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“Um homem de 
caráter poderá ser 
derrotado mas 
jamais destruído”. 
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -0,32% Pontos: 
64.149,57 Máxima de +0,51% : 
64.680 pontos Mínima de -0,45% 
: 64.063 pontos Volume: 7,52 
bilhões Variação em 2017: 6,51% 
Variação no mês: 6,51% Dow 
Jones: -0,18% (18h29) Pontos: 
19.790,59 Nasdaq: +0,07% 
(18h29) Pontos: 5.542,58 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2230 Venda: R$ 3,2238 
Variação: +0,45% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: +0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2205 Venda: R$ 
3,2211 Variação: +0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2270 
Venda: R$ 3,3670 Variação: 
+0,42% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,85% ao 
ano. - Capital de giro, 14,47% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.212,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,06% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 125,000 
Variação: +0,81%.

ro) Cotação: R$ 3,2440 Variação: 
+0,59% - Euro (18h29) Compra: 
US$ 1,0635 Venda: US$ 1,0635 
Variação: -0,7% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4380 Venda: R$ 
3,4400 Variação: +0,15% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4170 Ven-
da: R$ 3,5800 Variação: -0,08%.

vespa Futuro: -0,47% Pontos: 
64.545 Máxima (pontos): 65.230 
Mínima (pontos): 64.520. Global 
40 Cotação: 911,314 centavos 
de dólar Variação: +0,03%.

O governo federal vai 
disponibilizar R$ 8,2 
bilhões em crédito 

para pequenos empresários 
nos próximos dois anos. Os 
recursos liberados são do 
FAT e do BNDES. O objetivo 
é reduzir a inadimplência das 
empresas de menor porte e 
estimular a geração de em-
pregos. As medidas foram 
anunciadas ontem (18) pelo 
Sebrae, durante o lançamen-
to do programa Empreender 
Mais Simples: menos bu-
rocracia, mais crédito. Por 
meio de convênio fi rmado 
com o Banco do Brasil e a 
Receita, o Sebrae investirá 
R$ 200 milhões em sistemas 
para simplifi car o processo 
de gestão do pequeno em-
preendedor.

Serão desenvolvidos dez 

     

Governo vai liberar R$ 8,2 
bilhões para pequenos 
empresários em dois anos

sistemas que pretendem redu-
zir o tempo, a burocracia e a 
complexidade no cumprimen-
to das obrigações previdenciá-
rias, tributárias, trabalhistas 
e de formalização. O projeto 
prevê a abertura de novas 
linhas de fi nanciamento para 
as microempresas. O acesso 
ao crédito ocorrerá sob acom-
panhamento e consultoria do 
Sebrae.

Entre as medidas que visam 
desburocratizar as etapas de 
licenciamento das microem-
presas, está a adoção de uma 
nota fiscal eletrônica para 
uniformizar as operações e via-
bilizar o trabalho de empresas 
que não têm documentação 
eletrônica. 

Outras medidas destacadas 
pelo Sebrae são a criação da 
Rede Simples, sistema integra-

do de informação entre muni-
cípios, estados e a União e do 
portal E-social, que eliminará 
obrigações chamadas “acessó-
rias” e viabilizar o recolhimen-
to da previdência e do FGTS 
no próprio sistema do Simples 
Nacional. As mudanças come-
çarão a ser implementadas a 
partir de fevereiro próximo e 
devem ser concluídas em 2018. 
Cerca de 150 mil empresas 
devem ser benefi ciadas com 
as medidas.

A equipe do governo reite-
rou que o projeto do Sebrae 
junto com outras medidas já 
adotadas pelo governo estão 
seguindo o objetivo de contro-
lar os gastos e retomar o cres-
cimento econômico brasileiro. 
Em pronunciamento, Temer 
resumiu as ações econômicas 
de sua gestão. Ele adiantou que 

O presidente da República, Michel Temer (c), e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha 

(c/d), participam do lançamento do programa "Empreender Mais Simples-Menos Burocracia.

Mais Crédito", na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, ontem (18).

geração de novos empregos só 
deve ocorrer a partir do segun-
do semestre do ano que vem. 
Para este ano, a expectativa 
é de retomada da capacidade 
ociosa.

“A microeconomia produz 
resultados imediatos e é isso 
que nós queremos o ano que 

vem. Nós sabemos que muitas 
empresas foram obrigadas a 
demitir, daí o número quase 
assustador de desempregados, 
mas muitos conservaram os 
empregados, portanto, uma 
capacidade ociosa ainda muito 
evidente. [....] O primeiro passo 
do crescimento é utilizar a 

capacidade ociosa. Vamos 
começar a reduzir o desem-
prego no segundo semestre 
do ano que vem, porque nesse 
primeiro semestre a capaci-
dade ociosa será utilizada, o 
que já signifi ca um início ou 
retorno do crescimento do 
país”, disse (ABr).

Brasília - O presidente do 
Banco do Brasil, Paulo Caffa-
relli, disse ontem (18), que não 
há como estimar a quantidade 
de empregos que o Programa 
Empreender Mais Simples 
pode gerar nos próximos dois 
anos, mas estimou que 50 mil 
empresas podem ser benefi cia-
das. Para o presidente do Se-
brae, Guilherme Afi f, o primeiro 
impacto é não produzir mais 
desemprego, dando capital 
de giro para as empresas em 
difi culdades.

“O tíquete médio dos fi nan-
ciamentos é de R$ 50 mil. É 
pouco, mas o pouco multiplica-
do pode dar muito fôlego para 
a economia”, completou. 

Caffarelli afi rmou também 
que a ampliação do crédito para 
as micro e pequenas empresas 
brasileiras vai colocá-las como 
importantes atores no processo 
de retomada do crescimento 
do País. “Mais do que dinheiro, 

Presidente do Banco do Brasil, 

Paulo Caffarelli.

Boeing da Latam foi 
atingido por tiro de 
fuzil 

Um Boeing 767-300 da Latam 
foi atingido por um disparo de 
fuzil em pleno voo. O projétil 
de calibre 7,62 milímetros abriu 
um buraco e fi cou alojado na 
asa esquerda da aeronave. O 
Boeing está sendo avaliado 
no Centro de Manutenção 
da Latam em São Carlos. Em 
nota, a Latam informou que o 
incidente não comprometeu a 
segurança do voo.

A empresa informou não ser 
possível determinar quando e 
em que local aconteceu o inci-
dente, já que nada foi relatado 
pela tripulação, porque não se 
percebeu o impacto. A marca 
deixada pelo projétil só foi 
descoberta quando o Boeing 
entrou na unidade de São Car-
los para a manutenção progra-
mada, no último dia 15.

No dia anterior, o avião havia 
feito um voo entre Barcelona, 
na Espanha, e o Aeroporto 
Internacional de Cumbica, 
em Guarulhos, na Grande São 
Paulo.

A empresa notifi cou a Anac. 
A Polícia Federal investiga o 
caso. O fuzil 7,62 mm é adotado 
pelo Exército brasileiro, mas a 
arma tem sido apreendida com 
frequência em posse de grupos 
criminosos (AE).

O Índice de Confi ança do 
Empresário Industrial alcançou 
50,1 pontos em janeiro, o que 
signifi ca aumento de 2,1 pon-
tos com relação a dezembro. 
A informação foi divulgada 
ontem (18) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). É 
a primeira vez que o índice sobe 
em três meses. Além disso, o 
indicador fi cou ligeiramente 
acima da linha divisória dos 50 
pontos, que separa o pessimis-
mo do otimismo. 

Com relação a janeiro de 
2016, o índice subiu 13,6 pon-
tos. No entanto, continua abai-
xo da média histórica, de 54,1 
pontos. A confi ança melhorou 
principalmente nas grandes 
empresas, onde o indicador 
da confi ança do empresário 
passou de 50,3 em dezembro 
para 52,7 pontos em janeiro. 
Nas pequenas empresas, o 
indicador subiu de 44,4 para 
46,3 pontos e nas médias, de 
46,7 para 48,6 pontos.

Na avaliação da CNI, a melho-
ra é resultado de fatores como 
o anúncio de medidas para re-
cuperar a economia, a redução 

Brasília - O presidente do 
Banco Central (BC), Ilan 
Goldfajn, deu uma rápida 
entrevista à emissora de TV 
norte-americana CNN durante 
o Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, e concordou com o 
apresentador Richard Quest 
sobre a percepção de que o pior 
da crise para o Brasil parece 
ter fi cado para trás. Segundo 
Ilan, o País passou por processo 
de estabilização nos últimos 
meses e, agora, caminha rumo 
à recuperação com a retomada 
da atividade.

Ilan comentou que a infl ação 
tem caído no Brasil porque há 
demanda retraída e também 
porque o BC tem agido para 
colocar a infl ação de volta à 
meta nos próximos anos. Sobre 
a economia global, o presidente 
do BC brasileiro foi questiona-
do sobre as preocupações com 
a chegada do governo Donald 
Trump, nos Estados Unidos. 
Ilan disse que há preocupação 
com os efeitos indiretos de 
eventuais mudanças. 

“O Brasil é uma economia 
relativamente fechada. Então, 
olhamos mais para consequên-

Presidente do Banco Central 

(BC), Ilan Goldfajn.

Simples Nacional 
As empresas que querem optar 

pela adesão ao Simples Nacional 
para 2017 devem correr, pois tem 
até o próximo dia 31 para realizar 
essa opção e, uma vez deferida, pro-
duzirá efeitos a partir do primeiro 
dia do ano calendário da opção. A 
opção pode ser feita no site: (www8.
receita.fazenda.gov.br/simplesna-
cional). As empresas de serviço 
também podem aderir ao sistema 
simplifi cado de tributação.

Brasília - O presidente da Re-
pública, Michel Temer, afi rmou 
ontem (18), que deseja fazer 
todas as reformas possíveis, 
“sem nenhum temor”, e disse 
que a retomada do diálogo 
com o Congresso já permitiu 
mudanças. Reconheceu, no 
entanto, que a reformulação 
da macroeconomia não produz 
efeitos a curto prazo, e disse 
que a redução do desemprego 
só deve começar a acontecer 
no segundo semestre. 

“Para sair da recessão, o pri-
meiro passo que estamos dando 
para retomar crescimento é 
usar capacidade ociosa. E isso 
deve ocorrer neste primeiro 
semestre. Por isso, devemos 
começar a reduzir desemprego 
no segundo semestre do ano”, 
disse Temer, ao defender que 
seu governo é “o governo das 
reformas”, sem receios de en-

Presidente da República, 

Michel Temer.
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André Dusek/Estadão Conteúdo

50 mil empresas podem ser benefi ciadas 
com Empreender Mais Simples

no Fórum Econômico de Davos. 
Também citou a redução dos 
juros básicos da economia bra-
sileira, como consequência da 
desaceleração da infl ação, como 
um fator favorável em termos de 
ambiente econômico.

O Banco do Brasil irá dis-
ponibilizar um total de R$ 8,2 
bilhões em crédito orientado às 
micro e pequenas empresas nos 
próximos dois anos. O convênio 
fi rmado ontem com o Sebrae 
terá cerca de R$ 1,2 bilhão em 
crédito por meio da linha Pro-
ger Urbano Capital de Giro, com 
recursos do FAT. Os outros R$ 
7 bilhões virão da linha BNDES 
Capital de Giro Progeren. “No 
momento em que todos os nos-
sos esforços estão canalizados 
na retomada do crescimento, 
parcerias como esta têm papel 
fundamental, principalmente 
porque estamos tratando de 
micro e pequenas empresas”, 
disse Caffarelli (AE).

estamos oferecendo assessoria 
que vai ajudar a mitigar riscos 
e enfrentar difi culdades que os 
micro e pequenos empresários 
veem hoje”, disse. 

O presidente do BB comentou 
ainda que, com ambiente mais 
favorável, já há investidores 
mais confi antes, inclusive do ex-
terior, como já se pôde perceber 

‘O pior já passou’;
o Brasil caminha

para a recuperação

cias globais do que para as 
implicações diretas”, disse o 
presidente do Banco Central. 
“Para nós, a globalização gera 
benefícios. Nós, de verdade, 
acreditamos que deveríamos fa-
zer mais (pela globalização)”. 

Antes de encerrar a entre-
vista, Richard Quest entregou 
uma caneta a Ilan Goldfajn e 
pediu que marcasse um ponto 
em um quadro com uma escala 
de incertezas que vai de zero 
a 10. Ilan marcou um ponto 
perto do fi m da linha. “É mais 
perto de 10 do que de zero”, 
disse (AE).

Temer diz que deseja fazer todas 
as reformas possíveis sem temor

mia, hoje em 13%. “Isso é sinal 
de que medidas concretas e pal-
páveis estão dando resultados”, 
disse. O presidente contabiliza 
54 medidas que foram tomadas 
em seu governo graças à reto-
mada do diálogo com o Con-
gresso. “A macroeconomia está 
sendo reformulada, mas produz 
efeito em prazos mais longos. 
A microeconomia não, produz 
efeitos imediatos, e é isso que 
queremos”, disse Temer.

O presidente mencionou 
que, em viagens ao exterior, a 
preocupação principal demons-
trada pelos investidores era a 
burocracia do sistema. Temer 
disse ainda que o governo já 
tem tomado iniciativas, como 
a eliminação de 14,2 mil cargos 
comissionados. “Temos muitas 
vezes uma capacidade ociosa na 
administração pública, ociosa e 
dispensável”, afi rmou (AE).

frentar questões que possam 
ter resistência no Legislativo 
ou junto à população. 

Segundo Temer, entre esses 
efeitos concretos está a pers-
pectiva de infl ação menor, o que 
abriu caminho para a redução da 
taxa básica de juros da econo-

Confi ança do empresário 
sobe pela primeira vez 

em três meses

dos juros e a desaceleração da 
infl ação. O indicador de expec-
tativas para os próximos seis 
meses subiu de 51,6 pontos 
em dezembro para 54,7 pontos 
em janeiro. Mas os empresários 
continuam percebendo piora 
da situação atual da indústria 
e da economia. 

O indicador de condições 
atuais subiu de 40,7 para 41,2 
pontos entre janeiro e de-
zembro, ainda bem abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos. 
A pesquisa ouviu 2.791 em-
presas em todo o país entre 3 
e 13 de janeiro. Dessas, 1.088 
são pequenas empresas, 1.056 
são médias e 647 são de grande 
porte  (ABr).

São Paulo - Prestes a ser 
expulso definitivamente do 
PDT por ter votado à favor da 
proposta do teto de gastos, o 
senador Telmário Mota (RR) 
falou ontem (18), em entrevista 
à Rádio Guaíba, que vai pedir 
fi liação ao PTB, partido che-
fi ado pelo ex-deputado federal 
Roberto Jefferson.

A expulsão de Mota foi deci-
dida pela executiva do PDT e 
ainda precisa ser confi rmada 
pela direção nacional do seu 
partido. “Tenho conversado 
com vários partidos, mas tenho 
mais afi nidade com o PTB. Fico 
muito feliz se o PTB me aceitar, 
quero entrar como soldado”, 
disse o senador. 

Ele voltou a atacar o pre-
sidente do PDT, Carlos Lupi. 
Dessa vez, Mota falou que Lupi 
se comporta mais como chefe 
de facção do que como presi-
dente de um partido por não 
admitir diálogo no comando 
da sigla (AE).

Telmário vai pedir 
fi liação ao PTB
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