um volume de recursos sob gestão 
de R$ 3,581 trilhões, pouco acima dos R$ 3,498 trilhões do final de 2016. 
 

Daimler bate recorde em lucro líquido de 2016 

06/02/2017 – Fonte: Portal Contábil 

 
 
 

 
 

 
 
 

Executivos do conselho divulgam balanço do Grupo Daimler à imprensa em Stuttgart 
O Grupo Daimler bateu recorde em seu lucro líquido em 2016 ao reportar € 8,78 

bilhões, superando em 1% o recorde anterior, que era de 2015, quando os lucros 
foram de € 8,71 bilhões. O resultado reflete o aumento de 3% do faturamento, para 
€ 153,2 bilhões contra os € 149,4 bilhões do ano anterior. 

 
“Em 2016 a Daimler bateu recordes de vendas, receitas e lucros. Mas o mais 

importante é que, no melhor ano da história da empresa até agora, também iniciamos 
a maior transformação da Daimler”, declarou o presidente do conselho de 
administração do grupo, Dieter Zetsche, durante a conferência anual de imprensa 

realizada na quinta-feira, 2, em Stuttgart, na Alemanha. 
 

“Nós definimos nosso novo curso no sentido da mobilidade elétrica e estamos 
estabelecendo uma nova cultura de cooperação junto com nossa força de trabalho. 
Aqueles que desejam moldar o futuro do automóvel na vanguarda da indústria 

precisam de força financeira e habilidade inovadora. Em 2016, demonstramos que a 
combinação desses dois fatores na Daimler é mais forte agora do que nunca”, disse. 

 
As vendas globais da companhia alcançaram as 2,99 milhões de unidades no ano 

passado, volume 3% maior que o apurado em 2015 e em linha com o crescimento 
projetado pela empresa.  
 

A divisão de veículos leves aumentou seus volumes em todas as categorias, tendo 
terminado o ano com alta de 10% para automóveis (Mercedes-Benz Cars) - 2,19 

milhões sobre 2,85 milhões - e aumento de 12% no segmento de vans (Mercedes-
Benz Vans) - 359 mil contra 321 mil.  
 

Já no segmento de pesados, tanto a Daimler Truck e ônibus (Daimler Bus) tiveram 
queda de 17% e 7%, respectivamente, de 502,4 mil para 415,1 mil caminhões e de 

28 mil para 26,2 mil ônibus. 
 
O faturamento de cada divisão acompanhou em parte o desempenho de vendas: a 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/25269/daimler-bate-recorde-em-lucro-liquido-de-2016


Mercedes-Benz Cars observou aumento de 7% da receita, para € 89,2 bilhões e a 
Mercedes-Benz Vans aumentou em 12%, para € 12,8 bilhões. 
 

 
A Daimler Trucks diminuiu as receitas em 12%, para € 33,1 bilhões, resultado da 

queda acentuada das vendas em regiões importantes como Nafta, América Latina e 
Oriente Médio, além de Turquia e Indonésia. O Ebit (lucro antes de juros e impostos) 

caiu 24%, passando de € 2,57 bilhões em 2015 para € 1,94 bilhão em 2016. Este 
resultado reflete a intensa concorrência na Europa, além das despesas de € 91 milhões 
com custos de demissões e ajustes de mão de obra no Brasil. 

 
Já a Daimler Bus teve receita 2% maior, para € 4,17 bilhões. Por sua vez, a Daimler 

Financial Services, que abrange os serviços financeiros da companhia, incluindo o 
Banco Mercedes-Benz, viu seu faturamento subir 9% em 2016 na comparação com o 
ano anterior, para € 20,6 bilhões. 

 
“No negócio automotivo, atingimos nossas metas de retorno sobre as vendas mais 

uma vez no ano passado e estamos confiantes de que seremos capazes de melhorar 
esses resultados em 2017”, enfatizou Bodo Uebber, membro do conselho de 
administração do Grupo Daimler, responsável pelas finanças, controladoria e pela 

Daimler Financial Services. 
 

Para este ano, o presidente afirma esperar por um novo recorde: “Queremos aumentar 
nossas vendas totais, nossos serviços financeiros e de mobilidade, que também visam 
um maior crescimento”, resumiu Zetsche. 

 

Editorial: O peso da Previdência Social 

06/02/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
O balanço das contas públicas, divulgado pelo Tesouro Nacional no dia 30 de janeiro 

passado, mostrou – mais uma vez – que o rombo nas contas da Previdência Social 
contribuiu preponderantemente para o déficit primário de R$ 155,79 bilhões registrado 

no ano passado.  
 
O resultado negativo – dentro da meta fixada pelo governo – representou 2,47% do 

Produto Interno Bruto (PIB). Deficitário em R$ 149,73 bilhões, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) correspondeu a 96% do déficit primário brasileiro em 2016, 

resultado composto pelo balanço das contas do governo central (INSS, Banco Central 
e Tesouro), dos Estados e municípios e das empresas estatais, com exceção de 
Petrobrás e Eletrobrás.  

 
Receosos dos reveses políticos que poderiam advir do enfrentamento de um problema 

primário para o equilíbrio fiscal do País, sucessivos governos – de partidos e matizes 
ideológicos diferentes – evitaram tratar da reforma da Previdência com a contundência 

e a profundidade requeridas. Houve algumas medidas de ajuste que, olhadas com 
otimismo, serviram para prolongar, tão somente, a sobrevida do sistema.   
 

Tanto foi assim que, embora o déficit previdenciário represente um recorde histórico 
em 2016, não foi menos impactante nas contas de 2015 – quando registrou um rombo 

de R$ 85,82 bilhões – ou nos anos anteriores. Em 2014, o déficit previdenciário já fora 
de R$ 56,7 bilhões; e em 2013, de R$ 51,2 bilhões.   
 

É possível argumentar que o resultado atual é corolário da crise econômica que 
ensejou o aumento do desemprego – que hoje afeta 12,3 milhões de brasileiros – e, 

consequentemente, a diminuição da arrecadação previdenciária.  
 
“Tivemos no último trimestre de 2016 redução na quantidade de ocupados e nos 

rendimentos. Isso representa menor base de trabalhadores formais que recolhem 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-peso-da-previdencia-social,70001654228


recursos para a Previdência”, disse Fernando Rocha, chefe adjunto do Departamento 
Econômico do Banco Central, ao jornal Valor. Entretanto, a crise econômica serve tão 
somente para ressaltar um problema antigo e intratado.  

 
Quando era superavitário, o Tesouro Nacional ajudava a atenuar o impacto do rombo 

da Previdência no balanço final das contas públicas. Mas essa fase passou. Em 2015, 
ano em que as chamadas “pedaladas fiscais” do governo de Dilma Rousseff corriam 

soltas, o déficit do Tesouro e do Banco Central gerado pela “contabilidade criativa” da 
então presidente foi de R$ 28,9 bilhões. No ano passado, graças a medidas de ajuste, 
esse saldo negativo caiu para R$ 3,6 bilhões, mas ainda insuficiente para compensar 

o impacto do déficit do INSS no resultado geral.  
 

Uma profunda reforma da Previdência Social não se impõe apenas pelos números 
negativos no resultado das contas públicas, ainda que, por si, já sejam temíveis. Há 
também o imperativo demográfico.  

 
Há algum tempo, a taxa de natalidade vem diminuindo. Análises do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) apontam para o fim do chamado “bônus 
demográfico”, quando, proporcionalmente, registra-se um número maior de 
trabalhadores ativos contribuindo para a Previdência Social do que o número de 

aposentados.   
 

Ainda segundo dados do IBGE, está-se invertendo a pirâmide demográfica em virtude 
do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Inicialmente, estimava-se que os 
efeitos do bônus demográfico começariam seu período de declínio a partir de 2030.  

 
No entanto, nova projeção aproximou essa fase para o quinquênio 2015-2020, sem 

que o Brasil pudesse tê-lo aproveitado. O resultado não poderia ser mais eloquente do 
que o exposto no balanço fiscal divulgado pelo Tesouro Nacional.  
 

É imperioso que o Congresso Nacional viabilize, urgentemente, a reforma 
previdenciária proposta pelo governo de Michel Temer, para garantir a 

sustentabilidade do sistema num futuro cada vez mais próximo. Agindo assim, estarão 
resguardadas as aposentadorias das futuras gerações de brasileiros que ainda 
dependerão da Previdência pública como fonte de renda primária. 

 

Artigo: Críticas infundadas à reforma 

06/02/2017 – Fonte: O Estado de S. Paulo 
 
Com 12 milhões de desempregados, não há dúvida sobre a urgência da adoção de 

medidas para intervir neste contexto 
 

Com 12 milhões de desempregados, não há dúvida sobre a urgência da adoção de 
medidas para intervir neste contexto. O governo começou a fazer sua parte no final 

de 2016, com a reforma trabalhista. Agora, findo o recesso dos parlamentares, 
veremos como eles reagirão às medidas encaminhadas pelo Executivo via projeto de 
lei.  

 
A reforma proposta pelo governo foi elogiada pela maioria dos representantes de 

trabalhadores e de empregadores. Cumpre observar que sindicatos, centrais sindicais 
e entidades patronais foram consultados para a elaboração das medidas a serem 
adotadas na área trabalhista. Mas, com a reforma sendo noticiada, os críticos de 

plantão esbravejam contra ela com comentários que não fazem nenhum sentido. 
Visam, pois, a confundir a opinião pública sobre as reais intenções das medidas.  

 
Esses críticos advertem, por exemplo, que a reforma rasga a Consolidação das Leis do 
Trabalho. Ou eles se equivocam ou estão mal intencionados. O que ela propõe é a 

garantia de o negociado se sobrepor ao legislado, e apenas em 11 casos específicos. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,criticas-infundadas-a-reforma,70001651239


Procura-se, assim, dar início ao processo de flexibilização da legislação trabalhista. Por 
exemplo: caso uma empresa ou um setor não negocie nada, mesmo quanto aos 11 
pontos da reforma, tudo permanecerá como está previsto em lei já existente. Portanto, 

nada foi rasgado.  
 

Outra crítica, muito difundida, é sobre a proposta da jornada de trabalho. Comentários 
alertam que, com a reforma, muitos profissionais terão sua jornada alterada de 8 para 

12 horas por dia. Tal crítica parte de quem não leu a proposta ou, se leu, não sabe 
fazer contas. O que está sendo almejado é a possibilidade de negociar jornadas com 
um teto de até 12 horas por dia, sem ultrapassar as 44 horas semanais (mais 4 horas 

extras) e 220 horas mensais. Não há, na reforma, a insanidade de propor jornadas de 
12 horas por dia, em regime de 60 horas semanais.  

 
Essa medida que envolve a jornada de trabalho, tudo indica, visa também a 
regulamentar ainda mais a prática de jornadas de 12 x 36 horas. Há setores 

empresariais com características específicas de trabalho em que o empregado realiza 
a labuta pelo período de 12 horas, com direito a intervalo intrajornada (almoço/jantar) 

de 1 hora e, nas 36 horas subsequentes, tem direito ao descanso. Esse tipo de jornada 
é muito comum em alguns ramos da economia como, entre outros, saúde e vigilância 
e é disciplinado pela súmula n.º 444 do Tribunal Superior do Trabalho.  

 
Outra crítica à reforma reside na possibilidade de negociar o parcelamento do 

pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR). Ora, a lei que regulamenta 
a PLR é extremamente negocial. Apenas alguns poucos aspectos dela são impositivos. 
Um deles se refere justamente à periodicidade do pagamento da participação. Reza a 

lei ser vedado o pagamento da PLR em mais de 2 vezes, no mesmo ano civil. O que 
está sendo proposto na reforma é que o número de parcelas (1 ou 2, ou mais de 2) 

seja estabelecido mediante negociação, resultado da vontade das partes.  
 
Há empresas, vale lembrar, que, por dificuldade de caixa, em tempos de crise, mesmo 

obtendo lucro, têm dificuldade financeira de pagar em 1 ou 2 vezes todo o montante 
da PLR. Nada mais justo poder parcelar, desde que isso seja fruto de negociação. Além 

disso, tendo essa possibilidade de dividir o pagamento, mais companhias se sentirão 
confortáveis em praticar PLR com seus profissionais.  
 

Pois bem, essas críticas e outras feitas por adeptos do quanto pior, melhor não se 
sustentam. Fato é que a reforma, embora se limite a um número restrito de casos, 

representa o início de uma modernização trabalhista. Tendo êxito no Congresso, será 
um processo de aprendizagem. Com o tempo e com as partes amadurecendo nas 
negociações, certamente ela será ampliada, pois há muito ainda a ser flexibilizado na 

nossa legislação.  
 

Sérgio Amad Costa - professor de recursos humanos e relações trabalhistas da FGV-
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