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A volta do crescimento 
do País passa pela 
desburocratização

Não é novidade para 

ninguém que o País 

enfrenta uma crise 

econômica e política 

sem precedentes e que, 

por isso, a maioria das 

empresas, de todos os 

setores e portes, passa 

por difi culdades até 

mesmo para se manter 

no mercado

Crescer, então, passou a 
ser um verbo distante, 
de pouco uso. Para se ter 

uma ideia desta problemática 
que estamos vivendo, em 2015, 
aproximadamente 1,8 milhão 
de empresas encerraram as 
suas atividades. De acordo 
com a consultoria Neoway, que 
realizou essa pesquisa, esse 
número é o triplo do registrado 
em 2014. É fato, também, que 
não é apenas a crise que difi cul-
ta o andamento das empresas 
aqui no Brasil. 

A burocracia exagerada para 
diversas atividades é um dos 
principais entraves para que 
muitas cresçam e gerem mais 
empregos, o que daria à po-
pulação mais poder aquisitivo 
e, consequentemente, faria 
a economia girar de maneira 
positiva. A boa notícia é que 
esse cenário, felizmente, está 
começando a mudar. O gover-
no de São Paulo, por exemplo, 
lançou recentemente uma 
linha de crédito para pequenas 
e médias empresas, o Crédito 
Digital. 

Para acessar o crédito, que é 
aprovado em três dias úteis, as 
empresas precisam ter fatura-
mento anual entre R$ 360 mil e 
R$ 16 milhões, estar inscritas 
no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS no Estado de São Pau-
lo e ter um Certifi cado Digital, 
que ganha mais aplicações, 

porque ajuda na desburocra-
tização de processos, como 
o mencionado. Ele identifi ca 
inquestionavelmente no meio 
eletrônico, garantindo a auten-
ticidade da operação. Outro 
ponto é que ele pode ser usado 
para assinar documentos com 
validade jurídica, garantida 
pela legislação brasileira. 

Em resumo: ele permite, com 
segurança, que processos físi-
cos, demorados e burocráticos, 
sejam feitos no meio digital 
com agilidade, redução de 
custos e sustentabilidade. Sem 
pilhas e mais pilhas de papel 
e a necessidade de desloca-
mentos. São por esses motivos 
também que desde o fi nal de 
2015 as empresas que se en-
quadram no Simples Nacional 
precisam ter Certifi cado para 
entregar a GFIP e o eSocial. Até 
o momento, os empregadores 
com mais de 10, 8 e 5 funcio-
nários já estão fazendo essas 
entregas usando a tecnologia. 
Em janeiro, será a vez daqueles 
que possuem mais de 3 pessoas 
empregadas. 

O que vale ressaltar é que 
o empresário, seja ele micro, 
pequeno, médio ou grande, 
precisa ter conhecimento de 
que o Certifi cado Digital não 
serve apenas para entrega de 
obrigações. Ele é uma ferra-
menta de gestão de negócio 
que desburocratiza proces-
sos. Com ele, imagine só, um 
contrato pode ser firmado 
durante um fi m de semana na 
praia, com toda comodidade. O 
signatário acessa o documento 
por meio do celular, usando a 
versão mobileID, e com poucos 
cliques o negócio é formaliza-
do. Sem papel, sem caneta, 
sem burocracia. 

(*) - É vice-presidente da Certisign 
e presidente da ANCD (Associação 

Nacional de Certifi cação Digital).

Julio Cosentino (*)

A - Ouvir Estrelas  
Neste sábado (3), às 10h00, na Casa da Cidade (Rua Rodésia 398 - 
Sumarezinho), Leandro Beraldo e Silva, do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, apresenta a palestra “Das 
estrelas próximas à expansão do Universo”. Serão apresentados alguns 
métodos usados para determinar as distâncias de estrelas e outros ob-
jetos astronômicos; também será mostrada a importante contribuição 
da astrônoma norte-americana Henrietta Leavitt, que contribuiu para 
uma das descobertas científi cas mais importantes do século XX: a de que 
o Universo está se expandindo. A palestra é gratuita e aberta a todos. 
Havendo interesse em ir, inscreva-se em: (ciencolim@gmail.com).

B - Corrida de Rua 
Neste domingo (4), o Shopping VillaLobos recebe a 4ª Etapa da Track&Field 
Run Series, o maior circuito de corridas de rua da América Latina, com 
largada às 7h00. As modalidades e valores são: individual 5 km e 10 km e 
individual 5 km e 10 km acima de 60 anos. A inscrição dá direito a um kit 
exclusivo da grife Track&Field contendo: uma sacola do evento, uma cami-
seta Thermodry® e alguns outros itens da marca nos kits premium, além 
de brindes exclusivos de parceiros. Além disso, diversas atrações estarão 
disponíveis para os atletas, tornando o evento mais especial ainda. O Circuito 
é uma realização da Track&Field e Latin Sports. Inscrições: (http://www.
sportpass.com.br/TFRS-Shopping-VillaLobos---4%C2%BA-Etapa).

C - Consultores de Venda 
A TIM está à procura de parceiros comerciais interessados em atuar como 
consultores de venda para pequenas e médias empresas. São mais de 400 
oportunidades para novos parceiros, distribuídas em todo o Brasil para os 
canais Smart TBP e Senior Account, que atendem o segmento B2B. Os 
candidatos precisam ter perfi l dinâmico e empreendedor, com poder de 
negociar e infl uenciar, além serem comunicativos, terem visão de negócio 
e foco no cliente e em resultados. É necessário ter segundo grau completo 
e experiência na área de vendas, além de possuir CNPJ ou disponibilidade 
para adquirir. Inscrições e mais informações: (http://www.tim.com.br/
sobre-a-tim/seja-um-parceiro/seja-um-parceiro-corporativo-tim).

D - Workshok Benefi cente  
Neste sábado (3), a Escola Desing Thinking, referência em inovação e 
empreendedorismo, realiza o Workshop Benefi cente: Empatia do Silên-
cio. Nesta vivência, a Escola deseja explorar a defi ciência auditiva como 
oportunidade de treinar e desenvolver a empatia. O intuito é proporcio-
nar aos participantes a sensação de ser um surdo nível profundo e nível 
moderado, e a partir disso apresentar refl exões individuais e em grupo 
sobre as reações. A empatia permite que as pessoas entendam o posicio-
namento do outro e, assim, promovam o diálogo e o relacionamento nas 
organizações. Ao trocar experiências, a resolução de problemas torna-se 
mais ágil e fl uida, promovendo o alinhamento da cultura organizacional. 
Inscrições: (http://materiais.escoladesignthinking.com.br/ws-eds).

E - Metaestáveis e Nanoestruturados  
Estão abertas as inscrições para participação no 7th Latin American 
Conference on Metastable and Nanostructured Materials. A conferência 
é trienal e fornece um panorama geral dos aspectos fundamentais de 
processamento e aplicações na área de materiais metaestáveis e nano-
estruturados. Trata-se de uma área que cresceu muito nos últimos anos 

devido ao interesse de pesquisadores e da indústria. Destinado a alunos 
de graduação e pós, pesquisadores, professores e profi ssionais em geral, 
o evento ocorre de 19 a 22 de março, no hotel fazenda Areia que Canta, 
em Brotas, e contará com a participação de 35 pesquisadores convidados 
do Brasil e do exterior. Informações: (nanomat.dema.ufscar.br). 

F - Universo da Cachaça
Um grande momento para aprender sobre Cachaça. É assim que o ‘13º En-
contro Aberto da Confraria Paulista da Cachaça’ irá receber seus convidados, 
que acontece no próximo dia 6 (terça-feira), às 19h00, na Fellows House 
(Rua Harmonia, 354), na Vila Madalena. O valor da entrada é de R$ 40,00 
e contemplará a degustação de até 10 rótulos de cachaças. Élvis Campelo, 
Bartender e Professor do Senac irá palestrar no encontro e contar histórias 
incríveis desse universo tão rico e encantador, baseado na literatura nacional. 
Outra parte importante do evento será a elaboração de drinks com cachaça, 
pelo mixologista Alex Camargo, da empresa Duas Marias.

G - Ameaças Cibernéticas
Intel® Security lançou seu Relatório de previsões de ameaças para 2017 
do McAfee Labs, que identifi ca 14 tendências de ameaças que mere-
cem atenção em 2017, os acontecimentos mais importantes a serem 
acompanhados na área de segurança da nuvem e da Internet das Coisas 
(IoT) e os seis desafi os mais difíceis de resolver enfrentados pelo setor 
de segurança cibernética. O relatório refl ete a opinião embasada de 31 
líderes da Intel Security. Ele examina as tendências atuais no cibercrime 
e faz previsões sobre o que o futuro reserva para as organizações que 
desejam aproveitar novas tecnologias tanto para expandir seus negócios 
como para ter uma segurança mais reforçada. Confi ra em: (http://www.
mcafee.com/br/resources/reports/rp-threats-predictions-2017.pdf).

H - Gestão Automotiva 
A Ford Caminhões recebeu o prestigioso Prêmio AutoData de Melhor 
Gestão do setor automotivo em 2016. Essa premiação foi alcançada como 
resultado do programa Ford Service, serviço inovador de manutenção para 
caminhões usados. Um dos reconhecimentos do setor automobilístico, 
essa premiação é obtida pelo voto direto dos leitores da Revista AutoData 
e da Agência AutoData de Notícias, além dos participantes do Congresso 
Perspectivas 2017. Este ano, pela primeira vez na história do prêmio, 
houve um empate na categoria Melhor Gestão entre a Ford Caminhões 
e a Audi, mostrando a importância dessa premiação e a visibilidade 
do programa de uma marca de veículos comerciais. Mais informações: 
(https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt.html).

I - Avaliação Dermatoglífi ca
A Startap científi ca e tecnologica chega ao Brasil com o modelo de fran-
quia e com a missão de desenvolver e implantar tecnologias inovadoras, 
acessíveis e seguras à população, por meio da Dermatoglifi a. Esta tec-
nologia é baseada no estudo cientifi co das impressões digitais, pelo qual 
é possível analisar o potencial genético do indivíduo. Os resultados são 
das avaliações da Biometric Lab que permitem que os usuários tenham 
entendimento dos seus pontos fortes e fracos. Combinando os dados 
existentes a partir de fontes desiguais em um único banco de dados, 
avaliam-se pessoas. É a base do combinado exclusivo de hardware e 
software Aptiteste, que tornou disponível a avaliação dermatoglífi ca 
para um vasto público. Saiba mais em (www.aptiteste.com.br).

J - Retro/Vintage 
Inspirado na cultura hot rod dos EUA em especial na rota 66, lendária 
rodovia norte americana, a casa é um espaço retro/vintage que reúne, 
bar, hamburgueria e gastronomia, loja de roupas e objetos de decoração 
e colecionáveis, auto parts, carros clássicos em exposição permanente 
e à venda, além de shows, como se o cliente estivesse em uma ameri-
can garage dos anos 50, mas sem uma gota de óleo no chão. O CIA 66 
é decorado por várias peças exclusivas tanto de decoração quanto de 
veículos, a maioria vinda dos Estados Unidos. E o melhor, tudo está à 
venda. Culinária americana atendendo desde o cliente que queira o 
hambúrguer - do tradicional ao vegano -, além de massas caseiras e 
grelhados. Fica na Rua Canário,1.346. Saiba mais em (www.cia66.com) 
tel. 3571-3985.

K - Robôs Autônomos 
Após enfrentarem diversos desafi os de robótica ao longo do ano, os 
alunos do Ensino Médio do Colégio Poliedro, apresentam carrinhos 
elaborados com o conhecimento adquirido neste período. A ação será 
realizada durante o 3º Encontro de Robótica Poliedro, que ocorre ama-
nhã (2). Os robôs desenvolvidos pelos estudantes irão seguir um trajeto 
demarcado em uma arena e superar obstáculos, acumulando pontos. 
Seu principal diferencial é que foram programados para ser autônomos, 
ou seja, funcionam sem a necessidade de contato humano. O projeto 
é importante porque serve para mostrar o resultado do trabalho e do 
aprendizado que os alunos tiveram durante o curso (http://www.polie-
droaprovacoes.com.br/). 

L - Turma de Aceleração
Melhor Aceleradora de Startups da América Latina, a ACE está com 
inscrições abertas para sua 9ª turma de aceleração. Empreendedores 
interessados em transformarem suas startups em grandes negócios e 
acelerarem o crescimento e as validações do seu negócio podem enviar 
aplicações até o próximo dia 11. Startups de nichos específi cos também 
podem se inscrever em programas idealizados em parceria com grandes 
corporações. As inscrições podem ser feitas no Fundacity (http://www.
fundacity.com/goace), e a aceleradora conta com uma trilha de conteúdo 
formatada para auxiliar no preenchimento dos formulários (http://info.
goace.vc/inscricoes). 

M - Vagas para Estágio
A T-Systems, provedora alemã de soluções e serviços de TI, está com 
vagas abertas para estagiários no Grande ABC e em São Paulo. Os 
interessados devem ser estudantes de nível superior de cursos rela-
cionados à área de TI e possuir inglês avançado. Também devem ter 
conhecimentos em TI (programação, análise de sistemas ou suporte/
infraestrutura). A companhia tem vagas para os horários da manhã e 
da tarde. A T-Systems oferece, além do bolsa auxílio, vale-refeição, 
vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e plano de carreira 
em “Y”. Os profi ssionais interessados podem enviar currículos para (t-
systemscarreira@t-systems.com.br).

N - Verão em Estatística 
De 2 de janeiro a 10 de fevereiro, o Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação da USP e a UFSCar realizam uma série de cursos, 
minicursos e palestras dentro do Programa de Verão em Estatística 
2017. Os temas e palestrantes são: Teoria das Probabilidades, com Pablo 
Rodríguez; Fundamentos de Matemática em Estatística, com José Galvão 
Leite; Tópicos em Modelos de Resposta ao Item, com Jorge Bazán; e 
Sistemas de Cadeias Interagentes com Memória de Alcance Variável, 
por Aline Duarte e Guilherme Ost, da Université de Cergy-Pontoise, 
na França. Mais informações: (http://estatisticaverao.icmc.usp.br). 
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail (apoioacad@icmc.usp.br) 
ou tel. (16) 3373-9146.

A - Ouvir Estrelas  
Neste sábado (3), às 10h00, na Casa da Cidade (Rua Rodésia 398 - 

devido ao interesse de pesquisadores e da indústria. Destinado a alunos
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171
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Com isso, o país registra 
o sétimo trimestre se-
guido de retração da 

economia. Já no resultado 
acumulado do ano até setem-
bro, o PIB apresentou recuo 
de 4% em relação a igual pe-
ríodo de 2015, maior queda 
para este período desde o 
início da série em 1996.

Em valores correntes, o 
PIB alcançou R$ 1,580 tri-
lhão. Os dados das Contas 
Nacionais Trimestrais foram 
divulgados ontem (30) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE). A agricultura foi o setor que teve maior retração no trimestre. 
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Celg Distribuição 
é privatizada com 
ágio de 28,03%

O processo de desestatização 
da Celg Distribuição, empresa 
de distribuição de energia de 
Goiás, adquirida ontem (30), em 
leilão, na BM&FBOVESPA, pelo 
grupo italiano Enel Brasil, será 
ofi cializado no próximo dia 30 de 
janeiro. Do valor total da venda 
de R$ 2,187 bilhões (com ágio 
de 28,03%), será repassado R$ 
1,065 bilhão para a Eletrobrás, 
que detinha 50,93% das ações da 
companhia. O restante das ações 
eram do estado de Goiás e de um 
grupo de trabalhadores.

O presidente da Enel Brasil, 
Carlos Zorzoli, informou que o 
pagamento será feito à vista. Ele 
disse que o ágio representou o 
reconhecimento da multinacio-
nal de um preço justo, apostando 
no potencial de retorno do 
investimento. O executivo anun-
ciou que a prioridade do grupo 
será a de modernizar a rede de 
transmissão de energia da Celg 
Distribuição com tecnologia de 
ponta, seguindo a experiência já 
adotada pelo grupo, com êxito, 
no Ceará.  Ele demonstrou que 
o grupo deverá ser um dos con-
correntes às próximas etapas de 
privatização no setor (ABr).

Os investimentos na econo-
mia, que são um importante 
indicador para a capacidade 
produtiva futura do país, con-
tinuam em queda e represen-
tam um dos principais fatores 
a puxar para baixo o PIB. Os 
dados das Contas Nacionais 
Trimestrais, divulgados ontem 
(30) pelo IBGE, mostram que, 
no terceiro trimestre, a For-
mação Bruta de Capital Fixo 
(que são os investimentos) 
recuou 3,1%. Nos últimos 
12 meses, o índice acumulou 
queda de 13,5%.

“Vimos um recuo importante 
dos investimentos em função 
da queda nas importações de 
bens de capital, o que tem a ver 
com as expectativas e com o 
aumento dos juros reais, o que 
refl ete no crédito. E a gente 
continuou tendo desempenho 
negativo da construção civil, 
que também impacta negati-
vamente nos investimentos”, 
afi rmou a coordenadora das 
Contas Nacionais do IBGE, 
Rebeca Palis.

PIB cai 0,8 % no trimestre e 
tem a sétima queda seguida
O Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou o terceiro 
trimestre do ano com queda de 0,8% em relação ao trimestre anterior

Na análise dos subsetores da 
economia, a agricultura teve 
retração de 1,4% no período, 
a indústria caiu 1,3% e o 
setor de serviços registrou 
queda de 0,6%.

Os dados do IBGE mos-
tram ainda que o consumo 
das famílias caiu 0,6% e 
o do governo, 0,3%. Já a 
Formação Bruta de Capital 
Fixo, que são os investimen-
tos, recuou 3,1%. No setor 
externo, as exportações de 
bens e serviços caíram 2,8% 
e as importações recuaram 
3,1% (ABr).

Queda dos investimentos 
continua a puxar PIB para baixo

Ela destacou que, no terceiro 
trimestre, os serviços também 
continuam puxando para baixo 
o PIB por seu grande peso na 
economia. “Os serviços rela-
cionados à indústria tiveram 
as maiores quedas, as partes de 
transportes e comércio foram 
as maiores quedas dentro dos 
serviços”, disse.

O PIB fechou o terceiro tri-
mestre do ano com queda de 

0,8% em relação ao trimestre 
anterior. Com isso, o país regis-
tra o sétimo trimestre seguido 
de retração da economia. No 
resultado acumulado do ano 
até setembro, o PIB apresen-
tou recuo de 4% em relação a 
igual período de 2015, maior 
queda para esse período desde 
o início da série em 1996. Nos 
últimos 12 meses, a retração 
alcançou 4,4% (ABr).
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