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O arrocho de crédito
e o lento caminhar

da economia brasileira

Em meio à crise, 

trabalhadores recorrem 

a antecipação de salário

Especialistas acredi-
tam que a retomada 
da profunda reces-

são do país nos últimos anos 
será mais demorada do que 
o esperado, principalmente 
em função do aumento do 
desemprego e queda do 
consumo. A renda familiar 
e a oferta de crédito es-
tão diminuindo e estudos 
apontam que a economia 
brasileira tem girado em 
torno apenas do consumo 
doméstico. 

De acordo com um levan-
tamento feito pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o volume de dívidas 
vencidas em janeiro de 
2017 diminuiu em relação 
ao pico de setembro do ano 
passado, mas continua em 
níveis bastante elevados. 
O percentual de famílias 
endividadas ou com con-
tas em atraso foi de 22,7% 
ante 23% em dezembro de 
2016, alcançando o menor 
patamar desde novembro 
de 2015. Na comparação 
anual, o índice teve queda 
de 1,0 ponto percentual.

Entre os fatores que con-
tribuíram para a redução 
do endividamento estão a 
sazonalidade do período, 
após o recebimento do 
décimo terceiro salário, 
que permite a quitação de 
dívidas, além da redução 
do crédito, associada a 
um menor consumo das 
famílias. No entanto, es-
ses dados constatam que 
a inadimplência perdeu o 
fôlego, porém, ainda não 
significa uma retomada da 
economia, e sim, arrocho 

de crédito. 
Como forma emergencial 

de diminuir as dificuldades 
financeiras, trabalhadores 
podem recorrer a soluções 
de antecipação de salário 
e complementar a renda 
necessária para cobrir as 
despesas mensais recor-
rentes e eventuais despesas 
não previstas. Como a crise 
também reduziu o crédito 
concedido pelos bancos às 
empresas, essa opção fun-
ciona não só como benefício 
aos trabalhadores, mas 
também como alternativa 
ao capital de giro das em-
presas em substituição ao 
vale quinzenal. 

Sem necessidade de con-
sulta ao Serasa Experian e 
Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC), o adiantamento 
é descontado diretamente 
da folha de pagamento 
dos trabalhadores. Diante 
dessas opções e com a im-
plementação de reformas 
que reduzam os juros e 
a inflação, a tendência é 
aumentar a confiança na 
governabilidade, promo-
vendo maior incentivo à 
recuperação do comércio 
e, consequentemente, à 
confiança do consumidor 
que já tem crescido, como 
aponta o estudo da CNC. 

De acordo com dados de 
janeiro de 2017, o estudo 
relata que a perspectiva 
de consumo das famílias 
aumentou 1,5%, em rela-
ção a janeiro de 2016. Na 
comparação anual, o índice 
apresentou crescimento 
de 7,2%, a quinta variação 
anual positiva desde agosto 
de 2014.
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A - Apneia do Sono
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 
seleciona voluntários homens e mulheres, entre 40 e 70 anos de idade, 
com excesso de peso e histórico de ronco, para estudo sobre apneia do 
sono. Os interessados não podem ser fumantes e, tampouco, usar medi-
cações regularmente. Depois de passarem por avaliação cardiovascular 
e exame de sono (polissonografi a), os candidatos serão convidados para 
participar do estudo, caso preencham os critérios de inclusão. O contato 
para inscrição deve ser feito pelo tel. 2661-4004, com Lunara, ou pelo 
e-mail (projeto.apneia@gmail.com).

B - Curso na Espanha
O Conselho Independente de Proteção da Infância está com inscrições 
abertas para 200 bolsas acadêmicas do projeto Gira por la Infancia, na 
Espanha. Podem participar alunos com idades entre 12 e 18 anos, com 
perfi l de liderança e responsáveis por ações sociais. A bolsa acadêmica 
contempla o valor de 1.250 euros. Outros encargos como hospedagem, 
alimentação e passagem aérea, fi carão aos cuidados dos patrocinadores 
dos alunos selecionados. O curso Técnico em Promoção da Participação 
Infantil tem duração total de 540 horas e está dividido em encontros 
presenciais e a distância. Para se inscrever, acessar o site (www.cipin-
fancia.org/gira) e descrever os trabalhos desenvolvidos.

C - Inovação nos Negócios
O Sebrae e o CNPq formalizaram acordo de cooperação, destinado à con-
cessão de bolsas a Agentes Locais de Inovação para acompanhamento de 
projetos inovadores nos pequenos negócios. O programa ajuda as micro e 
pequenas empresas a implantar novas práticas, com o objetivo de torná-las 
mais competitivas. No total, serão oferecidas 4.673 bolsas à empresas de 
pequeno porte. O acordo contará com aporte de R$ 134 milhões por parte 
do Sebrae e a parceria pode vir a benefi ciar 73,2 mil empreendimentos. 
Também se espera que sejam produzidos, ao longo do período, 3.660 
artigos sobre os projetos desenvolvidos. O objetivo do acordo é viabilizar 
um novo formato para o programa, tendo como foco a implementação da 
Gestão da Inovação nos pequenos negócios com potencial inovador e de 
alto impacto. Mais informações: tel. (61) 2107-9117/9118.

D - Baralhos de Plástico
A Copag - maior fabricante de baralhos do Brasil - anuncia que co-
mercializará os baralhos licenciados da marca World Series of Poker 

(WSOP), o mais prestigiado e famoso evento de Poker do mundo. Essa 
linha será produzida com a mesma matéria-prima e qualidade utilizada 
para a fabricação dos baralhos no torneio. A Copag - que faz parte da 
multinacional Cartamundi, desde 2005 - é reconhecida mundialmente 
pela qualidade em seus baralhos de plástico. A parceria da empresa com 
o WSOP retornou quando a Copag passou a fornecer os baralhos para 
o torneio no ano passado. ‘Colocar cartas de qualidade nas mesas de 
jogos no WSOP é um dos elementos mais importantes de todo o evento’, 
segundo o Diretor Executivo do WSOP, Ty Stewart. A venda da nova 
linha está prevista para abril. 

E - Relações com Portugal
Evento gratuito acontece amanhã (30), a partir das 15h30, na FGV EAESP 
com a palestra sobre as relações entre Brasil e Portugal, com o ministro 
dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Professor Augusto Santos Silva. O 
objetivo do encontro é abordar as relações entre os dois países em todos 
seus aspectos: político, econômico, cultural e social, que são diferentes 
quando comparada a outras relações bilaterais, por motivos históricos 
e culturais. Além de discutir temas como: o possível acordo da UE e o 
Mercosul, Brexit, o populismo e a desconfi ança do comércio internacional 
no Atlântico Norte, entre outros. Para se inscrever basta acessar o link: 
(http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=3164&P_IDIOMA=0).

F - Negócios Inovadores 
O Prêmio Connected Smart Cities consiste em reconhecer e premiar 
negócios inovadores que colaborem para que as cidades possam alcançar 
o patamar de ser uma cidade inteligente. São duas categorias: Negócios 
Pré-Operacionais, aqueles que ainda não atingiram o break even, ou 
seja, estão sendo fi nanciados por investimentos e não pelo resultado 
das receitas e lucros gerados; e Negócios em Operação, produtos ou 
serviços que já tenham gerado receita para suas empresas e que estão 
plenamente disponíveis no mercado. O Prêmio aceita a participação de 
qualquer pessoa jurídica com sede no Brasil, que apresente um negócio 
inovador que contribua com a resolução de problemas das cidades, de 
maneira a torná-las inteligentes. Saiba mais em (www.connectedsmar-
tcities.com.br).

G - Testador de Motel 
Milhares de currículos recebidos de todas as regiões do país desde o 
começo do mês e, agora, está chegando ao fi nal o período de inscrições 

para a vaga de Testador de Motel. O Guia de Motéis, principal vitrine 
do segmento, que promove e divulga estabelecimentos moteleiros no 
território nacional, anuncia que os interessados podem enviar os seus 
currículos até sexta-feira (31). O trabalho em si é avaliar motéis pelo 
Brasil inteiro.  É necessário ter mais de 18 anos, estar cursando (ou ter 
cursado) faculdade de Hotelaria, Turismo, Administração ou Marketing. 
A vaga é para ambos os sexos. Para se candidatar acesse: (www.guia-
demoteis.com.br/vagas/testador-de-motel/).
Saiba mais em www.guiademoteis.com.br. 

H - Crianças na Era Digital
O seminário “Crianças e adolescentes na era digital: perspectivas para 
as políticas públicas” será realizado na terça-feira (4), às 9h30, na sede 
do NIC.br. O evento trará experiências internacionais relacionadas à 
produção de conhecimento sobre crianças e adolescentes on-line e sobre 
como as políticas públicas incorporam essa temática. Com a participa-
ção de especialistas como a professora Sonia Livingstone, da London 
School of Economics, o seminário é realizado pelo Núcleo de Informação 
e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e o Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, em conjunto com o Unicef e a SaferNet, e apoio do Instituto 
Alana. Transmissão (www.youtube.com/user/NICbrvideos). Inscrições 
gratuitas no site (http://cetic.br/seminario-crianca-adolescentes). 

I - Jovens Sarados
Neste fi m de semana, de sexta-feira (31) a domingo (2), a Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista, terá a visita de 15 mil pessoas  durante o Acam-
pamento Jovens Sarados, com o tema: “A vinda do Senhor é iminente”. O 
evento é gratuito e traz uma proposta à juventude de praticar exercícios 
espirituais na busca pela santidade, por um coração “sarado”. Haverá 
palestras, adoração ao Santíssimo Sacramento, missas e show no sába-
do, com o Frei Gilson, Irmão Carmelita Mensageiro do Espírito Santo. 
Participação dos padres da Canção Nova: Roger Luis, Ivan Paixão, José 
Augusto e Edmilson Lopes. Programação no link (eventos.cancaonova.
com/edicao/acampamento-jovens-sarados-7/).

J - Abertura de uma Empresa 
Os procedimentos para abrir uma empresa são específi cos e podem 
confundir a busca por conhecimento qualifi cado para realizar este desejo 
da segurança fi nanceira e até de obter uma renda extra, se torna uma 
vantagem. O Senac abriu inscrições para o curso ‘Fique Legal’, que será 
ministrado nas unidades 24 de Maio e Francisco Matarazzo. Com curta 
duração e uma estrutura curricular que abrange todas as informações 
necessárias para a legalização da atividade empresarial, o conteúdo das 
aulas aborda três temas: Organização Societária, Registro Empresarial 
e Tributação. O curso oferece a possibilidade de se certifi car sobre a 
constituição de uma empresa, direitos e responsabilidades, registros 
obrigatórios, formas de tributação, além de planejamento estratégico e 
fi nanceiro. Saiba mais em (www.sp.senav.br).

A - Apneia do Sono
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 

(WSOP), o mais prestigiado e famoso evento de Poker do mundo. Essa
linha será produzida com a mesma matéria-prima e qualidade utilizada
para a fabricação dos baralhos no torneio A Copag que faz parte da

As autoridades sanitárias de 
Hong Kong anunciaram ontem 
(28) a suspensão de parte do 
embargo à carne e derivados 
de frigorífi cos brasileiros. A 
limitação, agora, se restringe 
aos produtos oriundos dos 21 
frigorífi cos que são alvo de in-
vestigação na Operação Carne 
Fraca, que apura irregularida-
des na produção e fi scalização 
do setor. Hong Kong integrava 
o grupo de países que proibi-
ram totalmente a entrada da 
carne brasileira. 

Em nota, o governo do ter-
ritório semiautônomo chinês 
diz que a suspensão parcial 
do embargo foi uma resposta 
às informações prestadas 
pelas autoridades brasileiras 
reafi rmando a segurança e 
o rígido controle do sistema 
de produção alimentar. O 
governo brasileiro comentou 
o anúncio em nota da Secre-
taria Especial de Comunica-
ção Social da Presidência da 

A limitação, agora, se restringe aos produtos dos 21 frigorífi cos 

que são alvo de investigação.

Os dados, já encaminhados 
à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), in-

dicam que o principal impacto 
positivo foi motivado pelo reco-
nhecimento contábil referente à 
Rede Básica Sistemas Existentes 
(RBSE – ativos de transmissão 
antes de 2000), cujo efeito líquido 
– descontados os impostos – atin-
giu R$ 18,876 bilhões.

Segundo o balanço encami-
nhado à CVM, os principais 
impactos negativos em 2016 
foram referentes aos prejuízos 
das empresas de distribuição, 
que totalizaram R$ 6,985 
bilhões. Também causaram 
impacto negativo as provisões 
referentes ao valor recuperável 
dos ativos a preços de mercado 

Mais de 1.700 km de linhas de transmissão foram agregados ao 

Sistema  Interligado Nacional.

Infl ação da 
construção 
civil caiu

em março
O Índice Nacional de Custo 

da Construção –M (INCC-M) 
registrou infl ação de 0,36% 
em março, abaixo do resul-
tado de fevereiro (0,53%). 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o custo da 
construção civil teve um au-
mento acumulado de 5,87% 
em 12 meses.

Em março, a maior alta de 
preços foi observada pela 
mão de obra, com uma infl a-
ção de 0,45%. Entre os com-
ponentes da mão de obra, as 
taxas de infl ação foram as 
seguintes: auxiliar (0,47%), 
especializado (0,44%) e 
técnico (0,43%).

Já o custo relativo a ma-
teriais, equipamentos e 
serviços teve uma variação 
de preços de 0,26%. A prin-
cipal alta de custo foi ob-
servada nos equipamentos 
para transporte de pessoas 
(1,37%) (ABr).

O percentual de famílias com dívidas ou 
contas em atraso chegou a 23,7% em março, 
segundo dados da Pesquisa Nacional de En-
dividamento e Inadimplência do Consumidor, 
divulgada ontem (28), no Rio de Janeiro, pela 
Confederação Nacional do Comércio (CNC). 
A taxa é superior aos 23% de fevereiro deste 
ano e aos 23,5% de março do ano passado. 
As famílias que não terão condições de pagar 
as contas também aumentaram, chegando a 
9,9%. Em fevereiro, eram 9,8% e, em março 

de 2016, 8,3%.
O percentual de famílias com dívidas (em 

atraso ou não) atingiu 57,9% em março. Apesar 
de fi car acima dos 56,2% de fevereiro deste ano, 
a parcela de endividados fi cou abaixo dos 60,3% 
de março do ano passado. A maior parte das 
dívidas (76,6%) é de cartão de crédito. Também 
são fontes importantes de dívidas os carnês 
(15,1%), fi nanciamentos de carro (10,2%), 
crédito pessoal (9,7%) e fi nanciamento de casa 
(8,3%) (ABr).

Em busca de geração de liquidez para o 
plano de previdência privada dos funcionários 
da Petrobras, a Petros concluiu a operação de 
desinvestimento do fundo na Iguatemi Empresa 
de Shopping Center. A operação envolve R$ 
567,680 milhões. Segundo nota divulgada ontem 
(28), a operação foi realizada em leilão na Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa). Nela, foram 
colocados à venda 10,2% da participação acio-
nária que a Petros detinha da Iguatemi.

“A efetivação da venda das 18.021.602 ações 

ordinárias por R$ 567,680 milhões gera liquidez 
principalmente para o Plano Petros do Sistema 
Petrobras, de benefício defi nido, que concen-
trava cerca de 75% dos papéis”, diz a nota. O 
comunicado ressalta ainda que “o resultado 
fi nal do certame foi de R$ 31,50 por ação, valor 
10,5% superior à cotação média de R$ 28,50 dos 
últimos 12 meses e 28,2% maior do que o preço 
do papel há um ano (R$ 24,57). O valor de venda 
também superou a média do preço da ação nos 
últimos 60 pregões (R$ 30,4)” (ABr).
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Eletrobras tem lucro de R$ 3,4 bilhões, 
após quatro anos de prejuízos

A Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) fechou 2016 com lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, revertendo 
quatro anos consecutivos de resultados negativos e um prejuízo de R$ 14,4 bilhões em 2015

de construção), no total de R$ 
1,350 bilhão.

No último trimestre do ano, 
a estatal fechou com receita 
operacional líquida de R$ 12,2 
bilhões, resultado  cerca de 55% 
maior do que o de igual período 
de 2015. Em 2016, a Eletrobras 
agregou 1.465 megawatts (MW) 
a seu parque gerador e ampliou 
e somou ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN) mais de 1.766 
quilômetros de linhas de trans-
missão. Por outro lado, em 2016 
o Ebitda da companhia (lucro 
operacional de caixa antes da 
incidência de juros, impostos, 
depreciação e amortização) foi 
de R$ 3,496 bilhões. Em 2015, 
este resultado havia sido negati-
vo em R$ 10,7 bilhões (ABr).

(impairment), somando R$ 
2,886 bilhões, além do con-

trato oneroso relativo à Usina 
Nuclear de Angra 3 (em fase 

Carne Fraca: Hong Kong 
suspende embargo

República: “com essa medida, 
todos os grandes mercados 
para exportações de carnes 
brasileiras encontram-se no-
vamente reabertos”.

“Trata-se de uma vitória 
para o setor agroexportador 
brasileiro e um resultado im-
portante logrado pelos esforços 

conjuntos do Ministério da 
Agricultura, do Itamaraty e 
do Consulado-Geral do Brasil 
em Hong Kong”, diz a nota. 
Na semana passada Hong 
Kong recolheu do mercado 
os produtos oriundos dos 21 
frigorífi cos investigados na 
operação (ABr).

Petros vende participação em 
empresa de shopping

Número de inadimplentes
cresce no país


