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Arado
� Iniciativa da Prefeitura de
Juazeiro do Norte pode ser
copiada pelas que ainda não
a tomaram: ela criou o PAT -
Programa de Aração de
Terras. Objetivo: preparar,
gratuitamente, com o uso de
arados, 409 hectares para o
plantio da próxima safra.

Expectativa
� Tudo está a indicar que,
mais uma vez, o Nordeste - o
Ceará no meio - terá um ano
de chuvas abaixo da média
histórica. Notícia ruim para
quem produz no campo,
onde a terra esturricada já
não dá o que se planta por
falta de água. Amanhã, 18, a
Fucenem dirá como será.

RECEITA
Desdeontem,aReceita
FederaldoBrasil incluiuno
seusitena internetum
serviçoqueatualizadados
pessoaisnocadastrodo
CPF.Gratuitamente!Evem
aíaDeclaraçãodo IR2017.

Perdendo
� Para a fruticultura, há um
cenário azul, promissor. Não
no Ceará, mas no Rio Grande
do Norte, que iniciará neste
ano de 2017 exportações de
melão para a China - como
anuncia o presidente da
Abrafrutas, Luiz Roberto
Barcelos. Resumo: o Ceará
está perdendo a liderança da
fruticultura nordestina.
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� Informa o presidente da
Associação Brasileira das
Empresas Produtoras
Exportadoras de Frutas
(Abrafruta), Luiz Roberto
Barcelos, também sócio e
diretor da Agrícola Famosa
com fazenda de produção
em Icapuí, no Ceará: as
exportações de frutas do
vizinho RN chegaram a

US$ 110 milhões durante o
ano passado de 2016. Há
uma causa: “As cearenses
Itaueira e Famosa (melão e
melancia) e as capixabas
Belo Fruti, Inter Frutas e
UGBT (mamão) levaram
sua produção para o RN”,
diz Barcelos. Em 2016, o
Ceará, sem água, exportou
US$ 96 milhões em frutas.

�Está a economia do País
sob a firme gestão de uma
equipe que vem tentando
fazer - com indeciso apoio
do Congresso Nacional - o
dever de casa, no qual se
incluem as reformas da
Previdência e da CLT. São
frutos dessa gestão, entre
outras coisas, a queda da
inflação, a redução dos
juros, a estabilidade do
câmbio, a PEC dos gastos.
Mas, em contrapartida, há
a gestão política que, por

causa das revelações da
Operação Lava Jato, deixa
em estado de suspense o
empresariado. Elas podem
atingir o presidente da
República, Michel Temer,
amigo próximo do trio que
usava a Caixa Econômica
para extorquir empresas:
Eduardo Cunha, Geddel
Vieira Lima, estrelas do
PMDB, e Fábio Cleto, um
operador dos dois. Como
investir em um País cujo
governo está sob suspeita?
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Balançatemsuperávit
deUS$120milhões
� Na segunda semana de
janeiro, as exportações
brasileiras somaram US$ 2,91
bilhões e as importações, US$
2,79 bilhões, gerando um
superávit comercial de US$
120 milhões. Os dados são do
Ministério da Indústria e
Comércio Exterior. No mês,
a balança tem superávit de
US$ 341 milhões.
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MICROS E PEQUENAS

Frutas:oRNexportamais

Cercade30pessoasdo
Estadoparticipamda
106ªediçãodaNRFBig
Show,realizadaem
NovaYork(EUA)

Suspeitaeinvestimento

O Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) tem como meta liberar
R$ 460 milhões para as micros e
pequenasempresasnoCeará,co-
mo conta o superintendente de
Negócios de Varejo e
Agronegócio do BNB, Luiz Sér-
gio Farias Machado. No Nordes-
te, a previsão é de R$ 2,46 bi-
lhões, com recursos do Fundo
Constitucional de Financiamen-
to do Nordeste (FNE), além de
mais R$ 500 milhões para capi-
tal de giro, provenientes de re-
cursos internos do banco.

Para Machado, as taxas de ju-
rosficamem7,5%aoano,casoo

empresário pague em dia. “Se
ele pagar em dia, tem um bônus
de adimplência de 15%”, expli-
ca. Para o Ceará, a taxa é de 9%
ao ano. Com o bônus pelo paga-
mentoatéadatadevencimento,
a taxa resulta em algo em torno
de7,65%aoano.“Seconsiderar-
mos a inflação em torno de
6,5%, estamos falando em juros
reais para o cliente, para os mi-
cros e pequenos, algo em torno
de 2%”, ressalta Machado.

Prazo
Quando se trata de investimen-
to em reforma ou compra de no-

vos equipamentos, o prazo para
queasmicrosepequenasempre-
sas possam quitar os financia-
mentos pode chegar a 12 anos.
Para capital de giro, o período é
de até três meses.

“Obancotemumprodutoiné-
ditoqueé ocartão BNBMPE. Ele
absorve financiamentos do FNE
para aquisição de máquinas e
equipamentos”, diz o superin-
tendente do BNB.

Ele detalha ainda que o crédi-
to é rotativo. “A medida que o
empresário recebe o financia-
mento e começa a quitar, é gera-
do um novo limite de acordo

com a quantidade que ele for
pagando”, conclui.

Acordo
OBancodoNordesteeaSecreta-
ria Especial da Micro e Pequena
Empresa(Sempe)assinaramon-
tem um acordo de cooperação
parabeneficiarMPEsemicroem-
preendedores individuais da
área de atuação do BNB, que
inclui os nove estados nordesti-
nos e o norte de Minas Gerais e
Espírito Santo.

O documento prevê a facilita-
ção do acesso às linhas de crédi-
to, por meio do intercâmbio de
base de dados sobre MPE e MEI;
a disseminação de conhecimen-
tos sobre mercado financeiro; a
simplificação das exigências do-
cumentais para criação e fecha-
mento de empresas e concessão
de crédito; e a promoção da
capacitação dos profissionais.

egidioserpa@diariodonordeste.com.br

BNBdeve liberarR$460mi
para empresasdoCeará

Mesmocomoavançodatecnolo-
gia, que a cada dia ocupa um
espaço maior na sociedade, é o
homem a peça chave no merca-
do. A reflexão é do presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL)doCeará,SeverinoRama-
lhoNeto, após participar dos pri-
meiros dias da 106ª edição da
NRF Big Show, o maior evento
do varejo global. Realizada
anualmenteemNovaYork,afei-
ra segue até amanhã, com orga-
nização da National Retail Fede-
ration (NRF). São cerca de 30
participantesdacomitivacearen-
se. “Com toda a tecnologia que
estamos vivendo, o que fascina é
o homem. É a força e a vontade
defazer,deconheceroudeaten-
der. Isso é o que está pontuando
a feira. As pessoas estão muito
presentes”, avaliou Severino Ra-
malho Neto.

Ele conta que a programação
de ontem teve como ponto alto a
palestra do empresário britâni-
co, fundador do grupo Virgin,
RichardCharlesBranson,quelo-
tou o principal auditório do Ja-
cob K. Javits Convention Center,
na Big Apple, que comporta 6
milpessoas.Branson,quepossui
investimentospassandodamúsi-
ca à aviação, vestuário, biocom-
bustíveis e até viagens espaciais,
referendouovalordocapitalhu-
mano, enquanto silenciosamen-
te a imensa plateia o ouvia.

Segundo o presidente da
CDL, as experiências e lições do
evento serão repassadas no Cea-
rá, durante o “Cenários do Vare-
jo”, no Shopping RioMar, no dia
17defevereiro,paraosempresá-
rios do Estado, além de contar
com um convidado de renome
nacional a ser definido.

Inovação
DeacordocomoHonórioPinhei-
ro, presidente da Confederação

Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL),aRNFtambémapresen-
taanecessidadedeseinovarnão
somente em relação à tecnolo-
gia, mas também frente aos mo-

delosdegestãodosnegócios.Ou-
tro ponto tratado diz respeito à
customização dos processos à
realidade de cada empresa. “O
varejo precisa entender o cliente

de maneira diferente”, aponta.
HonórioPinheiroconsideraexis-
tirem boas experiências no Bra-
sil nessa questão, mas ressalta
que é preciso avançar mais, so-
bretudo na capacitação dos pro-
fissionais do varejo.

“É preciso compreender esse
mundo novo, onde os clientes
são mais exigentes. As redes so-
ciaistêmumgrandeimpactonis-
so, além de serem um espaço em
que reputações podem surgir e
seacabarrapidamente”,ressalta
o presidente da CNDL.

“Épreciso destacar, principal-
mente nesse momento (de
recessão) que o Brasil está en-
frentando, a importância que o
comércio assume na sociedade e
no mundo. É um setor que pro-
duz de forma complementar,
mas que tem rapidez na geração
depostosdetrabalho.Temosvis-
to que o varejo tem mudado a
matriz socioeconômica do País –
a cada quatro empregos, um é
no setor. O americano está preo-
cupado em valorizar esse seg-
mento”, assinalou. Uma delega-
ção de 110 pessoas visita a feira
americanapor iniciativa daCon-
federação Nacional dos Dirigen-
tes Lojistas. A ideia também é de
replicar a apresentação aos em-
presários brasileiros.

“Temosvistoqueovarejo

temmudadoamatriz

socioeconômicadoPaís–

acadaquatroempregos,

uménosetor”

HONÓRIOPINHEIRO
PresidentedaCNDL

“Comtodatecnologiaque

estamosvivendo,oque

fascinaéohomem,éa

forçaeavontadedefazer.

Afeirapontuaisso”

SEVERINORAMALHONETO
PresidentedaCDLFortaleza

REVELASCPC

Inadimplênciadas
empresascresce3,3%
� No terceiro ano seguido de
alta, a inadimplência das
empresas brasileiras subiu
3,3% em 2016, conforme
balanço da Boa Vista SCPC.
Apesar do resultado negativo,
o índice de calotes, que
começou 2016 marcando alta
de 9,6% em 12 meses no
primeiro trimestre, perdeu
ritmo no restante do ano.

Acompanhe os comentários em http://bit.ly/egidioserpa-tvdn

CAPACITAÇÃO

IFCECaucaiaabre
vagasgratuitas
� Mais de 100 vagas estão
abertas para os cursos técnicos
gratuitos de Petroquímica,
Metalurgia e Eletroeletrônicado
campus de Caucaia do Instituto
Federal do Ceará (IFCE). As
inscrições para o processo
seletivo 2017.1 vão até 27 de
janeiro, exclusivamente pela
internet. Informações: (85)
3387-1450 / 3387-1451.

Peloandardacarruagem,neste

mêsde janeiroa inflação-que

estáemcurvadescendente -vai

retomaraascendente.Motivo:os

preçosadministrados.As tarifas

deônibus lideramasaltas.
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CELULAR

Caixa lançaaplicativo
paracartõesdecrédito
� Clientes que utilizam o
cartão de crédito da Caixa já
podem baixar gratuitamente
em seu smartphone o Aplicativo
Cartões Caixa para as
plataformas iOS e Android. O
app permite ao usuário
bloquear e desbloquear
temporariamente o cartão,
liberar o uso no exterior e emitir
faturas, entre outras ações.

Inflação
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Diferencial domercado
éo capital humano

Boanovidade:aalemãLufthansa

-que temBoeing747cargueiro

fazendovoosemanaldeNatal

paraFrankfurt - terádoisvoos

porsemana.Sópara transportar

mangaemamãodoRGdoNorte.

C Leiamais conteúdos:www.diariodonordeste.com.br/egidio

ComitivacearenseparticipadeeventonosEstadosUnidos,ondesão

apresentadasexperiênciasetendênciasparaovarejomundial

Aprogramaçãodeontemdoeventotevecomopontoaltoapalestrado
empresáriobritânico, fundadordogrupoVirgin,RichardBranson

� TUDO pela transparência:
as reuniões da Agência Na-
cional de Energia Elétrica já
são transmitidas ao vivo, via
internet. A experiência, que
se mostrou positiva, será se-
guida pela Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis. Bom é que

todas as agências regulado-
ras, inclusive a Arce, do Cea-
rá, também seguissem essa
novidade, pois a tecnologia
disponível deve ser usada,
também, para dar mais agili-
dade e, principalmente,
transparência às discussões e
decisões desses colegiados.


