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Economia

Governo extingue 60
mil cargos vagos ou que
dependeriam de concurso

O

O decreto do presidente Temer sobre os cargos extintos foi
publicado ontem (10), no DOU.

Pedidos de
recuperação judicial
diminuíram em 2017
De acordo com Indicador Serasa
Experian de Falências e Recuperações, em 2017 foram requeridos
1.420 pedidos de recuperações
judiciais, número 23,8% menor
do que o apresentado em 2016,
quando o resultado (1.863) foi o
maior para o acumulado do ano
desde 2006, após a entrada em
vigor da Nova Lei de Falências
(junho/2005).
Segundo os economistas da
Serasa Experian, depois de ter
atingido recorde histórico em 2016,
refletindo o auge do processo recessivo iniciado em 2014, os pedidos
de recuperação judicial recuaram
em 2017 influenciados tanto pela
retomada do crescimento econômico quanto da pela redução contínua das taxas de juros. As micro
e pequenas empresas lideraram
os requerimentos de recuperação
judicial de 2017, com 860 pedidos,
seguidas pelas médias (357) e
pelas grandes empresas (203). Na
comparação entre dezembro/2017
e dezembro/2016, houve queda de
18,6%, de 118 para 145.
Em 2017 foram realizados 1.708
pedidos de falência em todo o
país, queda de 7,8% em relação
aos 1852 requerimentos efetuados
em 2016, quando foi registrado o
maior número dos últimos quatro
anos (1.852 em 2016; 1.783 em
2015; 1.661 em 2014 e 1.758 em
2013). Dos 1.783 requerimentos
de falência efetuados em 2017,
910 foram de micro e pequenas
empresas, 392 de médias e 406 de
grandes (Serasa Experian).

agosto do ano passado. Na
ocasião, o ministério do Planejamento afirmou que, como os
postos já estão desocupados, a
extinção não geraria impacto
econômico de imediato, mas
evitaria o aumento de gastos
no futuro. Outros cargos que
devem ficar vagos no futuro
também estão incluídos no
decreto.
Outra mudança, que entra em
vigor automaticamente é a proibição de novos concursos públicos ou a ampliação do número
de vagas adicionais em relação
ao que foi previsto inicialmente
nos editais. Trata-se de planos
de carreira para discotecário,
guarda florestal, fotogravador,
seringueiro, técnico em refrigeração, economista doméstico e
revisor de textos, dentre vários
outros (ABr).

Inflação para terceira idade
fecha 2017 em 3,8%
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade
(IPC-3i), que mede a variação
da cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de
60 anos de idade, fechou 2017
em 3,80%. A taxa é inferior aos
6,07% acumulados em 2016.
O dado foi divulgado ontem
(10) pela Fundação Getulio
Vargas (FGV).
Apesar da queda de um ano
para outro, o IPC-3i fechou
2017 com a taxa acima do Índice de Preços ao Consumidor
– Brasil (IPC-BR), que mede
a inflação para todas as faixas
de idade e que ficou em 3,23%
no período. Considerando-se
apenas o quatro trimestre de
2017, o indicador acumulou
alta de preços de 1,18%, taxa
superior ao 0,68% do terceiro
trimestre do ano. O comportamento foi seguido por três
das oito classes de despesas
que compõem o índice,
Os alimentos passaram
de uma deflação (queda de
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decreto do presidente
Temer com detalhes sobre os cargos que serão
extintos, referentes a diversos
órgãos, foi publicado ontem
(10) no Diário Oficial da União
e deve passar a valer até março.
A maioria da redução das
despesas com pessoal está relacionada à extinção de cargos
atualmente vagos. É o caso
de agentes administrativos de
ministérios, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes
de saúde pública da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa),
na qual deixarão de existir 5
mil cargos. Funções que hoje
não são mais exercidas também
estão na lista, como datilógrafos, agente de microfilmagem,
perfurador digital, que são
quadros da Imprensa Nacional.
A medida foi anunciada em

Adriano Machado/Reuters

O governo federal formalizou a extinção de 60,9 mil cargos da administração pública que já estão
vagos ou que dependeriam de novos concursos públicos

A taxa é bem inferior aos 6,07% acumulados em 2016.

preços) de 2,19% no terceiro
trimestre para uma inflação
de 0,45%, principalmente por
causa das hortaliças e legumes,
que passaram de uma deflação
de 16,26% para uma inflação
de 7,60%.
Outras classes de despesas
que contribuíram para a alta do
IPC-3i no período foram saúde
e cuidados pessoais (de 1,21%
para 1,47%) e habitação (de

1,08% para 1,21%).
Cinco grupos tiveram queda na taxa do terceiro para
o quarto trimestre de 2017:
transportes (de 3,14% para
2,51%), vestuário (de 0,62%
para -0,07%), educação, leitura e recreação (de 1,42%
para 1,11%), comunicação
(de 0,40% para 0,20%) e
despesas diversas (de 0,74%
para 0,65%) (ABr).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para
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Cultura e evento: mais
que faturamento, uma
necessidade pública
Hugo Bernardo (*)

Mesmo com um cenário
político turbulento e
lentidão no crescimento
financeiro, um ponto
deve ser levado em
consideração: toda
população no mundo
precisa de lazer, cultura
e entretenimento
sses aspectos são essenciais para uma sociedade mais feliz, mesmo
diante das pressões do dia a
dia. A contribuição cultural
deve eclodir de todos os lados, seja da área pública ou
privada. Segundo a Unesco, o
complexo integral de distintos
traços espirituais, materiais,
intelectuais e emocionais que
caracterizam uma sociedade
ou grupo social, inclui não
apenas as artes e as letras, mas
também os modos de vida, os
direitos fundamentais do ser
humano, sistemas de valores,
tradições e crenças.
E o que isso quer dizer? A
cultura pode ser interpretada
por diversos ângulos, ainda
mais em um país que possui
tantos públicos culturais diferentes. Oferecer e produzir
eventos de forma democrática
é a grande questão e o fato é
que toda forma de acesso à
cultura é bem-vinda.
Grande parte do volume de
eventos no Brasil está alocado
no setor privado, o que acaba
contribuindo para o PIB nacional. Segundo a Associação
Brasileira de Empresas e Eventos (Abeoc), o setor privado
teve crescimento médio de
14%, o que representa mais
de R$ 200 bilhões. Dinheiro

E

esse arrecadado de palestras
motivacionais, encontros, shows, festivais, cinema, games
entre outros.
Nossa plataforma, por exemplo, foi responsável pelo
processamento de mais de
2 milhões de ingressos em
2017, o que equivale a mais
de 50 mil eventos privados.
Tenho certeza de que isso não
representa somente lucro, pois
trabalhar com eventos culturais é apostar na felicidade, no
acesso ao lazer, é uma forma
de contribuir com a população
mesmo com captação.
Uma curiosidade que já não
é novidade são os eventos
direcionados para games.
Você já parou para pensar o
quanto o mercado de jogos
representa? O setor registrou
movimentação de mais de R$
670 milhões, segundo pesquisa
Global de Entretenimento e
Mídia 2017-2021, realizada
pela PwC. Além de ser uma
das áreas que mais cresce em
faturamento, diversos organizadores apostam no segmento
por enxergar que existe uma
variedade de possibilidades a
serem exploradas, como jogos
on-line, aplicativos, criação de
comunidade etc.
E para finalizar, o título já
remete a uma clara posição: os
eventos, de todos os modelos,
são muito importantes para o
andamento e funcionamento
de uma sociedade. Por isso,
encerro afirmando – entretenimento é mais que faturamento,
é uma necessidade pública!
(*) - É Country Manager da Eventbrite
Brasil, plataforma líder global
em tecnologia para eventos
(www.eventbrite.com.br).

Venezuela quita dívida com
Brasil e evita calote

A Venezuela quitou uma parcela no valor de US$ 262 milhões,
que havia vencido em setembro,
com o Brasil e evitou um calote,
informou ontem (10) o jornal
“Folha de S. Paulo”. De acordo
com a publicação, o pagamento
foi realizado na segunda-feira
(8) por “meio da transferência
de valores que a Venezuela tem
como cotista” do FMI. No entanto, a parcela de US$ 270 milhões
que vence neste mês não entrou
no acerto.
O pagamento refere-se aos
créditos relativos às exportações
cobertas pela Agência Brasileira
Gestora de Fundos Garantidores
e Garantias (ABGF), que é uma
empresa pública, do território

nacional para os vizinhos venezuelanos. Caso não tivesse
sido quitado em até 120 dias,
ou seja, agora em janeiro, era
o Brasil quem deveria pagar o
financiamento realizados pelos
bancos, neste caso, Banco da
China, BNDES e Credit Suisse.
Não apenas o Brasil tem dinheiro a receber do governo de Nicolás Maduro, sendo que China,
Rússia e até Moçambique já são
afetados pelos atrasos nos pagamentos. Por conta da situação,
diversas agências de classificação
de risco já declararam que Caracas está em “default seletivo”,
ou seja, paga um credor de cada
vez - atrasando as parcelas dos
outros (ANSA).

G - Intermediação de Entregas

A - Negócios da Periferia
No Brasil, mais de 90% dos negócios de impacto social selecionados
pelas aceleradoras, incubadoras e fundos são formados por empresas
comandadas por homens, brancos e com ensino superior completo;
empreendedores que nasceram em um contexto social privilegiado.
Para potencializar os negócios das periferias, A Banca – em parceria
com Artemisia e FGV EAESP – criaram a ‘Aceleradora de Negócios
de Impacto da Periferia’. A iniciativa está com as inscrições abertas
até segunda-feira (15), para a seleção de cinco negócios de impacto
social com atuação nos bairros M´Boi Mirim, Capela do Socorro, Capão
Redondo e Campo Limpo. Os selecionados receberão até R$ 20 mil de
capital-semente para investir no negócio. Inscrições e mais informações
pelo link (https://www.aceleradoranip.com/).

B - Escola de Robótica
A escola de robótica e empreendedorismo Buddys busca franqueados
pelo Brasil com a possibilidade de abrirem seus negócios até o mês de
junho. A escola já fechou negócios nos estados de São Paulo, Minas,
Espírito Santo, Santa Catarina e Rio. Para 2018, a meta é de fechar o
ano com 50 unidades pelo país. O negócio é um investimento positivo,
de acordo com um estudo realizado pela consultoria global The Boston Consulting Group. Ele diz que o mercado global de robótica está
crescendo ainda mais rápido do que o esperado e deve alcançar U$ 87
bilhões até 2025. Olhando o mercado, se observa enorme concorrência
para franquias de escola de idiomas. De robótica, quase não há. Saiba
mais em: (www.buddys.com.br).

C - Gestão Integrada
Com o objetivo de mostrar estratégias e táticas que integram a gestão
da demanda com a gestão de estoques, armazenagem e transportes,
o Grupo IMAM promove nos próximos dias 15 e 16, o curso “Gestão
Integrada (Demanda, Estoque, Armazenagem e Transportes)”, em sua
sede (Rua Loefgreen, 1057, Vila Mariana). A capacitação é voltada
para os profissionais que atuam no planejamento e gestão da cadeia
de suprimentos. Porém, em função do mercado brasileiro possuir
diferentes entendimentos a respeito de Cadeia de Suprimentos
ou Supply Chain Management, o curso integrará à proposta uma
pesquisa de perfil profissional e expectativas que possam validar a
participação de todos. Mais informações: (www.imam.com.br) ou
tel. (11) 5575-1400.

D - Religadores Automáticos
A Schneider Electric, líder global em gestão de energia elétrica e
automação, investe em sua subsidiária brasileira e designa a unidade
de Curitiba como fornecedora global de seus religadores automáticos.
Após seis meses de ajustes estruturais, a planta viu sua capacidade
produtiva triplicar para atender aos mercados interno e externo. O
Brasil é responsável por exportar para todo o mundo. Para dar conta
da maior produção, a unidade paranaense praticamente dobrou sua
mão de obra fabril. Os religadores automáticos são muito usados em
redes de distribuição elétrica aérea em grandes centros urbanos,
com alta concentração de usuários, e têm a função de reestabelecer
mais rapidamente a energia, em caso de queda na maior parte das
vezes associada a tempestades ou problemas técnicos (https://www.
schneider-electric.com.br/pt/).

E - Apoio à Startups
A Mastercard anunciou, durante a terceira edição do Start Path Summit
2017, o maior e mais diverso grupo do programa Mastercard Start Path - o
projeto global da companhia para apoiar startups que estão em operação
nos setores de tecnologia e finanças. São 11 companhias trabalhando
na maior seleção de inovações que o programa já viu, entre elas novas
maneiras de usar o blockchain, proteger identidades digitais, fazer doações para organizações sem fins lucrativos e administrar informações
de saúde. As vagas para a próxima turma virtual do programa Start
Path já estão abertas. As startups interessadas em participar devem
visitar (https://www.startpath.com/) até o próximo dia 15, para acessar
informações adicionais e fazer sua inscrição.

F - Alta Perfomance
Para oferecer capacitação adequada e de excelência aos profissionais
que desejam obter alta performance pessoal e profissional, ou entrar
nesse emergente mercado, o Instituto Holos e a Cloud Coaching, realizam o curso Formação e Certificação em Mentoring, Coaching & Advice
Humanizado – ISOR®, módulo Professional. O curso oferece certificação para que os profissionais possam atuar como Mentor e Coach do
Sistema ISOR® junto a pessoas, profissionais e organizações e como
Adviser caso cumpra os requisitos necessários. É um curso de nível
internacional reconhecido pelo ICF - International Coach Federation /
CCE Continuing Coaching Education. Acontece entre os próximos dias
25 e 27. Informações em: (https://goo.gl/BiV8wH).

O Melhor Envio foi criado para pequenas e médias empresas de e-commerce,
com objetivo de intermediar os serviços de entregas de seus produtos. Através
de parcerias com as melhores transportadores, e negociações diferenciadas
com os Correios, o serviço oferece ao cliente os melhores preços e facilidades
na hora de enviar sua encomenda. O crescimento do Melhor Envio é um
verdadeiro case de sucesso, a empresa que está no mercado desde 2015,
começou com 38 entregas no primeiro mês e hoje conta com mais de 197
mil envios realizados por todo Brasil. Em 2017 a empresa recebeu seu último
aporte da Bossa Nova no valor de meio milhão de reais, o que garantirá novos
projetos de expansão para esse ano. Saiba mais em (www.melhorenvio.com.br).

H - Ninho de Coruja
Pessoas com deficiência interessadas em ingressar ou se reposicionar no
mercado de trabalho, podem contar com o programa Ninho de Coruja,
promovido pelo Instituto Rodobens, para aprimorar conhecimentos e
habilidades profissionais. As inscrições para o processo seletivo são
gratuitas e podem ser realizadas entre até o próximo dia 29, pelo link
(https://goo.gl/5qsh6s). Com início marcado para fevereiro, as aulas
serão realizadas no auditório da Rodobens, em São José do Rio Preto, e
ministradas por colaboradores da empresa que contribuem de maneira
voluntária com o instituto que é seu braço filantrópico. O programa
recebe, em 2018, a sua quarta turma, tendo capacitado mais de 25
profissionais, cinco deles contratados pela própria Rodobens.

I - Linhas de Fundição
Para atender ao mercado internacional, especialmente no que diz respeito
às ligas especiais, a Termomecanica inicia o ano com duas novas linhas
de fundição contínua em pleno funcionamento. Instaladas na unidade I,
em São Bernardo do Campo, permitirão elevar a capacidade produtiva da
unidade para até 190 mil toneladas por ano. Os investimentos da ordem
de R$ 20 milhões foram destinados à aquisição dos fornos e infraestrutura
de instalação. As exportações têm conquistado representatividade nos
negócios da empresa ao longo dos últimos anos, e o mercado americano
é hoje um grande consumidor das ligas especiais, cuja fabricação poderá
ser impulsionada por esses investimentos.

J - Veículos Comerciais
A Mercedes-Benz do Brasil liderou as vendas de veículos comerciais no mercado brasileiro em 2017. Durante todo o ano, mais de 20 mil unidades foram
emplacadas no País, somando os volumes de caminhões e ônibus. Os volumes
de vendas em 2017, no mercado brasileiro, foram de 14.670 caminhões, com
28,2% de participação e 6.007 ônibus, sendo 51,1% de market share. O bom
desempenho também aconteceu nas exportações: foram mais de 14.000
unidades entre ônibus e caminhões. No caso dos caminhões, o aumento foi de
25% em relação a 2016. Considerando os mercados interno e externo foram
cerca de 35.000 veículos comercializados. O mercado total de caminhões no
Brasil atingiu um volume de 51.941 unidades no ano passado, enquanto o
segmento de ônibus alcançou mais de 11 mil unidades.

