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1. Crédito e Financiamento 

Mesmo endividado, trabalhador vai sacar FGTS para investir, diz pesquisa 

 
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 
 
Mais de 10 milhões de trabalhadores terão acesso a R$ 30 bilhões 
 

O saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) será liberado a partir de março. Porém, o dinheiro que antes estava 
fora dos planos agora já tem destino certo para uma parcela dos brasileiros. O 
governo espera que os R$ 30 bilhões aos quais terão acesso 10,1 milhões de 
trabalhadores sejam usados principalmente para pagar dívidas. No entanto, 
parte desse público pretende investir o dinheiro, mesmo com as contas no 
vermelho. 

Foi o que mostrou uma pesquisa do aplicativo de controle financeiro 
Guiabolso. Das 1,4 mil pessoas consultadas, 44,8% investiriam o valor sacado 
e 33,6% colocariam o orçamento em dia. Mesmo entre os endividados, aplicar 
o dinheiro foi a resposta de 43,8% dos participantes, contra 37% que vão 
priorizar o pagamento desses débitos. 

A estudante Vanessa Garcia, 27 anos, vai usar o valor a ser resgatado 
para cobrir o saldo negativo da conta bancária - ela teve de recorrer ao crédito 
pré-aprovado após perder o emprego. No entanto, ela diz que também 
pretende poupar para terminar os estudos. "Assim que voltar a trabalhar, devo 
investir no Tesouro Direto", diz."Criar uma reserva financeira é importante, e as 
pessoas estão cada vez mais conscientes disso", diz o presidente do 
Guiabolso, Thiago Alvarez. 

Mas ele alerta que não faz sentido investir quando se tem dívidas caras. 
Alvarez aconselha a quitar o que está pendente e evitar novos endividamentos 
do tipo "bola de neve". "Pela conveniência, as pessoas acabam entrando no 
cheque especial ou no rotativo do cartão e só depois percebem que essas 
modalidades são caras", diz. 

Em dezembro, os juros do cheque especial chegaram a 12,58% ao mês, 
em média. Já os do rotativo do cartão de crédito ficaram em 15,33%. Os dados 
são de um estudo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Anefac). O educador financeiro Rafael Seabra 
lembra que dificilmente uma aplicação financeira renderia o suficiente para 
superar os juros. "Mesmo no Tesouro Direto, em que é possível ter 
rentabilidade em torno de 1% ao mês, não compensaria", diz. 

A exceção se dá no caso dos financiamentos imobiliários. Caso a taxa 
de juros cobrada seja inferior a 1% ao mês, é possível aplicar recursos para 
resgatar no futuro uma quantia superior ao necessário para quitar o restante do 
financiamento.Quanto aos investimentos, mesmo modalidades mais 
conservadoras, como a poupança, remuneram a taxas mais altas. 
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Em cálculos feitos para o jornal O Estado de S. Paulo com aplicações de 
curto prazo (um ano), o professor Alexandre Cabral, do Laboratório de 
Finanças da Fundação Instituto de Administração (FIA), mostra que o FGTS 
perde das principais aplicações de renda fixa (veja no gráfico ao lado). 

 
A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) lidera e consegue rentabilidade de 

11,05% ao ano, contra 4,24% do FGTS. O Certificado de Depósito Bancário 
(CDB) é o segundo colocado, com retorno de 9,12%, e o Tesouro Direto Selic, 
o terceiro, com 8,77%.Estrategista da Guide Investimentos, Luis Gustavo 
Pereira recomenda títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação. 

Com folga financeira, o economista Carlos Miranda, 26 anos, pretende 
usar parte do saldo do FGTS para viajar nas férias. Com o dinheiro, ele poderá 
escolher um destino que inicialmente não caberia no bolso e poderá estender a 
estadia. A outra parte dos recursos será aplicada em CDB e Tesouro. 

Para quem precisa dos recursos do FGTS com urgência, é possível 
antecipar o recebimento com bancos, porém é preciso fazer conta para evitar 
um mau negócio. Na semana passada, o Santander anunciou a criação de uma 
linha de crédito que antecipa o equivalente ao que poderá ser sacado do 
FGTS. As taxas vão de 2,59% a 4,59% ao mês. "O valor integral é depositado 
na conta do cliente 24 horas após a contratação. 

A liquidação é feita em uma única parcela, descontada no mês do 
aniversário do cliente", diz o superintendente do banco, Geraldo 
Rodrigues.Bradesco e Banco do Brasil estão avaliando a criação de uma linha 
semelhante. O Itaú diz que já oferece diversas modalidades de crédito pré-
aprovado. A Caixa Econômica não se pronunciou. 
 
 
http://revistapegn.globo.com/estadao/noticia/2017/01/mesmo-endividado-
trabalhador-vai-sacar-fgts-para-investir-diz-pesquis.html 
 
 

 
Voltar ao índice  
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2. Comércio - Varejo 

Em 2016, varejo farmacêutico chegou a R$ 85 bilhões 

 
20 de Janeirro de 2017 

Fonte: Novarejo 
 
Segundo levantamento realizado pela Interfarma, setor apresentou crescimento 
de dois dígitos. Veja os medicamentos mais procurados 
 

O setor farmacêutico brasileiro teve um bom resultado em 2016, com 
crescimento de 13,1% com relação a 2015. O resultado está no levantamento 
realizado pela Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), 
com dados da IMS Health. O faturamento foi de R$ 75,49 bilhões para R$ 
85,35 bilhões, levando em consideração o preço de lista dos medicamentos, 
sem considerar eventuais descontos nas farmácias. 

Os mesmos índices foram verificados para medicamentos que requerem 
prescrição médica (mercado ético) e os demais produtos (medicamentos 
populares). Os genéricos tiveram crescimento ligeiramente maior, de 14,7% – e 
representam 26,6% do mercado. 

Os maiores - Segundo a análise, os dez principais grupos farmacêuticos 
faturaram juntos R$ 48,59 bilhões em 2016, correspondendo a 56,9% do 
mercado varejista. 

As dez principais classes terapêuticas foram responsáveis pelo 
faturamento de R$ 27,49 bilhões, correspondendo a 32,2% do mercado 
varejista. Em primeiro lugar aparece a classe dos “analgésicos não narcótico e 
antipiréticos”, com faturamento de R$ 3,82 bilhões (4,5%). Em seguida 
aparecem as classes “antidepressivos e estabilizadores do humor” e 
“preparações reguladoras do colesterol e triglicerídeos”, com vendas de R$ 
3,45 bilhões e R$ 3,02 bilhões, respectivamente. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/01/20/2016-varejo-farmaceutico-85-
bilhoes/ 
 

 
Voltar ao índice 
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3. Serviços – Software e TI 

Tecnologia a serviço da vida nas cidades 

 
23 de Janeiro de 2017 

Fonte: Correio Braziliense 
 
No Brasil, ainda não existem modelos, mas viver em um centro urbano 
inteligente significa ter mais segurança, por meio de monitoramento eletrônico, 
mais fluidez no trânsito, com o uso de semáforos que analisam o fluxo de 
carros, e mais conectividade porque há wi-fi nas ruas 
 

As cidades dos filmes de ficção científica, com naves em vez de carros e 
rampas móveis substituindo calçadas ainda demorarão a se tornar realidade - 
se é que algum dia se tornarão -, mas isso não significa que a vida nos grandes 
centros precisa ser caótica e descolada das grandes preocupações com meio 
ambiente e qualidade de vida. Um conceito cada vez mais difundido e estudado 
no mundo prevê, para um futuro não muito distante, o uso de tecnologia para 
tornar as cidades inteligentes, quer no uso de energia ou na distribuição do 
trânsito, quer na segurança ou no lazer. 

O sonho de viver em um lugar assim já permeia o imaginário do 
brasileiro. Uma pesquisa do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 
(IEEE), maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da 
inovação tecnológica em prol da humanidade, aponta que 36% dos 
consultados consideram a implantação de câmeras de monitoramento 
integradas às centrais de polícia como a melhor contribuição para o 
desenvolvimento urbano. Para 15%, a aplicação de semáforos inteligentes 
seria outro mecanismo para aprimorar a qualidade de vida nos centros 
urbanos. 

Esses desejos têm relação estreita com o conceito de cidades 
inteligentes, que entre outras medidas prevê uso de sensores em postes de 
iluminação, monitoramentos de tráfego em tempo real e semáforos inteligentes 
que identificam o fluxo de carros e agem como um agente de trânsito para 
desinchar as vias mais lotadas, além de acesso a wi-fi nas ruas. A ideia é ter a 
tecnologia em áreas estratégicas de infraestrutura e serviços de informação e 
comunicação, aliada ao planejamento e à gestão urbana. 

Modelos – A formação de uma cidade inteligente pode seguir vários 
modelos, mas o desenvolvimento dela começa por sistemas de energia 
ampliados, diz o CEO da consultoria ECOee, Cyro Boccuzzi, membro sênior da 
IEEE e ex-vice-presidente da AES Eletropaulo. "A energia é a pedra 
fundamental na sociedade. É a primeira coisa necessária para termos sucesso 
relativamente adequado de conforto e segurança para a população. Depois, 
vem a parte de comunicações, para que as pessoas possam se conectar", 
destaca. 

Quando se trata do desenvolvimento de sistemas avançados de energia, 
Boccuzzi ressalta que essas redes não devem ficar restritas apenas às regiões 
centrais das cidades. Para ele, devem atingir também as áreas mais isoladas. 
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"A cidade inteligente é um conceito de uma cidade humana, criativa e 
integrada, que dê oportunidades de acesso a todos, como ambiente de 
aprendizagem cognitiva, colaborativa e avançada", diz. Segundo ele, o objetivo 
é desenvolver a infraestrutura e a tecnologia e assegurar oportunidade de 
acesso a todos. "Isso é inclusão social", enfatiza. 

Apesar de a tecnologia ser importante para a implantação de uma cidade 
inteligente, o uso dela não é tudo. O diretor-presidente da consultoria PI-
Academy, Eduardo Moreira da Costa, professor da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e diretor-geral do Instituto Laboratório de Cidades 
Humanas, Inteligentes e Sustentáveis (LabCHIS), destaca que o conceito por 
trás desse modelo deve ter a tecnologia empregada como uma atividade-meio, 
e não fim. "Primeiro, devemos pensar em resolver o problema das pessoas. 
Segundo, usar essas inovações para melhorar a vida delas", destaca. 

No Brasil, na avaliação de Moreira, ainda não há um modelo de cidade 
inteligente. "Somos quase zero. O único exemplo remotamente interessante é o 
de Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Foi projetado para as pessoas morarem, 
trabalharem e se divertirem no mesmo lugar. Faz uma diferença fundamental 
pensarmos que o melhor tipo de trânsito é não ter que andar no trânsito. Esse 
é um conceito fundamental de uma cidade humana, inteligente e sustentável", 
avalia. 

Olhar para outras nações pode ser um bom caminho para o Brasil 
avançar nesse conceito. Um bom exemplo a ser seguido é o de Taiwan, país 
onde a taxa de penetração de internet é superior a 80%. Quase toda a 
população tem um ou dois smartphones e uma em duas pessoas tem rede 4G 
no celular. Com um cartão específico, chamado de iPass card, a população 
pode não apenas tomar transporte público como também comprar em lojas, 
pagar contas e pegar livros emprestados na biblioteca. 

Mas mesmo em Taiwan a implementação da tecnologia veio com a 
identificação dos reais problemas nas cidades. "Com base em nossas 
experiências, identificar o problema é o que importa. A questão do tráfego no 
Brasil, por exemplo, deve ser diferente da de Taiwan. Por isso, a prioridade é 
classificar os problemas, calcular as demandas, projetar uma estrutura em 
desenvolvimento e, em seguida, buscar soluções", destaca Lu Cheng-Hua, 
diretor-geral adjunto do Departamento de Desenvolvimento Industrial, que 
pertence ao Ministério de Assuntos Econômicos. 

No desenvolvimento de uma cidade inteligente, a determinação e a 
dedicação do governo são cruciais, alerta Lu Cheng-Hua. "É importante colocar 
a necessidade do cidadão à frente, elevar a qualidade de vida e trabalhar em 
cooperação com o governo central para superar os obstáculos do caminho", diz 
ele. 

Para ler a notícia completa clique aqui. 
 
http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34855152 

 
 

Voltar ao índice 

http://linearclipping.com.br/mdic/site/m012/noticia.asp?cd_noticia=34855152
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4. Serviços - Telecomunicações 

Operadoras têm que pagar R$ 2,6 bilhões pela faixa de 700 MHz até o dia 
31 

 
21 de Janeiro de 2017 

Fonte:TecMundo 
 

 
Se depender de uma decisão tomada pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) nesta semana, as operadoras de telefonia móvel 
brasileiras vão ter que desembolsar uma boa grana até o final do mês. Isso 
porque, na última quinta-feira (19), a entidade comunicou que negaria o pedido 
dessas empresas pela prorrogação do prazo de um novo pagamento referente 
ao arremate de diversas faixas na frequência de 700 MHz. Com isso, a terceira 
parcela dessa negociação deve ser quitada até o próximo dia 31 de janeiro. 

A ideia inicial das companhias que participaram da compra era que o 
depósito devido para a Entidade Administradora do Processo de Redistribuição 
e Digitalização de canais de TV e RTV (EAD) fosse adiado para um ano depois 
do prazo atual – sendo realizada apenas para 31 de janeiro de 2018. Após o 
comunicado da Anatel, no entanto, elas têm cerca de dez dias para acertar as 
contas relativas à “limpeza” do espectro de dados pleiteados. O valor da 
brincadeira? R$ 1,3 bilhão da parcela atual e mais R$ 1,3 bilhão relativo a um 
débito de 2016. 

No ano passado, Algar, Claro, Telefônica e TIM haviam conseguido que 
a Anatel acatasse seu pedido ao alegar tanto que a EAD já tinha recursos 
suficientes para levar seu trabalho adiante quanto que a empreitada de fazer a 
transição definitiva do sinal de TV analógico para o digital ainda estava 
engatinhando. O montante estipulado pela agência reguladora diz respeito à 
remuneração das emissoras de TV que atuam nos 700 MHz, compra de 
conversores para a população de baixa renda e criação de campanhas de 
esclarecimento sobre o tema. 

esta vez, no entanto, o conselheiro da Anatel e relator do processo Euler 
de Morais avaliou que não havia motivo para prorrogar o pagamento mais uma 
vez. Esse parecer foi corroborado em um comunicado da própria consultoria 
jurídica da agência., que afirmou que “a obrigação de aportes de valores à EAD 
não pode ser condicionada à suficiência ou não de recursos, uma vez que o 
Edital não previu expressamente qualquer condicionante neste sentido”. 

Entendendo a história – Não pense que parcelar as compras é algo 
reservado apenas a quem ganha um salário mínimo e resolve comprar um 
novo iPhone ou a quem quer fazer as compras do mês sem ficar no vermelho. 
Como é comum em boa parte dessas operações de grande porte no mercado, 
decidiu-se que o pagamento pela utilização da frequência de transmissão de 
ondas seria dividido em parcelas. 

O primeiro vencimento ocorreu um mês depois de a negociação ter sido 
feita, no valor de 30% do total. A partir daí, porém, as empresas de telefonia 
mudaram de atitude. Isso porque a segunda parcela – também de 30% – que 
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seria paga no dia 31 de janeiro de 2016 foi adiada para 31 de janeiro deste 
ano, somando-se ao terceiro depósito, com a mesma data e o mesmo valor. Os 
10% restante devem ser quitados na quarta parcela, prevista para ser liquidada 
em 31 de janeiro de 2018. 

Caso as operadoras se revelem más pagadoras e atrasem qualquer uma 
das transferências, foi definido pelo edital que elas terão que pagar multa 
moratória de 0,33% ao dia, até o limite de 20%, além da correção monetária. 
Será que essas empresas vão querer arcar com esse custo extra? 
 
https://www.tecmundo.com.br/telefonia/113629-operadoras-tem-pagar-r-2-6-
bilhoes-faixa-700-mhz-dia-31.htm 
 

 
Voltar ao índice 
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5. Comércio Eletrônico 

3 Ganhos gerados pela transformação digital no varejo 

 
22 de Janeiro de 2017 

Fonte: Novarejo 
 
Especialista explica a transformação digital no varejo na era considerada all-
line. Entenda como a digitalização pode ajudar os negócios do setor 
 

Com o atual cenário econômico, o varejo tradicional com lojas físicas 
tem sofrido muito nos últimos anos, apresentando consecutivas quedas no 
volume de vendas e rentabilidade. Em 2015, de acordo com informações 
divulgadas na imprensa, foram mais de 100.000 lojas fechadas, além da 
diminuição acentuada do tráfego de pessoas nos shoppings, que é um 
fenômeno de comportamento mundial. 

Um estudo feito no primeiro trimestre de 2016 pelo Ibope Inteligência em 
parceria com a Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop), revelou que a 
parcela de lojas vagas nos shoppings brasileiros neste ano atingiu níveis 
recordes. Por outro lado, temos assistido o crescimento ano a ano do varejo 
online. Pesquisas de mercado mostram que nos últimos cinco anos, o e-
commerce brasileiro cresce a uma taxa de 20% ao ano. 

Para reverter essa situação se faz necessário algumas medidas para 
suprir gaps que o varejo brasileiro, por ser ainda muito analógico, com pouca 
informação gerada para a gestão do negócio nas lojas físicas, enfrenta. A 
tecnologia é uma das ferramentas para a transformação digital no varejo. Uma 
pesquisa realizada nos EUA e publicada no Wall Street Journal, constatou-se 
que o fluxo das lojas físicas caiu 52% entre 2010 e 2014, mas o faturamento 
aumentou 15%, com uso de tecnologia na transformação para o varejo digital. 

Com o processo de transformação digital no varejo, as redes ganham 
uma grande oportunidade para se reinventarem, e agregarem tecnologia no 
negócio orientado para: aumento das vendas, redução dos custos e aumento 
de produtividade. 

1. Aumento das vendas 
Existe uma série de tecnologias com custo acessível para aumento do 

tráfego de pessoas nas lojas físicas, que garantem mais vendas por meio de: 
– Aumento da visitação de novos clientes nas lojas; 
– Aumento do tempo de permanência na loja; 
– Aumento do ticket médio; 
– Atração de mais clientes para promoção e campanhas nas lojas; 
– Localização por onde seus clientes andam nas lojas, para 

posicionamento das promoções e produtos de maior ou menor rentabilidade. 
2. Redução dos custos 
– Migração dos sistemas de missão crítica para nuvem, tais como ERP, 

CRM e BI, garante uma redução dos custos de TI em torno de 40% em relação 
ao 

modelo tradicional. 
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– Gestão de telecom, dados e voz, integrando todas as lojas, 
distribuidores e produção é capaz de reduzir significativamente os custos de 

telecomunicações da empresa em torno de 40% . 
– Centralização das informações da empresa para tomada de decisão 

mais rápida com as informações centralizadas e únicas. 
3. Aumento de produtividade 
Para o aumento da produtividade em vendas e operações, é necessário 

conhecer profundamente seu cliente nos quesitos sexo, idade, preferências, 
região, cidade para que sejam criadas campanhas e estratégias de 
atendimento diferenciadas para o aumento da conversão de vendas nas lojas 
físicas. 

– As redes sociais também são um dos principais propagadores das 
marcas, e necessitam de atenção para serem suportadas pelas empresas. 

– Uso de ferramentas de BI e Big Data para entender o comportamento 
dos clientes com o objetivo de customizar produtos, atendimento e experiência 
diferenciados também são necessários. 

– Aplicação de recursos como Analytics ajuda a estabelecer novas 
relações de qualidade com os clientes, e assim o varejo pode descobrir várias 
formas de vendas e atendimento diferenciados. 

O mais importante é a rentabilidade de cada loja, portanto, fica uma 
pergunta: Para que ter grandes lojas ou muitas lojas com a produtividade 
pequena se o varejo online compete também diminuindo o fluxo de pessoas? É 
melhor ter lojas menores e mais produtivas com experiências integradas no 
mundo digital e real nos pontos de vendas para aumentar a lucratividade da 
rede. 

Hoje o cliente consulta seu produto junto aos concorrentes dentro da sua 
loja, isso demonstra que a pesquisa de compra passou a ser on-line e a 
finalização pode ocorrer na loja física, que terá oportunidade de fazer um up-
selling, aumentando assim o ticket médio e faturamento, portanto integrar as 
experiências do mundo digital com o físico são fundamentais. 

Concentre seus esforços no cliente – o mundo agora é All-line e não 
online e off-line. Não existe como diferenciar canais, omnichannel, não é 
possível determinar onde um começa e onde acaba o outro, portanto, pense 
sempre na experiência do cliente. O que realmente importa é atender o 
consumidor em qualquer canal, proporcionando uma experiência única e 
memorável com a marca, não permitindo qualquer tipo de descontentamento, 
desde o primeiro contato, até o pós-venda. 

Estabeleça relacionamentos duradouros, e não transacionais, entregue 
experiências e, se possível, converta seus produtos em serviços recorrentes, 
com o uso de tecnologias e serviços adicionais, pois o mundo está em plena 
transformação digital. 
 
http://www.portalnovarejo.com.br/2017/01/22/3-ganhos-gerados-pela-
transformacao-digital-no-varejo/ 
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6. Emprego 

2016 fecha com queda no ritmo de empregos formais no país 

 
20 de Janeiro de 2017 

Fonte: Ministério do Trabalho 
 
Dados mostram redução de 14% nas perdas de vagas em relação a 2015 
 

O ano de 2016 encerrou com queda no ritmo da perda de empregos 
formais no país. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 1.321.994 vagas, 14% 
a menos do que no mesmo período de 2015, quando o mercado perdeu 
1.534.989 postos de trabalho. Apesar dos números ainda serem negativos, a 
comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. 

A crise começou a perder fôlego em abril de 2016, quando o país 
registrava o pico de 1.825.609 vagas fechadas em um período de 12 meses. 
Mas esse número começou a cair mês a mês. No final do ano, a perda em 12 
meses já estava menor em 503.615 postos. Em dezembro, mês que 
historicamente apresenta forte aumento no número de demissões, a perda foi 
de 462.366 vagas, 22,4% menor do que no mesmo período de 2015, outro 
dado que mostra o arrefecimento na crise do emprego.  

Desempenho setorial - O ano de 2016 ainda apresentou resultados 
negativos em todos os setores, embora já com um ritmo menor do que em 
2015. Em números relativos, o setor que menos sofreu nos últimos 12 meses 
foi o da Agricultura, com um fechamento de apenas 0,84% das vagas, seguido 
pela Administração Pública, que teve percentual negativo de 0,97%. O 
Comércio e os Serviços tiveram perdas de 2,22% e 2,28% respectivamente. O 
setor que mais sofreu foi o da Construção Civil, que fechou 13,48% dos postos 
formais, seguido pelo Extrativo Mineral (-5,67%) e a Indústria da 
Transformação (-4,23%).  

Dados regionais - Entre as 27 unidades da federação, Roraima se 
destacou com resultado positivo na criação de empregos formais no ano 
passado. O estoque de vagas passou de 51.662 em dezembro de 2015 para 
51.746 em dezembro de 2016 – uma alta de 0,16%. Além de Roraima, os 
estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
foram os que menos sofreram com a crise em 2016. Na comparação dos 
estoques de emprego em dezembro de 2015 e 2016, Mato Grosso do Sul teve 
perda dos postos de trabalho de 0,22%. Goiás registrou queda de 1,6%, 
enquanto Santa Catarina teve redução de 1,63% do estoque de vagas na 
mesma comparação. O estado do Rio Grande do Sul aparece na quinta 
posição com redução do 2,09% do estoque de postos de trabalho em 2016, em 
relação ao ano anterior. 
 
http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4173  
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7. Infraestrutura 

Conselho da Renova aprova oferta de R$ 650 milhões da AES por parque 
eólico 

 
20 de Janeiro de 2017 

Fonte: G1 
 
Transação ainda depende de acertos finais, mas AES tem exclusividade para 
negociar o ativo; Renova, controlada pela Cemig, busca alternativas para 
reduzir dívidas 
 

O conselho de administração da Renova Energia decidiu nesta sexta-
feira (20) aceitar proposta de R$ 650 milhões oferecida pela AES Brasil para 
comprar seu complexo eólico Alto Sertão II, segundo ata de reunião do 
colegiado divulgada ao mercado. Detalhes finais para a conclusão do negócio 
ainda estão em discussão, mas a AES terá exclusividade para negociar a o 
ativo. 

A AES Brasil, da norte-americana AES, terá exclusividade para a 
compra pelo valor acordado por 45 dias a partir da assinatura da aceitação da 
proposta vinculante. 

Na reunião, o conselho também recebeu o pedido de renúncia do diretor 
vice-presidente de Engenharia e Operações da companhia, Fernando Chein 
Muniz, que ocupava o posto desde o final de 2015. A renúncia terá efeitos a 
partir de 1° de fevereiro. 

A Reuters antecipou em 2 de janeiro que a AES faria uma proposta pelo 
parque eólico da Renova. 

A Renova, controlada pela mineira Cemig, vinha buscando formas de 
levantar recursos para reduzir dívidas e viabilizar seu plano de investimentos. 
 
 
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/conselho-da-renova-aprova-
oferta-de-r-650-milhoes-da-aes-por-parque-eolico.ghtml 
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8. Curtas 

Título Mercado prevê inflação de 4,7% e Selic em 9,5% em 2017 

 
23 de Janeiro de 2017 
Fonte: Agência Brasil 

  
O mercado financeiro projeta que a inflação oficial, medida pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), terminará 2017 em 4,71%. Para a 
Selic, taxa básica de juros da economia, a previsão caiu de 9,75% para 9,5% 
ao ano. As estimativas foram divulgadas hoje (23) no boletim Focus, pesquisa 
semanal do Banco Central (BC) com instituições financeiras. 

A projeção para a inflação aproxima-se do centro da meta fixada pelo 
Conselho Monetário Nacional, que é 4,5% com margem de dois pontos 
percentuais para cima ou para baixo. 

No caso da Selic, o mercado continua confiante de que a taxa básica de 
juros cairá para um dígito ainda este ano. No início do mês, as instituições 
financeiras previam Selic de 10,25% ao ano ao fim de 2017. Os bancos 
passaram a demonstrar mais otimismo após a primeira reunião do ano do 
Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. 

Em lugar da queda de 0,5 ponto percentual projetada pelo mercado, o 
Copom reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, para 13% ao ano. Durante o 
Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, na semana passada, o 
presidente do BC, Ilan Goldfajn, disse que esse seria o “novo ritmo” da taxa de 
juros. Ele ressalvou, no entanto, que as decisões do Copom dependeriam da 
inflação e crescimento. 

A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia 
(Produto Interno Bruto – PIB – a soma de todas as riquezas produzidas pelo 
país) este ano permanece em 0,50%. 
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9. Feiras 

 
26/01/2017 até 29/01/2017 – SALÃO MOTO BRASIL 
Setor: Veículos Automotores, Autopeças, Retíficas e Acessórios 
Local: Rio de Janeiro 
Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
 
01/02/2017 até 04/02/2017 – CIOSP/FIOSP 
Setor: Saúde 
Local: Pavilhão de Exposições do Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo – SP 
 
06/02/2017 até 10/02/2017 – SRC 
Setor: Agronegócio 
Local: Show Rural Coopavel 
Cidade: Cascavel - PR 
 
07/02/2017 até 10/02/2017 – ABIMAD 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 
Cidade: São Paulo – SP 
 
10/02/2017 até 13/02/2017 – CRAFT DESIGN 2017 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Centro Fecomercio de Eventos 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – D.A.D 
Setor: Artesanato, Artes e Coleções 
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 
Cidade: São Paulo – SP 
 
12/02/2017 até 15/02/2017 – GIFT FAIR BRAZILIAN INTERNATIONAL 
Setor: Utilidades do Lar 
Local: Expo Center Norte 
Cidade: São Paulo - SP 
 
14/02/2017 até 17/02/2017 – VITÓRIA STONE FAIR/MARMOMACC LATIN 
AMERICA 2017 
Setor: Mineração 
Local: Carapina Centro de Eventos 
Cidade: Serra - ES 
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14/02/2017 até 16/02/2017 – SUPER SHOW ROOM MÓVEIS E ELETRO - MG 
Setor: Madeira e Móveis 
Local: Expominas 
Cidade: Belo Horizonte – MG 
 
15/02/2017 até 16/02/2017 – BIJOIAS  
Setor: Joias, Bijuterias, Pedras e Metais Preciosos 
Local: Centro de Convenções Frei Caneca 
Cidade: São Paulo - SP 
 
16/02/2017 até 19/02/2017 – EXPO NOIVAS & FESTAS 
Setor: Multisetores 
Local: São Paulo Expo (Imigrantes) 
Cidade: São Paulo – SP 
  
03/03/2017 até 12/03/2017 - EXPO PARANAVAÍ  
Setor: Agronegócio 
Localização 
Local: Parque de Exposições Presidente Artur da Costa e Silva 
Cidade: Paranavaí - PR 
 
 
 

 
O Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras está disponível no site 
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