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 METALÚRGICOS DA GM REJEITAM NOVA PROPOSTA E MANTÊM GREVE EM SÃO 

JOSÉ 

 RENAULT VAI REPARAR MOTORES DE 15 MIL VEÍCULOS POR CAUSA DE EMISSÕES 

 IVECO ATINGE 1 MIL CAMINHÕES MOVIDOS A GNV NO MUNDO 

 “BANCO CENTRAL ESTRANGULA A ECONOMIA BRASILEIRA”, DIZ PRÊMIO NOBEL 

 ARTIGO: EMPREENDEDORISMO E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 BRASIL TERÁ MAIS 700 MIL DESEMPREGADOS EM 2016, ESTIMA OIT 

 NOVA REGRA DE ICMS AFETA E-COMMERCE E COMPLICA A VIDA DE PEQUENAS 

EMPRESAS 

 NOTA DO BC MUDA APOSTAS SOBRE JUROS 

 EXPORTAÇÃO DE AÇO TEM ALTA DE 40% EM 2015 

 TECNOLOGIA AMEAÇA 5 MILHÕES DE EMPREGOS ATÉ 2020 

 IDADE MÍNIMA PARA APOSENTADORIA ESTÁ ENTRE AS PROPOSTAS ESTUDADAS, 

DIZ ROSSETTO 

 EMPRESAS TÊM ATÉ 29 DE JANEIRO PARA ADERIR AO SIMPLES NACIONAL 

 DESEMPREGO DISPARA COMO PRINCIPAL CAUSA DA INADIMPLÊNCIA 

 NÚMERO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES CAI POR CAUSA DA CRISE 

 PR TEM PIOR EXPORTAÇÃO EM CINCO ANOS 

 WITTEMANN CHEGA COM EXPERIÊNCIA EM CRISE 

 VOLKSWAGEN ENFRENTARÁ PROCESSOS DE ACIONISTAS POR DIESELGATE 

 INDÚSTRIA INICIA O ANO MAIS PESSIMISTA DO QUE EM 2015 

 MERCADOS EMERGENTES DEVEM TER FUGA DE CAPITAL DE US$ 448 BI NESTE 

ANO 

 VOTORANTIM ANUNCIA SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EM NIQUELÂNDIA, GO 
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 COM NOVO RECORDE, VEÍCULOS FORAM ALVOS DE 87% DOS RECALLS DE 2015 

 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL 2016 EM DAVOS DEBATE REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL 

 VOLKSWAGEN FINANCIAL DESACELERA CAPTAÇÃO NO BRASIL E PRIORIZA 

CLIENTES QUE ACEITAREM DAR ENTRADA MAIOR 

 ECONOMATICA: 28 EMPRESAS DO IBOVESPA JÁ PERDERAM MAIS DE 50% DO 

VALOR DE MERCADO 

 REGISTRO DE ATOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 

PARANÁ – EXIGÊNCIA DE PROVA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD 

 INDÚSTRIA 4.0: PESQUISA MOSTRA FALTA DE CONHECIMENTO ENTRE 

FABRICANTES BRASILEIROS 

 EM CRISE, BENS DE CAPITAL E SIDERURGIA ABREM CONFLITO 

 ABIMAQ QUER RENOVAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL 

 PROCURA DE CRÉDITO POR EMPRESAS TEM A MAIOR QUEDA DESDE 2013 

 E-COMMERCE VAI AO STF CONTRA NOVA LEI DE ICMS 

 COBRE OPERA EM BAIXA, COM EXPECTATIVA FRACA NA DEMANDA PELO METAL 

 FUNDO ADQUIRE CONTROLE DA MMX 
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CÂMBIO 

EM 20/01/2016  

 Compra Venda 

Dólar 4,084 4,085 

Euro 4,454 4,456 
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Metalúrgicos da GM rejeitam nova proposta e mantêm greve em São José 

20/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Os metalúrgicos da fábrica da General Motors (GM) em São José dos Campos (SP) 
rejeitaram na manhã da terça-feira, 19, a nova proposta apresentada pela montadora para 
a segunda parcela da Participação nos Lucros e Resultados (PLR 2015) no valor de R$ 5 

mil. Com isso, os trabalhadores decidiram manter por tempo indeterminado a greve da 
unidade iniciada na segunda-feira, 18. 

 
“O valor mínimo aceitável é R$ 6.405, que equivale a 86% da tabela que nós temos há dois 
anos”, disse o presidente do sindicato, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá.  

 
A greve que completou 24 horas paralisa 100% das operações da unidade onde são 

fabricados os modelos Trailblazer e a picape S10, além de motores e transmissões. A 
unidade emprega cerca de 4,8 mil funcionários, dos quais 600 estão em layoff até 31 de 

janeiro.  
 
Na primeira proposta apresentada pela GM em uma reunião ocorrida no último dia 11, a 

montadora ofereceu R$ 4.250, valor rejeitado pelos funcionários dando início à greve. Após 
nova rodada de negociação com o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, a 

empresa subiu a proposta para R$ 5 mil e antecipação da primeira parcela do 13º salário.  
 
“O 13º salário é um direito, o que estamos discutindo agora é a PLR. Mas se a empresa tem 

dinheiro para antecipar o 13º, tem para pagar uma PLR maior”, disse Macapá durante a 
assembleia realizada pela manhã. O sindicato vai propor à GM uma nova rodada de 

negociações para ocorrer ainda nesta terça-feira. 
 
A GM também não pagou a segunda parcela da PLR para os empregados da fábrica de São 

Caetano do Sul (SP) e Gravataí (RS). Na unidade do ABC Paulista, os trabalhadores 
protocolaram aviso de greve na terça-feira, 19, após rejeitarem a proposta da empresa 

para o pagamento da segunda parcela da PLR 2015 no valor de R$ 3,5 mil.  
 
Em comunicado, o sindicato dos metalúrgicos de São Caetano do Sul informa que se em 48 

horas não houver resposta da montadora, os funcionários entrarão em greve por tempo 
indeterminado. 

 

Renault vai reparar motores de 15 mil veículos por causa de emissões 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
  
 

 
 

 
 

A Renault chamará para revisão 15 mil veículos antes de sua venda para ajustar seus 

motores, após a divulgação da notícia de que descumpriu as normas antipoluição, anunciou 
nesta terça-feira (19) a ministra francesa da Ecologia, Segolene Royal. A Renault “se 
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comprometeu a chamar para revisão um determinado número de veículos, 15 mil, para 

verificá-los e ajustá-los para que o sistema de filtração funcione corretamente”, declarou a 
ministra à rádio francesa RTL. 

 
Os “novos carros devem estar em conformidade com as normas”, disse a ministra. Na 
véspera, a Renault realizou uma reunião no ministério da Ecologia com a comissão técnica 

que detectou um descumprimento das normas antipoluição em seus motores a diesel. 
 

Royal havia ordenado a inspeção de veículos de várias marcas depois do escândalo do 
alemão Volkswagen, que equipou 11 milhões de motores diesel com um programa capaz 
de alterar os resultados dos controles antipoluição. 

 
Os testes revelaram que alguns modelos, sobretudo da Renault, superavam os níveis 

autorizados de CO2 e de óxido de nitrogênio, mas não detectaram a utilização de programas 
fraudulentos. 
 

Os outros construtores envolvidos “aceitaram depor ante a comissão”, disse Royal, sem 
querer citar seus nomes por enquanto. 

 

Iveco atinge 1 mil caminhões movidos a GNV no mundo 

20/01/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

A Iveco alcançou o volume de 1 mil caminhões movidos a GNV - gás natural veicular – 
vendidos no mundo.  

 
O marco foi completo graças a entrega de um lote de dez unidades do modelo Stralis Natural 
Power ao operador logístico CityLogistics, empresa de serviços de entregas urbanas nas 

cidades francesas de Lyon e Villeurbanne. 
 

O lote foi encomendado pela empresa durante a feira de transportes Solutrans, na própria 
Lyon. A empresa, que já tem em sua frota outros veículos da marca movidos a GNV 
pretende expandir seu atendimento com esses veículos para outras partes do país.  

 
Os veículos são equipados com o motor da FPT Cursor 8 GNV, que pode ser abastecido 

tanto com gás metano de origem fóssil quanto com gás renovável, o biogás.  
 
Segundo a Iveco, o uso do GNV em caminhões pode diminuir em até 10% o custo total de 

propriedade em comparação com veículos Euro 6 movidos a diesel.  
 

O GNV emite 95% menos partículas que o diesel comum e 35% menor NOX (óxidos 
nitrosos), enquanto que a redução de CO2 começa em 10% e pode chegar a 100% no caso 
da utilização de biometano. 
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“Banco Central estrangula a economia brasileira”, diz Prêmio Nobel 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Às vésperas da reunião do Copom, em que se acredita que o Banco Central pode subir mais 
uma vez os juros, Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, disse em Davos, onde 
participa do Fórum Econômico Mundial, que o BC brasileiro estrangula a economia. Para 

ele, a política monetária do Brasil deveria se contrapor aos efeitos depressivos da queda do 
preço das exportações e da Operação Lava Jato. 

 
“Vocês têm uma das mais altas taxas de juros no mundo. Se o Brasil reagisse à queda no 
preço das exportações com medidas contracíclicas, o país talvez pudesse ter evitado a 

intensidade da atual crise.  
 

Outra questão é que, sempre que ocorrem escândalos de corrupção da magnitude do que 
acontece agora no Brasil, a economia é jogada para baixo. Isso cria uma espécie de 

paralisia”, afirmou o economista em entrevista à Agência Estado. 
 
Nota do BC muda apostas sobre juros 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
“O sistema legal no Brasil está colocando muita gente na prisão”, disse Stiglitz. “Não estou 

dizendo que não deveriam fazer isso, mas a política monetária deveria reconhecer que este 
é um período em que haverá restrição de gastos, particularmente no setor público, em que 
as pessoas serão mais cautelosas em tomar decisões, em que a construção civil vai se 

contrair.” 
 

Sobre o quadro mundial, o economista avalia que a economia terá desempenho em 2016 
igual ou pior ao de 2015. “Há falta de demanda agregada global. Mesmo antes da crise, o 
que sustentava a economia americana era uma bolha artificial. Se não fosse por ela, a 

economia teria sido fraca”, afirmou. 
 

Segundo ele, há quatro razões básicas para a demanda reduzida. “A primeira é a 
desigualdade. As pessoas no topo não gastam tanto (como parte da sua renda) quanto as 
pessoas na base. Então, à medida que a desigualdade cresce, a demanda se enfraquece”, 

explicou. 
 

“Em segundo lugar, há transformações estruturais acontecendo em quase todos os países. 
Nos EUA, a transição da indústria manufatureira para os serviços. Na China, das 
exportações para a demanda interna. Mas os mercados são duros em conduzir essas 
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transições. Tem sempre gente que fica para trás, o que contribui para a desigualdade. Os 

setores que ficam para trás não podem demandar bens”, avaliou. 
 

“Em terceiro lugar, a zona do euro está uma bagunça, com políticas econômicas que 
contribuíram para reduzir o crescimento”. O quarto fator, segundo o economista, é a queda 
do preço do petróleo. 

 

Artigo: Empreendedorismo e crescimento econômico 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Em um momento de baixo crescimento econômico e da necessidade de o Brasil retomar a 

geração de empregos, um dos caminhos mais eficientes é a aposta no empreendedorismo. 
 
O país tem de voltar a crescer rapidamente para não perder importantes conquistas sociais 

das últimas décadas, obtidas desde a estabilização da moeda com o Plano Real. Não há 
qualquer dúvida sobre a importância dos empreendedores nesse processo de retomada do 

desenvolvimento econômico. 
 
Empreender ganhou nos últimos anos um novo status em todo o mundo. E o Brasil caminha 

na mesmo direção. Atualmente, parcela da população jovem (incluindo vários recém-saídos 
da faculdade) sonha em abrir o próprio negócio.  

 
Segundo um levantamento feito pela Ernst & Young com empreendedores de todos os 

países do G20, o empreendedorismo está em alta entre os mais novos. Do total de jovens 
entrevistados, 65% desejam se tornar donos de seus próprios negócios.  
 

No Brasil, esse porcentual é ainda maior: 81% dos jovens ouvidos afirmaram que 
pretendem empreender em algum momento da vida. Segundo eles, a principal barreira que 

pode impedi-los de realizar essas aspirações profissionais são os fatores econômicos 
enfrentados pelo país. 
 

É necessária uma ação coordenada entre governos, companhias e empreendedores.Mas 
não basta a mudança na atitude dos jovens que ingressam no mercado de trabalho. É 

necessária uma ação coordenada entre governos, companhias e empreendedores para 
fomentar o ecossistema propício ao empreendedorismo.  
 

E aqui cabe às autoridades em especial o protagonismo de criar um ambiente favorável que 
estimule o empreendedor. Vários países no mundo têm cidades e regiões que facilitam a 

vida daqueles que buscam inovar e criar negócios. Vale do Silício, Nova York e Boston, nos 
EUA; Tel Aviv, em Israel; Cingapura, na Malásia; e Berlim, na Alemanha, são exemplos.  
 

É preciso, porém, atitudes firmes da União, estados e municípios no sentido de reduzir a 
burocracia e ampliar os incentivos fiscais ao empreendedor. O fim dos entraves ao capital 

de risco e ao desenvolvimento de empresas de ponta é um primeiro passo nessa direção. 
O acesso mais fácil ao crédito e a novas tecnologias também é essencial.  
 

A crise econômica brasileira não será equacionada, como sabemos, rapidamente. Mas é 
possível encurtar o caminho para a retomada do crescimento, de forma sustentável, com 

apoio mais efetivo àqueles que apostam em novos negócios.  
 
Além da eliminação das barreiras burocráticas que dificultam o desenvolvimento de novos 

negócios, é de extrema importância que se crie uma cultura que dê suporte ao 
empreendedorismo. Só assim os países poderão avançar no desenvolvimento de empresas 

de alto impacto.  
 
Entrevistas realizadas com 1,5 mil empreendedores de todos os países do G20 revelaram 

que a criação e promoção, pelo governo, de políticas educativas que deem suporte para 
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futuras gerações de jovens empreendedores precisam estar na ordem do dia. Caso 

contrário, as nações correm o risco de perder anos de crescimento do emprego e novas 
formas de inovação.  

 
Mudanças de cultura e relacionadas à educação levam tempo. Existe um mito de que seriam 
necessárias gerações para vermos algumas transformações, o que não é exatamente 

verdade. Precisamos começar hoje, tomando algumas medidas cujo impacto positivo já é 
comprovado, independentemente de onde forem implementadas.  

 
É o caso da criação de vistos multilaterais para empreendedores e o encorajamento de 
networking internacional. Essas medidas melhoram a mobilidade da mão de obra, a 

realização de negócios internacionalmente e o compartilhamento de culturas empresariais 
positivas. Alguns países como o Reino Unido e Canadá já contam com sistemas como esse 

e registram bons resultados. 
 
Começar cedo o ensino de empreendedorismo, manter programas educacionais durante o 

ensino secundário com foco em educação vocacional e parcerias com a indústria, e 
desenvolver iniciativas que promovam o compartilhamento de conhecimentos e o 

desenvolvimento das comunidades. Estas também são medidas importantes para criar um 
ambiente que permita que o potencial empreendedor das nações se desenvolva de forma 

plena.  
 
Mais do que criar alternativas de geração de emprego e renda para a população, o estímulo 

ao empreendedorismo representa um passo significativo em direção à retomada do 
crescimento econômico brasileiro.  

 
Entender e, principalmente, apostar nesse caminho pode encurtar e amenizar o período de 
turbulência e acelerar a recuperação do país. 

 
(Luiz Sergio Vieira é vice-presidente de Mercados da Ernst & Young). 

 

Brasil terá mais 700 mil desempregados em 2016, estima OIT 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
  
O Brasil terá uma das maiores altas no número de desempregados entre os países 

emergentes neste ano, informou um relatório Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
divulgado nesta terça-feira (19). Segundo a entidade, o número de desempregados no 

Brasil subirá de 7,7 milhões em 2015 (7,2%) para 8,4 milhões em 2016 (7,7%), chegando 
à estabilidade em 2017. 
 

O documento prevê um forte aumento do desemprego em 2016 e 2017, principalmente nos 
países afetados pela desaceleração da China e pela queda no preço das commodities, como 

o Brasil, afirma o relatório “Emprego Mundial e Perspectiva Social”, apresentado em 
Genebra.  
 

O relatório aponta que o desemprego mundial afetava 197,1 milhões de pessoas no ano 
passado, “cerca de um milhão a mais do que no ano anterior, e 27 milhões a mais do que 

nos anos anteriores à crise de 2008”. A OIT estima que o número total de desempregados 
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no mundo vai ultrapassar 200 milhões pela primeira vez em 2017, acima do número do ano 

passado e da projeção de 199,4 milhões para este ano. 
 

“O número de desempregados em nível mundial aumentará em 2,3 milhões em 2016, e em 
2017 em 1,1 milhão. A maior parte desse crescimento acontecerá nas economias 
emergentes” e os principais afetados serão Brasil (mais 700 mil desocupados) e China (mais 

800 mil), afirma a entidade. 
 

“O desemprego aumentou no ano passado e o que mais nos preocupa é que isso continuará 
acontecendo nesse ano e em 2017”, disse o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, em coletiva 
de imprensa. 

 
América Latina 

Na América Latina, as projeções da OIT estimam um aumento do número de 
desempregados de 19,9 milhões em 2015 (6,5% da mão de obra ativa) a 21 milhões em 
2016 (6,7%) e 21,2 milhões em 2017 (igual porcentagem). A crise não só afeta o emprego 

de milhares de pessoas, como piora seriamente as condições de trabalho, atingindo as 
classes médias e aumentando a instabilidade social. 

 
“A clara desaceleração das economias emergentes, combinada com a forte queda dos 

preços das matérias-primas, tem um impacto considerável no mundo do trabalho”, disse 
Ryder. 
 

Nova regra de ICMS afeta e-commerce e complica a vida de pequenas empresas 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

Para a empreendedora Grazielle Zonta, o ano começou com trabalho dobrado em planilhas 
de custos e consultas extras ao contador. Além da alta do dólar, com impacto direto nos 

preços dos ingredientes importados que usa para a produção dos Fit Cookies vendidos pela 
internet, a empresa está às voltas na adaptação de uma nova rotina tributária.  
 

Desde 1º de janeiro, as vendas diretas a consumidores de outros estados estão sob novo 
regime de alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

 
A regra em vigor, definida pela Emenda Constitucional 87/2015 (EC 87/2015), exige o 
recolhimento da diferença de alíquota entre os estados de origem e destino da mercadoria.  

 
Com efeito maior sobre as transações do e-commerce, mas aplicável em qualquer 

negociação que envolva pessoa física ou jurídica, o recolhimento do diferencial da tarifa 
entre os estados exige uma nova prática nas empresas de todo o país.  
 

Agora, é preciso recolher o ICMS do estado em que a venda está sendo realizada e também 
pagar o tributo no estado de destino, anexando as guias à mercadoria ao despachá-la para 

o cliente. 
 
 “Essa burocracia vai alterar os custos operacionais das empresas, pois será preciso 

pesquisar e aplicar as diferentes alíquotas entre os estados. São questões que desaguam 
no preço do produto”, avalia o advogado Ricardo Seyboth, do escritório Assis Gonçalves, 

Kloss Neto e Associados, de Curitiba.  
 
Grazielle ainda não alterou valores dos mil potes que vende por mês, 80% deles para fora 

do Paraná. “Mas vai ser inevitável mexer no preço. Na avaliação inicial, a alta deve ser de 
12%”, conta.  

 
Até 2019, o recolhimento do diferencial das alíquotas será compartilhado entre origem e 
destino, até ficar 100% com o estado consumidor.  
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A mudança inverte a natureza do imposto, até então totalmente retido no estado vendedor, 

e é resultado da mobilização de unidades da federação que viram a arrecadação cair com o 
crescimento do e-commerce no país.  

 
Em 2015, o comércio eletrônico faturou R$ 41,3 bilhões, de acordo com dados do E-bit, 
especializada no monitoramento da modalidade no país.  

 
“Ao invés de criar estratégias de desenvolvimento para estados mais pobres, o governo 

opta por fazer política com o aumento da burocracia, penalizando ainda mais as empresas”- 
(João Elói Olenike presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação ). 

 
1,3% 
É a estimativa de perda na arrecadação do ICMS sobre as transações feitas a partir do 

Paraná em 2019, conforme estudos para a EC 87/2015, com dados de 2013.  
 

No mesmo cálculo, São Paulo é o estado que mais perde, com queda de 2,1%. Acre e 
Tocantins têm as maiores altas, com 4% a mais no total arrecadado pelo tributo.  
 

Negócios paralisados 
Empresas inscritas no Simples Nacional também estão enquadradas na regra da EC 

87/2015, o que altera a carga tributária total e abre brecha para discussões judiciais sobre 
bitributação.  

 
Mas o primeiro resultado da nova prática está na paralisação dos negócios de pequenos e-
commerces. Apenas na Confirp Consultoria, escritório de contabilidade de São Paulo, 6 mil 

notas fiscais emitidas ao mês foram suspensas até que as empresas se adaptem às regras 
vigentes.  

 
Enquanto grandes varejistas digitais têm poucas dificuldades em alterar seus próprios 
sistemas, os negócios virtuais menores vão precisar de mais tempo para ajustes da rotina.  

 
Em muitos casos, cumprir a regra vai exigir dinheiro em caixa para fazer os recolhimentos 

à vista, no ato da venda, o que pode levar a desencaixe do fluxo financeiro da empresa.  
 
Para profissionais do mercado, a medida pode aumentar a informalidade e a sonegação.  

 
“Pode ainda mudar modelos de negócios, com suspensão de vendas para determinadas 

regiões do país. Neste caso, o consumidor será o prejudicado”, avalia Pedro Guasti, co-
fundador da E-bit e relações institucionais do Buscapé Company.  
 

Fase de transição gera dúvidas 
A diferença entre sistemas disponíveis para consulta e emissão de guias de recolhimento 

entre os estados e algumas lacunas na legislação são fatores complicadores para a rotina 
tributária das empresas com o novo modelo de cobrança do ICMS.  
 

Ainda não há regulamentação para procedimentos comuns no e-commerce, como envio de 
amostras para degustação e testes, devolução e trocas de mercadorias.  

 
O suporte para atendimento de contribuintes de outros estados também não é unificado, o 
que pode gerar atrasos em remessas e entrega dos produtos. 

 
No Paraná, a Secretaria da Fazenda do estado (Sefa) recebeu, desde dezembro até dia 13 

de janeiro, 360 pedidos de inscrição estadual de empresas do restante do país que mantêm 
negócios frequentes com consumidores locais.  
 

A inscrição estadual é uma forma de reunir as obrigações tributárias em um relatório e 
quitar o imposto mensalmente, e não a cada operação. Flexibilizar as exigências para 



abertura do registro nas respectivas secretarias de fazenda é uma das disposições da EC 

87/2015.  
 

Durante seis meses, a Sefa reduziu a documentação exigida para o registro, que pode ser 
liberado em até uma semana, dependendo do fluxo de pedidos.  
 

A equipe de atendimento ao contribuinte foi reforçada para fazer as orientações iniciais ou 
acionar auditores para respostas mais específicas. O estado tem 250 mil empresas 

cadastradas que, teoricamente, serão impactadas pela nova regra do ICMS.  
 
Tributo fica ainda mais complexo 

A partilha das diferenças de alíquotas nas vendas interestaduais aumenta ainda mais a 
complexidade do recolhimento do ICMS, alvo de negociações entre estados e, muitas vezes, 

pivô de guerras fiscais para atração de investimentos.  
 
Na avaliação de tributaristas, sem ambiente político para discussão de uma reforma 

profunda, as soluções paliativas estabelecidas pelo governo, além de não contribuírem para 
a desoneração da atividade empresarial, vão na contramão das mudanças necessárias para 

simplificar a carga tributária no país.  
 

As exigências aumentam as dificuldades operacionais e administrativas e fomentam 
discussões sofre obrigações e fiscalizações de cada parte. Para minimizar o impacto das 
mudanças, a secretaria de fazenda de São Paulo adiou a fiscalização e aplicação de multas 

nas operações interestaduais para abril deste ano.  
 

No Paraná, a OAB estadual formalizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 
para questionar o enquadramento das empresas do Simples na antecipação do pagamento 
do ICMS em operações interestaduais para produção ou revenda, exigida pelo decreto 

estadual 442/2015. 
 

“O regime do Simples só pode ser alterado por emenda constitucional. E mesmo a EC 
87/2015, que altera as obrigações nas transações diretas ao consumidor, ainda são 
passíveis de questionamentos, por conta dos convênios e ajustes regulamentares, que 

acabam, por vezes, excedendo à própria legislação”, diz o advogado Fábio Artigas Grillo, 
presidente da comissão de Direito Tributário da OAB-PR.  

 
Imposto dividido 
A Emenda Constituicional 87/2015 inverte o destino do ICMS. Aos poucos, o tributo vai sair 

do estado de origem para o de destino.  
 

 
 



RECOLHIMENTO DAS ALÍQUOTAS 

Como era 
Vendas realizadas para outros estados recolhiam a alíquota interna integralmente para o 

estado de origem. 
ex: No Paraná, recolhimento do ICMS integral de 18% 
 

 
 

 
 
Como é 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Vendas realizadas para outros estados recolhem a alíquota interestadual para o estado de 
origem, que também recebe parte da diferença entre a taxa interna do destino e da alíquota 

interestadual da origem. O restante deve ser recolhido em favor do estado de destino, até 
2019.  
 

ex: em uma transação entre Paraná e Acre, o vendedor recolhe 7% para a origem e divide 
o saldo da diferença entre a aliquota interna do Acre (17%) e o que já foi pago na origem, 

recolhendo 60% do valor para o Paraná e 40% para o Acre, em 2016.  
 

 
 



Escalonamento 

A partilha da diferença da alíquota interna contra a interestadual será feita gradualmente, 
até 2019  

 

 
 

Nota do BC muda apostas sobre juros 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Manifestação do presidente do Banco Central sobre previsão do FMI, às vésperas 
da decisão do Copom, gerou críticas e dúvidas sobre nova alta da Selic 

 

Na véspera da decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, uma nota do presidente do 

órgão, Alexandre Tombini, gerou surpresa e críticas no mercado, alterando as apostas sobre 
o rumo da política monetária na primeira reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) 

em 2016. 
 

Logo depois de Tombini afirmar em nota que considerava “significativas” as novas projeções 
do FMI (Fundo Monetário Internacional) indicando piora no cenário econômico brasileiro, o 
mercado passou a prever um aumento de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic, hoje de 

14,25%, e não mais de 0,50.  
 

Alguns analistas, que classificaram a nota como “quebra da tradição” do BC de não se 
pronunciar nos dias de Copom, passaram a prever até a possibilidade de a taxa ficar 
inalterada.  

 
Ao citar a previsão do FMI de recessão de 3,5% neste ano no Brasil, a nota de Tombini diz 

que “todas as informações econômicas relevantes e disponíveis até a reunião do Copom 
são consideradas nas decisões do colegiado”. 
 

Nesta terça, o Planalto informou que não comentaria o relatório do FMI.  
 

Reação 
O documento gerou uma reação imediata do mercado, que não só mudou suas apostas 
sobre a decisão desta quarta (20) como levantou suspeitas de que o BC procurou um 

“pretexto” para adotar uma posição mais em linha com o Palácio do Planalto, que prefere 
manter os juros inalterados para evitar mais abatimento econômico. 

 
O tom das críticas elevou-se com rumores de que o presidente do BC havia se reunido com 
a presidente Dilma na noite de segunda-feira. Analistas diziam que a nota do BC após a 

suposta reunião jogavam por terra todo o trabalho recente da instituição para recuperar 
sua credibilidade, abalada durante o primeiro mandato da petista. Tanto o Planalto como o 

BC negaram o encontro. 
 
Segundo analistas, a nota de Tombini, um dia antes de o BC definir a nova taxa de juros, 

foi uma tentativa atrapalhada do órgão de corrigir as expectativas do mercado, que 
apontavam majoritariamente para um aumento de 0,50 ponto porcentual. 
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VALE O ESCRITO 

Embora manifestações do BC sobre juros na véspera do Copom sejam raras, a instituição 
afirma que não violou nenhuma regra escrita e que agiu de maneira inédita diante de um 

fato também inédito: a drástica revisão das projeções de crescimento do país feita pelo 
FMI.  
 

A instituição defende que o mercado iria especular de qualquer maneira sobre a forma como 
o relatório poderia ser interpretado pelo BC. Por isso, Tombini decidiu se antecipar e publicar 

um posicionamento. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Exportação de aço tem alta de 40% em 2015 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
Apesar do volume maior, receitas caíram por causa do recuo nos preços 

 

O setor siderúrgico fechou 2015 com um volume recorde de exportações, revelando o 

esforço das companhias para driblar a fraca demanda no mercado doméstico. Os embarques 
de aço somaram 13, 7 milhões de toneladas, alta de 40,3% em relação ao ano anterior, 
segundo dados inéditos do Instituto Aço Brasil. 

 
Mesmo enviando mais toneladas para fora do país, as usinas amargaram um recuo de 3,3% 

na receita com vendas ao exterior, para US$ 6,6 bilhões. Isso indica que a estratégia de 
recorrer ao mercado externo para desovar estoques e evitar a paralisação de equipamentos 
pode ter pouco fôlego. 

 
De acordo com o Aço Brasil o salto no montante vendido fora do País reflete, principalmente, 

operações entre companhias para fornecimento de produtos semiacabados a usinas na 
Europa e nos EUA, e, também, ações emergenciais do setor para evitar redução ainda maior 
do grau de utilização da capacidade instalada.  
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Em meio à recessão econômica, o setor registrou em 2015 queda de 16,1% nas vendas ao 

mercado doméstico em 2015. Foram 18,2 milhões de toneladas vendidas, volume 6,2 
milhões inferior ao recorde histórico de 2013.  

 
A produção de aço bruto somou 33,2 milhões de toneladas em 2015, retornando ao patamar 
de 2010. Ao fim do ano as siderúrgicas operavam a 68,7% de sua capacidade, abaixo da 

média global. 
 

A estratégia de resistência via exportação tem esbarrado no excedente de 700 milhões de 
toneladas de aço no mundo e na feroz competição com o aço chinês, que derrubou os preços 
do aço no mercado internacional.  

 
Diante do ganho marginal com os embarques, algumas companhias já recuaram. Um 

exemplo é a Usiminas, que optou por desativar a fabricação primária de aço na usina de 
Cubatão (SP), voltada à exportação. A situação financeira da companhia é considerada 
preocupante. 

 
“Quando você tem um resultado negativo (em dólares) significa que só está exportando 

para não parar máquinas e manter empregos. Não há como continuar embarcando volumes 
expressivos sem margem”, diz o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo 

de Mello Lopes. 
 
A ArcelorMittal Brasil exporta hoje 60% de sua produção, ante 20% em 2013. Em julho de 

2014, a siderúrgica religou o alto-forno 3 da usina de Tubarão, em Vitória (ES), retomando 
a capacidade plena de produção de 7 milhões de toneladas anuais de planos.  

 
“Estamos exportando tudo que não conseguimos vender no mercado interno, mas a 
margem é praticamente zero”,diz o presidente da companhia no País, Benjamin Baptista 

Filho. 
 

As siderúrgicas vêm pedindo ajuda ao governo. Um dos pleitos é o aumento da alíquota do 
imposto de importação de aço. 
 

Tecnologia ameaça 5 milhões de empregos até 2020 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

Conhecido como “quarta revolução industrial”, o processo de desenvolvimento da robótica, 
da inteligência artificial e da biotecnologia deve eliminar 7,1 milhões de empregos durante 
os próximos cinco anos, nas maiores economias mundiais, segundo um relatório do Fórum 

Econômico Mundial (WEF) publicado em Davos, na segunda-feira.  
 

O número, que deveria ser parcialmente compensado pela criação de 2,1 milhões de novos 
cargos, contribui para a previsão das Nações Unidas de um aumento de 11 milhões na taxa 

de desemprego global até 2020. 
 
A avaliação, que estudou países como Estados Unidos, Alemanha, França, China e Brasil, 

destaca os desafios criados pelas tecnologias modernas, que automatizam e tornam 
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redundantes diversas tarefas humanas, como a fabricação de produtos e cuidados com a 

saúde.  
“Esses fenômenos provocarão grandes perturbações não só nos modelos empresariais como 

também no mercado de trabalho durante os próximos cinco anos”, afirma o WEF, 
organizador do Fórum de Davos, que começará na próxima quarta-feira nesta cidade dos 
Alpes suíços. 

 
Estudos baseados em uma pesquisa global de executivos e funcionários de estratégia 

mostram que dois terços das perdas são esperadas para acontecer em setores 
administrativos, visto que as máquinas inteligentes assumem cada vez mais tarefas 
rotineiras.  

 
O relatório “O Futuro dos Empregos” conclui ainda que, apesar de o impacto das perdas 

variar consideravelmente em cada área, postos de trabalho serão perdidos em todas os 
setores da indústria — principalmente na saúde, devido ao aumento da telemedicina, e nos 
setores de energia e serviços financeiros. Por outro lado, haverá uma crescente demanda 

de profissionais qualificados, como analistas de dados e especialistas em representantes de 
vendas. 

 
Como, diversas vezes, os empregos majoritariamente femininos se concentram em áreas 

em declínio ou em baixo crescimento, as mulheres serão as maiores prejudicadas com a 
perda de suas atividades, principalmente em vendas, trabalhos de escritório e funções 
administrativas. Enquanto os homens terão um emprego adquirido para cada três perdidos, 

elas enfrentam mais de cinco empregos perdidos para cada novo.  
 

O WEF criou o painel “a quarta revolução industrial” — um tema que abrange a robótica, 
nanotecnologia, impressão em 3D e biotecnologia. A quarta revolução transformará a 
economia mediante a combinação de diversos fenômenos já existentes, como a internet 

das coisas e o Big Data. 
 

Enquanto a primeira revolução industrial foi desencadeada pela generalização da máquina 
a vapor, a segunda se deu pela eletricidade e redes de montagem e a terceira pela eletrônica 
e pela robótica. 

 
Esses processos transformaram radicalmente os processos produtivos e os mercados de 

trabalho e, de acordo com o WEF, a quarta não será diferente. 
 
“Sem ações urgentes e focadas para gerenciar essa transição a meio prazo e criar uma mão 

de obra competente para o futuro, os governos terão que enfrentar um aumento constante 
do desemprego assim como um agravamento das desigualdades”, explica Klaus Schweb, 

presidente e fundador do WEF, citado no comunicado. 
 

Idade mínima para aposentadoria está entre as propostas estudadas, diz Rossetto 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 
O ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rossetto (PT), defendeu nesta terça-

feira (19) mudanças na Previdência Social. Embora tenha afirmado que se trata de “um 
extraordinário patrimônio dos trabalhadores”, Rossetto declarou que é preciso fazer um 

“aperfeiçoamento” no regime. O estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria 
está entre as propostas que o governo está estudando. 
 

“A sociedade brasileira tem conquistado mudanças importantes. Os brasileiros vivem mais, 
o que é muito positivo, e ao mesmo tempo nós temos reduzido a taxa de fecundidade 

porque as famílias têm melhores condições de planejamento. Isso traz impactos à 
Previdência aqui e em qualquer país do mundo”, afirmou Rossetto, em evento realizado na 
sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, no Rio. 
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Segundo o ministro, o governo passou 2015 debatendo mudanças na Previdência Social. 

“O que é importante é dar continuidade a esses aperfeiçoamentos, para que nós tenhamos 
uma previdência justa, para sempre e para todos”, declarou o ministro. 

 
O governo considera o atual regime previdenciário “positivo, um regime solidário entre as 
gerações, um regime de repartição simples, um regime contributivo”, mas, mesmo assim, 

ele careceria de “aperfeiçoamentos”, nas palavras do ministro. 
 

“(Idade mínima) faz parte também. Nós já temos idade mínima hoje na Constituição, 
existem várias propostas nesse sentido, existem as propostas de combinação do tempo de 
trabalho com a idade na medida em que o mercado de trabalho no Brasil é muito 

diferenciado - nós temos trabalhadores que iniciam com 16, 17 anos, e outra parcela da 
população que começa a trabalhar com 25, 26 anos. Essa é uma experiência importante, 

que o Congresso acabou de aprovar, que é a relação que combina tempo de trabalho com 
idade (95/85)”, afirmou Rossetto. 
 

O ministro garantiu que qualquer mudança passará por amplo debate. “Existem várias 
outras propostas nesse sentido (idade mínima), todas elas com o objetivo de assegurar a 

sustentabilidade e a manutenção dos direitos dos trabalhadores. 
 

Em qualquer hipótese, haverá um amplo debate com a sociedade, com as representações, 
com o Congresso Nacional, para que essas mudanças representem consensos positivos para 
a preservação da Previdência Social em nosso país.” 

 

Empresas têm até 29 de janeiro para aderir ao Simples Nacional 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
A maioria das empresas com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 3,6 milhões 

pode participar 

 

As micro e pequenas empresas em atividade que querem aderir ao Simples Nacional em 
2016 – sistema que unifica oito impostos em um só boleto – têm até o dia 29 de janeiro 

para solicitar a adesão. Se o pedido for aceito, a opção retroagirá ao primeiro dia do ano. 
A Receita Federal recomenda que o empresário antecipe o pedido para que dê tempo de 

resolver qualquer pendência com o governo. Quem perder o prazo, só poderá entrar em 
2017. 
 

Podem participar quase todas as empresas com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 
3,6 milhões e que não possuam qualquer pendência com o governo. Algumas das atividades 

vedadas são: importação ou fabricação de automóveis, importação de combustíveis, 
varejistas ou produtores de cigarros e bebidas alcoólicas e quem realiza cessão ou locação 
de mão de obra e se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. 

 
Para aderir ao sistema, é necessário que a empresa esteja em dia com o pagamento dos 

tributos em qualquer esfera (federal, estadual ou municipal), com as declarações emitidas 
ao fisco e com as inscrições nos órgãos competentes. Caso contrário, o pedido será 
indeferido. Até 29 de janeiro, é possível regularizar a situação. Passado o prazo, o novo 
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requerimento poderá ser feito quando o sistema abrir novamente – provavelmente em 

janeiro de 2017. 
 

Segundo o Sebrae, o número de solicitações cresceu 125% em 2015 com relação ao ano 
anterior, ao atingir 502 mil pedidos. Desses, cerca de 320 mil foram deferidos e 182 mil 
indeferidos, a maioria por irregularidades fiscais. 

 
Como aderir 

O empresário que tem intenção de aderir ao Simples Nacional deve fazer a solicitação na 
página do programa (www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional). O resultado final será 
divulgado em 17 de fevereiro. 

 
As empresas que já fazem parte não precisam aderir novamente. Já os novos negócios têm 

30 dias após a inscrição municipal ou estadual, desde que não tenham decorridos 180 dias 
da data de abertura do CNPJ. Após esse prazo, só em janeiro do próximo ano.  
 

Prós e contras 
Antes de fazer a opção ao Simples Nacional, o empresário precisa estar atento às alíquotas 

que serão cobradas. O primeiro passo é ver em qual tabela sua atividade se encaixa – são 
seis anexos, no total – e qual o faturamento anual (para cada nível, há um tipo de alíquota). 

 
Na opinião da contadora da Escrilex, Kelly Rose, o Simples Nacional é ideal para 
microempresas, que têm faturamento anual bruto de até R$ 360 mil. Para quem fatura 

acima desse valor, as atividades enquadradas no anexo III - locação de bens móveis e 
escritórios de serviços contábeis, por exemplo – também conseguem reduzir o montante 

de imposto quando optam pelo Simples. 
 
Já para aqueles enquadrados na tabela VI – médicos, engenheiros e psicólogos, por 

exemplo – só vale a pena quando o negócio tem uma folha salarial alta, explica Kelly. Se 
esse não for o caso, o aconselhável é optar pelo Lucro Presumido. 

 

Desemprego dispara como principal causa da inadimplência 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O desemprego disparou como principal motivo que levou o consumidor à inadimplência no 
4º trimestre de 2015, em comparação com o mesmo período de 2014, de acordo com uma 

pesquisa realizada pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Pelo 
levantamento, 41% dos consumidores entrevistados declararam que o desemprego causou 

a inadimplência, o que representa um salto de 5 pontos percentuais. 
 
Depois do desemprego, o segundo motivo causador da inadimplência foi o descontrole 

financeiro, apontado por 23% dos entrevistados. Já a alimentação gerou a inadimplência 
para 18% dos consumidores, seguido por compra de vestuário e calçados, com 18% e 

pagamento de contas diversas, com 17%. A aquisição de móveis, eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos, que foi apontada como principal causa nos últimos trimestres, desta vez 
foi citado por 16% dos entrevistados.  

 
O levantamento da Boa Vista SCPC mostrou também que os consumidores estão mais 

cautelosos na hora de gastar. Segundo a pesquisa, 78% dos consumidores não pretendem 
realizar novas compras e apenas 21% pretendem fazer novas aquisições depois de saldar 
seus compromissos, o que representa uma redução de 11 pontos percentuais em 

comparação com o ano anterior.  
 

A forma de pagamento mais utilizada na compra que gerou a inadimplência foi o 
carnê/boleto, com 34% das citações; seguida por cartão de crédito, com 28%; cheque, 
com 14%; empréstimo pessoal, 12%; cartão da loja, 7%; e cheque especial, com 5%. 
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Quanto ao valor das dívidas, 31% dos consumidores disseram que a soma das dívidas em 

atraso é de até R$ 500, enquanto 51% têm entre R$ 500,01 e R$ 5 mil e 18% devem mais 
de R$ 5 mil. 

 
A pesquisa aponta que 32% dos entrevistados se declaram muito endividados. Outros 32% 
mais ou menos endividados, enquanto 36% se declararam pouco endividados. Já a renda 

familiar dos consumidores está comprometida em até 25% com o pagamento de dívidas 
para 46% dos entrevistados, de 25% a 50% para 30% dos consumidores, e acima de 50% 

de comprometimento para 24% dos pesquisados. 
 
A maioria dos entrevistados (81%) declarou possuir condições de pagar as dívidas vencidas 

e que geraram a restrição. Nesse tópico, 11% têm condição de pagar parte da dívida e 8% 
não têm condições de pagar. Dos que vão pagar totalmente, 57% irão regularizar a dívida 

de forma parcelada, dos quais 67% irão regularizar nos próximos 30 dias. 
 
O levantamento revelou também que 37% dos consumidores declararam que a quantidade 

de dívidas continua igual em comparação ao mesmo período do ano de 2014. Para 32% 
deles as dívidas aumentaram e, em 31% dos casos elas diminuíram. 

 
Pessimismo 

No entanto, o pessimismo aumentou, em relação à percepção da renda versus gastos para 
os próximos 12 meses: 70% responderam que a situação melhorará, seguida por 18% que 
acreditam que estará tudo igual e 12% que esperam piorar. Esse pessimismo representava 

apenas 2% dos entrevistados no 4º trimestre de 2014, ou seja, um salto de 10%. 
 

A Pesquisa do Perfil do Inadimplente é aplicada trimestralmente em consumidores 
inadimplentes, que possuem alguma dívida vencida e não paga registrada no banco de 
dados da Boa Vista SCPC, que buscaram orientação no balcão de atendimento ao 

consumidor. As entrevistas foram realizadas presencialmente de 23 de novembro a 2 de 
dezembro de 2015, com 1.017 consumidores. 

 

Número de fusões e aquisições cai por causa da crise 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
O número total de fusões e aquisições no Brasil em 2015 caiu 16% em relação ao ano 
anterior, para 742, atingindo o menor nível desde 2009, segundo os dados mais recentes 

da consultoria PwC. Com a economia brasileira em crise e a forte valorização do dólar no 
ano passado, os estrangeiros lideraram as transações pela primeira vez em 15 anos. 

 
Das 742 operações de fusões e aquisições anunciadas no ano passado, 218 tiveram seu 
valor divulgado, totalizando US$ 34,85 bilhões. Trata-se de uma queda de 68% na 

comparação com o volume das transações com valores anunciados em 2014. Foram sete 
grandes acordos superiores a US$ 1 bilhão e 51 com valores entre US$ 101 milhões a US$ 

999 milhões. As demais aquisições foram de pequeno porte. 
 
No ano de 2015, os investidores estrangeiros estiveram presentes em 51% das transações, 

bem acima da participação do ano anterior, de 38%, e o maior nível desde 2000, quando 
chegou a 57%.  

 
As empresas de capital americano continuaram liderando o ranking de operações, seguidas 
das britânicas e das japonesas. “Os chineses têm aparecido bastante, mas eles são muito 

seletivos. Fazem grandes e poucas operações, em setores bem definidos, como o de 
infraestrutura”, diz Rogério Gollo, sócio da PwC Brasil e líder da área de fusões e aquisições. 

 
Para este ano, o executivo prevê nova queda na participação de empresas brasileiras nas 
aquisições e presença ainda maior de estrangeiros. “Com base nas consultas que nos fazem, 

estimo um aumento de 20% na participação de companhias de fora nas transações.” 
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“As empresas estão esperando um cenário político e econômico mais claro e certa 

estabilidade do dólar. Se isso acontecer, as fusões e aquisições vão crescer. Mas se as 
condições piorarem, com acirramento da disputa política, com mais inflação e alta de juros, 

aí haverá nova queda”, explica. 
 
Entre os investidores financeiros, o apetite, segundo Gollo, tem sido menor, em função do 

risco cambial, já que normalmente esse tipo de fundo compra participações em empresas 
para revender em um prazo relativamente curto, de dois, três anos.  

 
Para as multinacionais que esperavam uma brecha para entrar ou se fortalecer no mercado 
brasileiro, o momento é particularmente interessante, diz o executivo. “Tivemos uma 

pequena janela entre 2008 e 2009 e antes disso só em 2002, 2003. Para quem planeja 
estar no Brasil, a hora é agora.” 

 

PR tem pior exportação em cinco anos 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Apesar do saldo positivo da balança comercial, o Paraná não tem o que comemorar em 

relação às exportações.  
 
Em 2015, as empresas do estado faturaram US$ 14,9 bilhões com os embarques para o 

exterior, número 9% inferior do alcançado em 2014 e também o menor dos últimos cinco 
anos, de acordo com os dados do ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC). 
 
Mesmo com o real desvalorizado 48,5% em relação ao dólar, o comércio com os outros 

países no ano passado não reagiu.  
 

O saldo positivo da balança comercial do estado, de US$ 2,4 bilhões, se deu basicamente 
por conta da forte retração das importações, que passaram de US$ 17,2 bilhões em 2014 
para US$ 12,4 bilhões no ano passado, uma queda de 28%. 

 
A perda de faturamento nos embarques internacionais das empresas do estado em 2015 

foi disseminada: seis dos dez principais produtos vendidos para o exterior lucraram menos: 
soja, farelo de soja, açúcar, óleo de soja, automóveis e café solúvel.  
 

O complexo soja (grão, óleo e farelo) foi um dos grandes prejudicados pela queda de preços 
no exterior, causada pelo excesso de oferta e redução nas cotações internacionais. Em 

2015, a soja brasileira teve um recuo de 8,8%, em média, no valor vendido.  
 
Entre os produtos que acumularam alta nas vendas, o milho foi o que registrou maior 

aumento (6%) com US$ 617 milhões em embarques, ante US$ 580 milhões em 2014. Ao 
lado dele, com resultados positivos, aparecem frango, madeira e papel. 

 
Para este ano é esperada uma recuperação na safra de grãos e a estabilidade nos preços 
das commodities agrícolas, embora ainda pressionados. Outro diferencial deve vir no 

aumento dos volumes embarcados, principalmente da soja e açúcar.  
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Outra perspectiva positiva para o cenário externo em 2016 é o mercado argentino, 

promessa para a venda de produtos manufaturados, especialmente veículos e máquinas 
agrícolas.  

 
O Paraná é um dos principais produtores brasileiros de máquinas, como tratores e 
colheitadeiras, e também de veículos, principal produto embarcado para o país vizinho.  

 
“O setor automotivo claramente também vai ser beneficiado este ano com o novo 

presidente Mauricio Macri”, afirma José Augusto de Castro, presidente da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB).  
 

Perdas e ganhos 
Entre as 10 maiores empresas exportadoras do estado, oito tiveram retração nas vendas 

em 2015. Sete com queda de dois dígitos, como Cargil, BRF, Coamo, Renault, Bunge, Louis 
Dreyfus e Usina Santa Terezinha.  
 

A Nidera Sementes registrou queda de 8%. As duas únicas companhias do ranking que 
tiveram resultados positivos em 2015 foram a Seara Agronegócios, que incrementou os 

embarques em 56% e ganhou cinco posições, e a papeleira Klabin, com 9% de alta. 
 

DIFICULDADES 
Apesar do saldo positivo da balança comercial do estado, as exportações da maioria dos 
setores acumulam quedas em 2015. 

 
 

 
 
 



Wittemann chega com experiência em crise 

20/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

O cenário de retração econômica e desvalorização cambial, que afeta especialmente as 

empresas importadoras, não é novo para Frank Wittemann, o novo diretor-presidente da 
Jaguar Land Rover (JLR) no Brasil, América Latina e Caribe, que a partir de fevereiro 

substitui oficialmente Terry Hill.  
 
É que Wittemann passou os últimos oito anos na Rússia, primeiro como chefe das operações 

da Volkswagen e há cinco ano como CEO da JLR no país, onde as vendas de veículos caíram 
35% em 2015. 

 
“Também é um mercado que passou por grande crescimento e depois entrou em forte 

recessão”, disse o executivo em seu primeiro encontro com jornalistas brasileiros, na terça-
feira, 19, a pedido dele mesmo, para começar a sentir o clima de negócios pouco antes de 
assumir definitivamente seu cargo no escritório da empresa em São Paulo.  

 
Wittemann reafirmou que a JLR permanece otimista com o futuro do mercado automotivo 

brasileiro, por isso investe R$ 750 milhões na fábrica de Itatiaia (RJ), a ser inaugurada em 
abril próximo.  
 

Ele lembra que o segmento premium é menos afetado em momentos de crise econômica 
como o atual, mas reconhece que no curto prazo o ambiente é difícil, especialmente devido 

à alta do dólar que encarece os produtos importados.  
 
“O câmbio é de fato o principal desafio, é o que vai definir nossos preços e ditar o ritmo das 

vendas. Somos diretamente afetados porque mesmo os carros que vamos produzir aqui 
(Range Rover Evoque e Discovery Sport) têm grande quantidade de itens importados”, diz. 

Ele ressalta que ainda não conhece o mercado brasileiro para arriscar prognósticos, mas 
avalia que, com os dados atuais, o cenário “é de estabilidade ou queda de até 5% no 
segmento de veículos premium” no Brasil.  

 
VISÃO DE LONGO PRAZO 

 
A aposta de longo prazo da JLR é de que em algo como cinco a seis anos o País atinja o 
nível de 5 milhões de veículos/ano e o segmento de veículos de luxo alcance cerca de 10% 

das vendas.  
 

“Seria um mercado de 500 mil carros premium por ano (10 vezes acima do nível atual de 
cerca de 50 mil em 2015), poucos países têm isso a oferecer no mundo”, destacou Dmitry 
Kolchanov, diretor regional da divisão Overseas, que engloba os mercados da Ásia-Pacífico 

(exceto China), Oriente Médio, África, Rússia e América Latina. Curiosamente, Kolchanov é 
russo educado no Reino Unido e antecedeu Wittemann na direção das operações russas da 

JLR.  
 
O diretor acompanhou o colega alemão em sua visita a São Paulo e reafirmou que a 

fabricante inglesa segue com grandes expectativas em relação aos países latino-
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americanos. “O momento é de queda no Brasil, mas ainda é nosso maior mercado na região, 

atrás do México, e no longo prazo as vendas vão se recuperar”, avalia Kolchanov.  
 

No curto prazo, contudo, não há nenhum plano para exportar carros a partir da fábrica 
brasileira. “O câmbio atual ajuda, mas o Brasil continua a ser um país caro para produzir. 
Por causa do tamanho do mercado ainda não temos escala para localizar mais 

componentes”, explica o diretor da divisão Overseas.  
 

A planta brasileira vai começar apenas montando as carrocerias que já vêm armadas e 
pintadas do Reino Unido. As operações locais de pintura e soldagem em Itatiaia só serão 
iniciadas mais tarde, quando a produção atingir ritmo mais próximo da capacidade de 24 

mil unidades/ano.  
 

JAGUAR 
 
O plano é montar inicialmente no Brasil somente dois Land Rover, primeiro o Range Rover 

Evoque e, na sequência, o Discovery Sport. Nenhum Jaguar está previsto no momento. 
“Somos as duas marcas, mas agora vamos focar nos Land Rover, a Jaguar é uma 

possibilidade mais adiante”, diz Wittemann.  
 

Antes de pensar em montar modelos Jaguar em Itatiaia, Wittemann destaca que o objetivo 
é aumentar o mercado da marca inglesa no Brasil, que há pouco mais de um ano tinha 
apenas duas concessionárias no País. Agora, com a completa integração das lojas Land 

Rover para expor e negociar carros Jaguar também, existe perspectiva de aumentar as 
vendas. “Estamos muito bem posicionados nos segmentos onde atuamos com a Land Rover 

e agora podemos fazer o mesmo com a Jaguar”, afirma. 
 

Volkswagen enfrentará processos de acionistas por dieselgate 

20/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 
Um grupo de 66 acionistas da Volkswagen entre investidores institucionais dos Estados 

Unidos e do Reino Unido abrirá um processo na Alemanha com o objetivo de buscar 
compensação pelas perdas do valor de suas ações devido ao escândalo de fraude em testes 

de emissões que ficou conhecido como dieselgate.  
 
De acordo com a agência Reuters, o escritório de advocacia Nieding + Barth informou que 

apresentará o caso ainda nesta semana no tribunal regional em Brunswick. 
 

“Somando-se a isso, reunimos outros vários milhares de investidores privados. Assim, 
achamos que somos a maior plataforma para ações contra a Volkswagen na Alemanha”, 
disse Klaus Niedling, da Niedling + Barth, à Reuters.  

 
O escritório pretende usar as chamadas ações modelo de mercados de capitais, um 

procedimento judicial alemão que pela ausência de ações coletivas como as norte-
americanas usa determinações judiciais vencidas por investidores individuais como modelo 
para obter danos a outros que são igualmente afetados. De acordo com a agência, a VW 

não quis comentar o assunto. 
 

Desde que o caso de fraude se tornou público, em setembro de 2015, as ações da 
Volkswagen perderam quase um terço de seu valor. O escândalo estourou quando o grupo 
admitiu ter enganado reguladores norte-americanos sobre os níveis de emissões de seus 

motores movidos a diesel ao instalar um software em mais de 11 milhões de automóveis, 
tanto da marca Volkswagen quanto Audi, Seat e Skoda. 

 
A empresa então começou um longo processo para reverter a situação, desde a demissão 
do CEO global do grupo, Martin Winterkorn, até o anúncio de um plano global que envolvia, 
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entre outras medidas, um recall global. Na Califórnia, Estados Unidos, o plano apresentado 

pela montadora foi rejeitado 
 

Indústria inicia o ano mais pessimista do que em 2015 

20/01/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Os empresários brasileiros continuam pessimistas com as condições atuais e futuras da 

economia e das empresas. É o que mostra o Índice de Confiança do Empresário Industrial 
(Icei), divulgado na segunda-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

 
Em janeiro, o indicador ficou em 36,5 pontos, valor 7,9 pontos inferior ao registrado no 

mesmo mês de 2015 e ainda 18,4 pontos abaixo da média histórica, que é de 54,9 pontos. 
O índice varia de zero a cem pontos. Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais 
disseminado é o pessimismo.  

 
De acordo com a pesquisa, a confiança é menor entre os empresários da construção. Nesse 

setor, o índice ficou em 35,1 pontos, abaixo do índice nacional. Na indústria extrativa, o 
indicador alcançou 44 pontos e, na de transformação, 36,4 pontos. Nas pequenas empresas 
o Icei ficou em 35,1 pontos, também abaixo do índice nacional. Nas grandes empresas, 

chegou a 37,6 pontos e, nas médias, a 35,5 pontos.  
 

Nesta edição do índice foram ouvidas 2.772 empresas, entre 4 e 13 de janeiro. Dessas, 
1.084 são pequenas, 1.063 são médias e 625 são de grande porte. 
 

Mercados emergentes devem ter fuga de capital de US$ 448 bi neste ano 

20/01/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Após alguns anos difíceis, os títulos e ações de mercados emergentes estão a caminho de 

outro ano de fuga de capitais provocada pela desaceleração do crescimento global e 
endividamento corporativo, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na 

sigla em inglês).  
 
Os mercados emergentes registraram saída líquida de capital de US$ 735 bilhões em 2015, 

mais do que o esperado, ante US$ 111 bilhões em 2014. A expectativa é de que tenha em 
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2016 saídas, incluindo erros e omissões, de US$ 448 bilhões, de acordo com relatório do 

IIF divulgado nesta quarta-feira.  
 

O grupo afirmou que fortes saídas da China, que refletem preocupações com a moeda e 
crescimento, são o principal fator por trás das perdas em 2015. A China teve fuga de US$ 
676 bilhões em 2015, de acordo com o IIF.  

 
"Mas a fraqueza vai bem além da China já que temos visto uma fuga persistente de capital 

de portfólios de uma ampla faixa de mercados emergentes, com os investidores cada vez 
mais preocupados com as perspectivas de crescimento e alto endividamento corporativo", 
disse o diretor-gerente e economista-chefe do IIF Charles Collyns.  

 
A organização afirmou que Brasil, Turquia e África do Sul são alguns dos países mais 

vulneráveis à contínua redução nos mercados emergentes devido à fraqueza na política 
macroeconômica, altos níveis de dívidas corporativas em moeda estrangeira e significativos 
déficits de conta corrente.  

 
Há alguns países bem posicionados como Índia e México. Mas com os temores sobre a China 

e recessão pelo segundo ano seguido no Brasil e na Rússia, muitos temem que os retornos 
de investimentos não devem se recuperar em breve.  

 
RECESSÃO GLOBAL  
Na terça-feira (19), o FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou relatório que indica que 

a recessão no Brasil será um dos principais fatores para o desempenho abaixo do esperado 
que a economia global deve ter em 2016.  

O Fundo cortou a expansão mundial neste ano para 3,4%, 0,2 ponto percentual a menos 
que nas projeções de outubro. No caso do Brasil, o corte foi bem mais agudo. De acordo 
com o FMI, a economia do país recuará 3,5% em 2016, baixa de 2,5 pontos percentuais 

em relação ao relatório anterior.  
 

A esperança de retomada do crescimento brasileiro, que nas previsões de outubro do FMI 
aconteceria em 2017, foi adiada para 2018, último ano do governo Dilma Rousseff. No ano 
que vem, estima o Fundo, o Brasil sairá do vermelho, mas terá expansão zero, uma piora 

de 2,3 pontos percentuais em relação à previsão de outubro.  
 

Votorantim anuncia suspensão de atividades em Niquelândia, GO 

20/01/2016 – Fonte: G1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mais de 800 funcionários devem ser demitidos até maio, segundo sindicato. 

Empresa informou em nota que foi uma 'decisão difícil, mas necessária'.  
 
A Votorantim Metais anunciou que vai suspender, a partir do dia 1º de fevereiro, as 

operações em Niquelândia, na região norte de Goiás. A empresa informou, em nota, que 
foi uma "decisão difícil, mas necessária", que teve como responsável as quedas no preço 

do níquel no mercado mundial. Além da mineradora na cidade goiana, a refinaria de São 
Miguel Paulista (SP) também deve ter as atividades suspensas. 
 

Segundo o comunicado, divulgado na segunda-feira (19), a suspensão não vai acontecer 
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de uma vez. Primeiro, a extração de níquel na mina de Niquelândia será paralisada. Em 

seguida, em maio, as atividades produtivas de beneficiamento do minério vão ser 
interrompidas na cidade. No mesmo mês, a indústria também suspenderá o trabalho na 

refinaria de São Miguel Paulista. 
 
A Votorantim Metais informou que já está negociando as condições de desligamento dos 

funcionários com os sindicatos da categoria. 
 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Niquelândia e 
Barro Alto, Geraldo Lopes, disse ao G1 que todos os funcionários ficaram surpresos com o 
anúncio. “Em 40 anos da empresa aqui na cidade, nunca chegamos numa situação dessa, 

está um clima de velório”, afirmou o presidente. 
 

Segundo ele, 220 operários da mina devem ser demitidos na primeira etapa da suspensão. 
Outros 600 serão dispensados em maio. “Temos que considerar também os milhares de 
empregos indiretos que vamos perder, sem dúvida, podemos falar em cerca de 3 mil 

desempregados, infelizmente”, disse. 
 

Ainda na nota, a empresa afirmou que a será mantida a “infraestrutura necessária para a 
garantia da execução dos compromissos legais e socioambientais vigentes, bem como a 

continuidade por tempo indeterminado dos investimentos nos programas sociais de 
Niquelândia e São Miguel Paulista”. 
 

Em relação aos fornecedores e clientes da empresa, a Votorantim se comprometeu a manter 
um diálogo para que todas as necessidades e particularidades sejam avaliadas caso a caso. 

 
Inviabilidade 
De acordo com a mineradora, os preços globais do níquel, regidos pela London Metal 

Exchange (LME), atingiram os valores mais baixos da história ao longo dos últimos anos e, 
por isso, a atividade econômica tornou-se inviável no curto e médio prazo. Em nota 

divulgada, a indústria afirmou que no ano de 2015 houve uma redução de 40% nos preços 
do metal. 
 

A empressa ressaltou, ainda, que a suspensão acontece “até que sejam reestabelecidas as 
condições de mercado necessárias para a viabilidade do negócio”. Apesar disso, a empresa 

afirma que espera melhora no preço do níquel, para que as atividades sejam retomadas a 
longo prazo. 
 

Com novo recorde, veículos foram alvos de 87% dos recalls de 2015 

20/01/2016 – Fonte: G1 
 

Carros, motos e caminhões corresponderam a 87,7% dos 130 recalls realizados no país no 
ano passado, segundo relatório do Ministério da Justiça, que monitora as campanhas. Esse 

percentual avança a cada ano: em 2014, os veículos responderam por 65% dos 120 
chamados e, em 2013, por 55,9% de 109 convocações. 
 

O número de campanhas envolvendo carros, motos e caminhões tem batido recorde nos 
últimos anos: em 2015, foram 114 chamados. A marca anterior, de 2014, era de 88. 

 
Em termos de unidades afetadas, o ano passado também teve o montante inédito de 2,8 
milhões de veículos, sendo 2,72 milhões de carros, 102,5 mil motos e 1,7 mil caminhões 

chamados de volta às oficinas. 
 

Para o Ministério da Justiça, o aumento se deve a uma "maior institucionalização" do 
procedimento de recall no Brasil, e à atuação maior dos órgãos de defesa do consumidor. 
 

Airbag 'mortal' chamou mais carros 
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Um recall só acontece quando um produto tem um defeito que oferece risco à segurança 
ou à saúde do consumidor. 

 
A maioria das campanhas com veículos em 2015 estava relacionada a falhas que poderiam 
gerar acidentes, com lesões para os ocupantes e risco de morte. 

 
 Foi o caso do recall de airbags feitos pela empresa japonesa Takata que podem lançar 

pedaços de metal sobre os ocupantes quando abertos. 
 
Esse defeito, anunciado em 2013, já responde pelo maior recall da história, com milhões 

de unidades convocadas em todo o mundo, e também afetou o Brasil. 
 

A Takata é fornecedora de diversas montadoras, entre elas Honda, Toyota, Nissan, 
Mitsubishi, Subaru e Fiat Chrysler e, só em 2015, foram chamados 1,3 milhão de carros no 
país por causa desse problema que é relacionado a mortes no exterior. 

 
Esses chamados envolveram modelos como Civic, Fit, City, Corolla, March e Versa. 

 
Por marcas 

Entre as marcas, o grupo Fiat Chrysler, responsável por Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge e Ram, 
foi o que mais lançou recalls no Brasil em 2015, com 16 campanhas. 
 

A Mercedes-Benz ficou em segundo, com 10, seguida pelo grupo dono das marcas Jaguar 
e Land Rover e pela Volkswagen, com 10 cada. 

Outros produtos 
 
Além de veículos, o Brasil registrou recalls de produtos infantis, cosméticos e medicamentos 

(com 2 campanhas cada) e eletroeletrônicos (1), entre outros produtos. 
 

Os infantis foram a segunda maior categoria, depois dos automóveis, com mais unidades 
afetadas: 257.118, basicamente todas relacionadas a um berço com risco de asfixia para 
os bebês. 

 
Como saber se foi alvo de recall? 

A lei obriga que a montadora anuncie o recall nos meios de comunicação. No comunicado, 
são divulgados modelo, ano de fabricação e chassis dos veículos envolvidos. Também é 
informado um número de telefone de atendimento gratuito. 

 
No site da marca geralmente existe o comunicado, mas nem todas o deixam visível logo na 

página inicial. As montadoras também costumam comunicar por carta os proprietários dos 
veículos envolvidos. 
 

O site do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) reúne as informações 
de todos os veículos convocados no país desde 2004. O Departamento Nacional de Trânsito 

tem uma lista de recalls desde março de 2001. 
  
Conserto é gratuito e não há prazo 

O Procon-SP orienta os proprietários que qualquer serviço prestado pelas fabricantes deve 
ser gratuito neste tipo de campanha. 

 
O recall não pode gerar qualquer tipo de prejuízo ao consumidor: se ele tiver de se deslocar 
por distâncias maiores ou perder um dia de trabalho para levar o carro ao conserto, por 

exemplo, pode entrar na Justiça, requerendo compensação. 
 

Uma vez anunciado o recall, também não existe limite de data para fazê-lo. O direito de 
reparo estende-se, inclusive, a compradores de veículos usados. 
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Fórum Econômico Mundial 2016 em Davos debate revolução industrial 

20/01/2016 – Fonte: G1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tem início nesta quarta-feira (19) em Davos, na Suíça, a edição de 2016 do Fórum 

Econômico Mundial, que terminará no sábado (23). O tema deste ano é a "Quarta revolução 
industrial". 

 
Na terça (18), o presidente executivo e fundador Klaus Schwab transmitiu uma mensagem 
de boas-vindas aos participantes do encontro. 

 
A presidente Dilma Rousseff decidiu não participar do evento. Segundo o Blog do Camarotti, 

ela pretende se concentrar na formulação de propostas para combater a crise econômica 
no Brasil. A intenção é mostrar resultados concretos. A delegação brasileira em Davos será 

chefiada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa.  
Desde que chegou ao Palácio do Planalto, em janeiro de 2011, a presidente só participou 
do encontro anual em 2014. No ano passado, Dilma deixou de participar do evento para 

comparecer à posse do presidente boliviano, Evo Morales, em La Paz. 
 

Segundo assessores do Planalto, a presidente tratou da participação deste ano do Brasil em 
Davos em uma reunião na residência oficial com cinco ministros, representantes do Banco 
do Brasil, do BNDES e do Tesouro Nacional. 

 
Criado em 1971, o fórum é realizado anualmente em Davos e reúne lideranças mundiais 

para discutir temas econômicos de interesse global, como estratégias para a retomada do 
crescimento ao redor do mundo e ações para o aquecimento da economia nos países. 
 

Economia dos emergentes geram preocupação 
Os líderes do Fórum Econômico Mundial deste ano estão temerosos com a economia dos 

países emergentes.  
 
Segundo Reuters, mais de US$ 1 trilhão em fluxos de investimentos já saíram dos mercados 

emergentes nos últimos 18 meses, mas o êxodo pode ainda não ter chegado nem na 
metade do caminho, com as outrora crescentes economias parecendo presas em um ciclo 

de baixo crescimento e investimento. 
 
Alimentado por temores de aperto do crédito nos Estados Unidos e de alta do dólar, e vindo 

junto com uma longa desaceleração da economia chinesa e uma implosão do superciclo 
relacionado às commodities, há uma crescente ansiedade de que não haverá uma 

recuperação acentuada ao fim deste momento difícil para recompensar os investidores que 
enfrentaram os piores momentos, ainda de acordo com a agência. 
 

O Produto Interno Bruto (PIB) da China teve crescimento de 6,9% em 2015, o mais baixo 
desde 1990, segundo os dados oficiais divulgados nesta terça pelo Escritório Nacional de 

Estatísticas em Pequim.  
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A segunda maior economia do mundo, acostumada com crescimentos acima dos dois dígitos 

nas últimas décadas, cresceu 6,8% no quarto trimestre de 2015 no comparativo com o 
mesmo período de 2014. 

 
Outro assunto que deve tomar as atenções é a crise do preço do petróleo e seus efeitos em 
regiões como a América Latina. 

 
A onda migratória sem precedentes na Europa e atentados extremistas no mundo todo 

também devem marcar as discussões no encontro. "A geopolítica será um tema primordial 
e discutido sob todos os aspectos", afirma o fundador do Fórum, Klaus Schwab. 
 

Líderes presentes 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

De acordo com a France Presse, vários dirigentes da União Europeia confirmaram presença: 
o primeiro-ministro da França, Manuel Valls, o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, o 

primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven e o chefe de governo da Grécia, Alexis Tsipras. 
 
O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o secretário de Estado John Kerry, e o de 

Defesa Ashton Carter também devem estar presentes, assim como o primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu. 

 
A agência informou ainda que comparecerão o primeiro-ministro do Iraque, Haidar Abadi, 
seu contraparte da Turquia, Ahmet Davutoglu, o presidente do Afeganistão, Mohamed 

Ashraf Ghani, e o da Nigéria, Muhammadu Buhari. 
 

Davos é um lugar ideal para concluir ou dar prosseguimento a negociações. Kerry já 
agendou um encontro bilateral com o colega russo, Serguei Lavrov, em Zurique. No Fórum 
também estarão o chanceler da Arábia Saudita e o do Irã, em um momento de grande 

tensão diplomática. 
 

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, confirmou nesta segunda-feira sua viagem à 
Suíça para participar do fórum. Assim, o país terá representação oficial pela primeira vez 
em mais de 10 anos.  

 
"Vamos a Davos lembrar ao mundo que existimos", disse o ministro da Fazenda argentino, 

Alfonso Prat-Gay, na última quinta-feira à imprensa estrangeira. 
 
México, Colômbia, Chile e Peru também comparecerão, na busca de investidores. 

 

Volkswagen Financial desacelera captação no Brasil e prioriza clientes que 
aceitarem dar entrada maior 

20/01/2016 – Fonte: R7 
 

A Volkswagen Financial Services, maior instituição financeira ligada a montadora no país, 
pode passar 2016 sem captar recursos no mercado e deve concentrar os financiamentos no 

Brasil a clientes que pagarem uma entrada maior na compra de veículos. 
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"Essa é uma tendência que veio crescendo nos últimos dois anos e que vamos intensificar 

em 2016", afirmou o diretor-executivo e financeiro da instituição, Rafael Vieira Teixeira, em 
entrevista à Reuters. 

 
Em dezembro, Volkswagen Financial Services, que tem sob o guarda-chuva o Banco 
Volkswagen e os negócios de consórcios e de seguros do grupo, captou 1 bilhão de reais 

por meio de uma securitização de recebíveis.  
 

Em 2012 e 2013, a instituição vinha captando 1 bilhão de reais com esse instrumento por 
ano. Em 2014, quando o mercado automotivo brasileiro deu sinais mais claros de 
desaceleração, a Volkswagen Financial se limitou à captação com CDBs e com 500 milhões 

de reais de letras financeiras. 
 

Segundo Teixeira, os recursos levantados no ano passado, 1,5 bilhão de reais, mais os 
CDBs, dão suporte às necessidades previstas para 2016. Se necessário, a companhia pode 
buscar mais recursos neste ano por mais letras financeiras. O plano do banco é que mercado 

de capitais, securitização e CDBs tenham cada um terço do funding. 
 

O mercado automotivo do Brasil sofreu um tombo de 26,5 por cento em 2015, na esteira 
da recessão, da inflação alta e do aumento do desemprego, o que tem pressionado também 

a qualidade da carteira dos bancos. 
 
Com o aumento dos juros e o mercado mais arisco a conceder recursos, os chamados 

bancos de montadoras vêm captando menos recursos e reduzindo prazos de financiamento 
de clientes, priorizando aqueles que pagam mais à vista, para evitar um aumento mais 

acentuado das perdas com calotes.  
 
Segundo Teixeira, o Banco Volkswagen não diminuiu o nível de aprovação das propostas 

de financiamentos em 2015, mas está centrando esforços nas operações que oferecem taxa 
zero de juros a compradores que pagarem entrada de ao menos 60 por cento do valor do 

veículo. 
 
"O risco de inadimplência é bem menor nesses casos", argumenta o executivo. 

 
Mesmo com esse esforço, o fraco ritmo de expansão da carteira pressionou o índice de 

calotes acima de 90 dias do grupo, que subiu de 2,3 para 2,7 por cento entre o final de 
2014 e dezembro passado. O índice teve maior pressão do segmento de caminhões (5,2 
por cento), especialmente nos clientes corporativos. 

 
A Volkswagen Financial Services deve divulgar seus dados consolidados de 2015 até março. 

Sem citar números, Teixeira disse que o cenário mais adverso tem levado o grupo a maiores 
volumes de renegociação de dívidas e provisionamento para perdas, fatores que devem 
pesar sobre a rentabilidade. 

 
"A rentabilidade deve cair, mas vai seguir satisfatória", concluiu. 

 
Segundo a associação de montadoras, Anfavea, as vendas de veículos novos leves no Brasil 
devem recuar 7,3 por cento este ano enquanto as de pesados devem tombar 13,9 por 

cento. 
 

Economatica: 28 empresas do Ibovespa já perderam mais de 50% do valor de 

mercado 

20/01/2016 – Fonte: R7 

 
Das 57 empresas que compõem o principal índice da BM&FBovespa, o Ibovespa, 28 

perderam mais de 50% do valor de mercado desde as suas máximas históricas até o pregão 
de segunda-feira, 18, conforme levantamento da Economatica.  
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Segundo a consultoria, a Gerdau Metalúrgica (GOAU4) é a companhia que teve maior 

porcentual de queda, enquanto Petrobras foi a que mais perdeu em termos nominais, 
seguida por Vale. 

 
No caso da Gerdau Metalúrgica, entre a sua máxima histórica - em 9 de junho de 2008, a 
companhia era avaliada por R$ 23,3 bilhões - e segunda-feira, as perdas foram de 95,77%, 

para R$ 988 milhões; 90,5% da perda do valor de mercado da Gerdau Metalúrgica ocorreu 
do final de 2010 até o pregão desta segunda-feira. 

 
Já a queda acumulada da Petrobras foi de 85,55% entre a sua máxima histórica (21 de 
maio de 2008, quando a empresa valia R$ 510,3 bilhões) até segunda-feira, quando seu 

valor de mercado ficou em R$ 73,7 bilhões.  
 

A redução, em termos nominais, foi de R$ 436,6 bilhões. Desde o dia 31 de dezembro de 
2010, quando a empresa era avaliada 25,4% menos, em R$ 380,2 bilhões, até segunda-
feira, a petrolífera perdeu R$ 306,4 bilhões, queda de 80,6%. 

 
Ainda no levantamento da Economatica, a Vale é a segunda empresa com a maior queda 

de valor de mercado nominal entre o máximo de R$ 322,9 bilhões, que foi registrado no 
dia 16 de maio de 2008 e segunda-feira, com R$ 41,9 bilhões.  

 
A redução de valor no período foi de R$ 280,9 bilhões e o porcentual, 86,99%. Somente 
entre o dia 31 de dezembro de 2010 e a última segunda-feira, a empresa perdeu R$ 233 

bilhões ou 84,73% do seu valor de mercado. 
 

Ranking 
Conforme adiantado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, 
na última sexta-feira, 15, a Vale está prestes a deixar o ranking das 10 principais empresas 

do País em valor de mercado.  
 

No fechamento de 2015, conforme dados da Economatica, a mineradora ocupava a sexta 
posição na lista, uma colocação a menos do que em 2014. Nesses primeiros 16 dias de 
janeiro, sob a influência de China e preços do minério de ferro, caiu para a décima posição. 

Nesta tarde, os papéis da companhia apresentavam valorização, o que pode segurar a 
empresa no ranking no pregão desta terça-feira, 19.  

 
Os papéis ordinários da empresa (Vale3) subiam 5,06%, para R$ 9,34 e os preferenciais 
Classe A (Vale5) avançavam 2,30%, para R$ 7,11, enquanto o Ibovespa tinha alta de 

0,74%. 
 

REGISTRO DE ATOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ – Exigência 

de prova de recolhimento de ITCMD 

20/01/2016 – Fonte: Gaia Silva Gaede & Associados 

 
Foi publicada no Diário Oficial do Paraná do dia 28/12/2015 a Portaria nº 092/2015 

expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná, definindo que os processos de registro 
dos atos de constituições ou alterações societárias, nas hipóteses em que incidir o ITCMD, 
a exemplo de doações, cessões não onerosas e constituição de usufruto de cotas sociais, 

sejam obrigatoriamente instruídos com: 
 

 Declaração da parte quanto à natureza da operação, e; 
 Prova de recolhimento de ITCMD incidente na operação, se for o caso. 

 

A Portaria entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016, e é consequência das alterações 
trazidas pela Lei nº 18.573/2015 que, dentre outras disposições relativas ao ITCMD, 

atribuiu à Junta Comercial do Paraná a responsabilidade de fiscalizar o recolhimento do 
tributo. 
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Indústria 4.0: pesquisa mostra falta de conhecimento entre fabricantes 
brasileiros 

20/01/2016 – Fonte: CIMM 

 
Levantamento da Siemens e da IDG Connect ouviu executivos de empresas com 
mais de 500 funcionários no Brasil; mais de 90% dos entrevistados afirmam que 

suas indústrias estão “completamente digitalizadas” ou “quase totalmente 
digitalizadas”. 

  
O universo digital começa a ganhar corpo na linha de produção em países como Alemanha 
e Estados Unidos, abrindo espaço para uma nova revolução industrial, batizada de Indústria 

4.0, também conhecida como a Indústria do Futuro.  
 

Mas qual o nível de conhecimento desta tendência por parte das empresas brasileiras? Para 
responder a essa e a outras questões, a Siemens, em parceria com a IDG Connect, a divisão 
de geração de demanda da International Data Group (IDG), promoveu uma pesquisa com 

50 diretores e gerentes de engenharia e manufatura de empresas com mais de 500 
funcionários localizadas no Brasil. 

 
O resultado mostra pouco conhecimento sobre o que é Indústria 4.0 e sobre o conceito de 

digitalização. Prova disso é que 44% dos entrevistados afirmaram que a manufatura em 
suas companhias está “completamente digitalizada”, enquanto 48% dos respondentes 
dizem que o processo de projeto e fabricação está “quase totalmente digitalizado”, 

resultado que colocaria a indústria brasileira entre as mais modernas do mundo. 
 

“A digitalização é a realização do conceito de Indústria 4.0 e inclui o hardware e o software 
que permitem às companhias criar uma integração completa entre o desenho de produto, 
planejamento de produção, engenharia, execução do produto e suporte”, explica André 

Felipe, diretor de marketing da Siemens PLM.  
 

“Fica claro que há falta de entendimento por parte dos entrevistados sobre a indústria do 
futuro”, explica o executivo. 
 

Questionados sobre os recursos que fazem parte da Indústria 4.0, 70% dos respondentes 
apontaram as ferramentas computadorizadas de projetos como um exemplo dessa 

tecnologia, embora o CAD (Computer Aided Design, sigla em inglês para desenho assistido 
por computador) já tenha mais de 40 anos de idade.  
 

Apesar disso, também foram apontadas a concepção de fábricas inteligentes (66% dos 
entrevistados), internet das coisas no chão de fábrica (56%), máquinas autônomas (46%) 

e sistemas ciberfísicos (42%), definições que compõem o conceito da indústria 4.0. 
 

Em crise, bens de capital e siderurgia abrem conflito 

20/01/2016 – Fonte: CIMM 
 
Enquanto ministros e áreas técnicas da Casa Civil, Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

e Fazenda avaliam se elevam as alíquotas para importação de aço no país, a siderurgia e 
seus principais consumidores no setor metalmecânico, liderados por Abimaq, Abipeças, 

Eletros, Abinee e mais uma dezena de entidades, travam uma acirrada guerra nos 
bastidores, cada elo industrial tentando influenciar a decisão do governo com suas razões. 
 

Para as siderúrgicas, como Usiminas, CSN, Gerdau, ArcelorMittal e outras fabricantes, avalia 
o Instituto Aço Brasil que representa o setor, é uma questão de medida emergencial para 

sobreviverem na crise de forte contração da demanda interna, excesso de oferta mundial e 
ameaça de mais invasão de aço da China, além do Leste europeu e de outros países 
asiáticos.  

 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13896-industria-40-pesquisa-mostra-falta-de-conhecimento-entre-fabricantes-brasileiros
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13896-industria-40-pesquisa-mostra-falta-de-conhecimento-entre-fabricantes-brasileiros
http://www.cimm.com.br/portal/pessoas_juridicas/exibir/200951-siemens-plm
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13894-em-crise-bens-de-capital-e-siderurgia-abrem-conflito


"É proteger o que ainda resta de mercado interno brasileiro", alega Marco Polo de Mello 

Lopes, presidente executivo do Aço Brasil. 
 

Ele informa que o setor já paralisou dezenas de unidades produtivas, há outras em curso 
(Usiminas e CSN, por exemplo) e pode chegar ao final deste semestre com mais de 30 mil 
postos de trabalho cortados desde 2014. E que as empresas amargam redução de 

rentabilidade e até resultados negativos, fruto desse cenário. O uso de capacidade das 
usinas já está, na média, abaixo de 70%, diz. 

 
A indústria metalmecânica, ancorada pelos setores de máquinas e equipamentos, 
autopeças, bens de linha branca, materiais e equipamentos ferroviários e rodoviários, 

tubos, eletroeletrônica e apoio da construção civil, abriu fogo contra o aumento da alíquota. 
"Se esse pleito for acatado pelo governo significa imediato aumento de preços do aço no 

Brasil, impactando ainda mais os nossos custos", diz José Velloso Dias Cardoso, presidente 
executivo da Abimaq. 
 

O dirigente, a partir da base em São Paulo, encabeça o movimento de resistência à intenção 
do setor siderúrgico, que tem sede no Rio e levou o pleito ao governo em novembro, 

inclusive em uma reunião com a presidente da República, Dilma Rousseff.  
 

Velloso vem fazendo vários encontros com ministros e técnicos do governo em Brasília para 
demonstrar que será mais um tiro na já combalida competitividade do setor metalmecânico 
brasileiro. 

 
Os setores de bens de capital, construção civil, automotivo (incluindo só autopeças), tubos 

com costura e linha branca representam 80% do consumo de aço no país. As montadoras, 
que não aderiram ao manifesto contra a alíquota, tem negociação direta com as usinas de 
aço e acertam preços todo início de cada ano. 

 
O problema do aço, afirma Veloso, é a falta de mercado no país e a baixa competitividade 

das siderúrgicas locais não a apregoada invasão de importações. A entrada de estrangeiro 
vem caindo mês a mês.  
 

"O setor siderúrgico já é protegido, bem mais que alguns outros, e pratica preços internos 
acima de seus concorrentes mundiais na mesma base de comparação". diz.  

 
Segundo ele, isso ocorre em maior grau na rede de distribuição, por meio do qual as 
empresas metalmecânicas se abastecem, com valor pago em torno de 25% a 35% 

superiores aos das usinas. E esse canal, informa, é mais de 50% dominado pelas próprias 
siderúrgicas. 

 
Conforme Veloso, os fabricantes de aço querem elevar as alíquotas de importação atuais, 
de 8% a 14%, para patamares de 15% a 20%. "Isso não se justifica, pois a perda de 

'market share' vista na siderurgia se dá em função da redução do mercado interno e não 
pelo aumento da importação", afirma.  

 
Em razão de uma indústria consumidora (a de transformação) "que foi para o vinagre". Se 
há distorções de mercado, que se abra ações antidumping, diz. 

 
Para o dirigente da Abimaq, a siderurgia não é mais importante que o setor metalmecânico. 

"A cadeia consumidora de aço está sendo mais afetada pela concorrência externa do que o 
setor siderúrgico", diz.  
 

Se a solução fosse elevar imposto, a preferência deveria ser das cadeias consumidoras, 
acrescenta. Na visão dos grupos opositores, a alta do dólar, superior a 40% em 2015, tem 

o mesmo efeito protecionista da forte alta da alíquota de importação. 
 



O embate não para por aí. Contra o argumento do aumento da penetração de material 

importado no consumo aparente local, Velloso informa que o índice no metalmecânico passa 
de 40%, enquanto o da metalurgia, que inclui aço, é de pouco mais de 22%.  

 
Em ambos os casos se verificou crescimento desde 2007, quando eram de 29,3% e 12,1%, 
respectivamente. E destaca ainda que as margens de resultados das empresas de bens de 

capital são inferiores às das siderúrgicas. 
 

O dirigente informa que, de 2010 para o ano passado, até os últimos balanços, enquanto a 
margem do resultado operacional (Ebitda) de CSN, Usiminas, Gerdau caiu da média de 
25,3% para 13,1%, a de três fabricantes de equipamentos (Randon, Marcopolo e Kepler 

Weber) baixou de 14,5% para 7%. "Mesmo a menor rentabilidade de uma siderúrgica, caso 
da Usiminas, é superior à melhor obtida no nosso setor". 

 
As margens líquidas de rentabilidade na indústria metalmecânica, segundo informa, de uma 
amostra de sete mil empresas, perderam força desde 2010. Em 2014, ficaram negativas 

em 3% nas pequenas fabricantes e caíram para 3,5% e 3,6%, positivamente, nas médias 
e grandes fabricantes de equipamentos. "Com isso, o argumento do resultado ruim das 

siderúrgicas se perde". 
 

No quesito corte de empregos, Velloso disse ao Valor que as demissões, desde o início de 
2014, foram 300 mil pessoas na indústria metalmecânica e 500 mil na construção civil. E 
que os dois setores empregam 5 milhões de trabalhadores, ante 100 mil pessoas na 

indústria do aço.  
 

Ele informou aos representantes do governo que o aumento do preço do aço, consequência 
da maior alíquota de importação, "levará ao fechamento de muitas empresas por total perda 
de competitividade com produtos estrangeiros". 

 
Os problemas de CSN e Usiminas, por exemplo, observou o presidente executivo da 

Abimaq, não são frutos apenas da crise enfrentada pelo setor, mas também de estratégias 
equivocadas de seus gestores (negócios errados e dívidas elevadas e caras) e até das brigas 
de sócios controladores. 

 
A indústria de máquinas, disse, enfrenta também ociosidade alta de sua capacidade 

instalada estava em 34% em outubro. Conforme Velloso, no aço, era 31%. As fabricantes 
de bens de capital tinham uma carteira de pedidos no fim do ano de 2,4 meses de vendas. 
"Em 2008, era de 9 meses". 

 
Os prognósticos de consumo de aço no país (vendas internas mais importação), conforme 

o Aço Brasil, são de que o setor fechou 2015 com retração superior a 16%, com cerca de 
21,5 milhões de toneladas. Para este ano, estima-se novo recuo de 5% a 6%. 
 

Diante da pressão e argumentos dos dois lados, caso não haja consenso entre os ministros, 
a batata quente decisão sobre o aumento da alíquota, ou não ficará com a presidente Dilma, 

disse fonte que acompanha o caso. 
 

Abimaq quer renovação do parque industrial 

20/01/2016 – Fonte: CIMM 
 
Segundo a associação, setor caminha para terminar 2016 com a quarta queda 

seguida do faturamento.  

 

Depois de o setor automotivo ter ido atrás do governo para buscar apoio financeiro a um 
plano de renovação da frota nacional de veículos, a indústria de máquinas e equipamentos 

decidiu fazer algo semelhante e resgatou um projeto antigo de renovação do parque 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/13893-abimaq-quer-renovacao-do-parque-industrial


industrial, informou o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria e Máquinas 

e Equipamentos (Abimaq), José Velloso.  
 

A decisão foi tomada na semana passada, na primeira reunião do ano da diretoria da 
entidade. A intenção é adaptar o projeto antigo à atual situação econômica do País e 
entregá-lo em fevereiro. 

 
De acordo com Velloso, o projeto foi apresentado inicialmente no começo de 2014. O plano 

anterior previa que o empresário que resolvesse renovar o seu parque industrial, 
substituindo máquinas antigas por novas, poderia fazer a aquisição das novas por meio do 
Programa de Sustentação dos Investimentos (PSI). Além disso, ele contaria com um crédito 

presumido de impostos.  
 

"Mas nós sabemos que essas duas ideias não têm mais espaço hoje, porque o PSI não 
existe mais, e porque estamos em um momento de ajuste fiscal", explicou Velloso. 
 

O ajuste fiscal tem sido a principal barreira à aprovação do plano de renovação de frota 
proposto por entidades do setor automotivo. Na semana passada, o Ministério da Fazenda 

afirmou que recebeu a proposta, mas disse que não há "espaço fiscal" para subsídios.  
 

O objetivo do plano é estimular o consumo de veículos no País, através da troca de antigos 
por novos. Não se sabe, por enquanto, de onde sairiam os recursos para financiar esse 
projeto. Uma das ideias é utilizar dinheiro do DPVAT ou de um seguro criado com esse 

propósito. 
 

Diante do impasse entre o setor automotivo e o governo, a Abimaq pretende apresentar 
um projeto que não esbarre no ajuste fiscal. "Mas ainda não há nada definido", disse.  
 

A renovação do parque industrial brasileiro funcionaria como um estímulo à indústria de 
máquinas e equipamentos, que caminha para terminar 2016 com a quarta queda seguida 

do faturamento. A Abimaq ainda não tem dados referentes a 2015, mas prevê uma baixa 
de 13% em relação ao volume de 2014. Para 2016, a projeção é de um novo tombo, este 
de 10%. 

 
Apesar de a Abimaq estar trabalhando para apresentar seu projeto em fevereiro, existe a 

expectativa de que o governo anuncie estímulos à economia já neste mês. Sobre a 
possibilidade de o projeto da entidade ficar de fora do pacote do governo, Velloso não 
acredita que este pacote será lançado tão cedo.  

 
"O que eu acho que vai acontecer é que o governo vai apresentar uma lista de desejos, e 

não um programa pronto e consolidado", declarou. "Até porque, se houvesse algo 
adiantado, a Abimaq já teria sido consultada", acrescentou. 
 

O que existe até o momento é uma reunião previamente agendada para o dia 28 de janeiro, 
quando deverá ocorrer o primeiro encontro do chamado "Conselhão", grupo de empresários 

convidados pelo governo que terão a missão de ajudar a equipe econômica a encontrar 
soluções para a crise.  
 

O presidente da Abimaq, Carlos Pastoriza, foi convidado para fazer parte do grupo e deverá 
estar presente no dia 28. "Até lá, tentaremos elaborar algo preliminar para o Pastoriza 

apresentar no encontro", disse Velloso.  
 

Procura de crédito por empresas tem a maior queda desde 2013 

20/01/2016 – Fonte: EM.com 
 
Depois de apresentar aumento de 5% em 2014, a procura de crédito por parte das 

empresas diminuiu 1,9%, no ano passado, no pior resultado dos últimos três anos, segundo 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/01/20/internas_economia,726800/procura-de-credito-por-empresas-tem-a-maior-queda-desde-2013.shtml


o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. Em 2013, a demanda 

tinha ficado estável. 
 

A maior queda, de 19,3%, ocorreu no segmento das empresas de médio porte, seguido 
pelas grandes empresas com recuo de 14,3%. 
 

Já nas micro e pequenas empresas, a queda foi bem mais branda, de apenas 0,7%. A 
Serasa Experian atribuiu essa diminuição em nível mais baixo do que nas demais faixas 

empresariais aos avanços no processo de formalização e ampliação do número de 
microempreendedores individuais (MEIs). 
 

Por setor, a indústria foi o que mais encolheu a procura por crédito (-7,8%). No comércio, 
a busca foi 2,5% menor do que em 2014 e o setor de serviços foi o único a registrar alta, 

com crescimento de 0,4%. 
 
Na análise por região, foi detectado aumento apenas no Norte do país, onde a demanda 

cresceu 0,6%. No Sul, a procura caiu 0,2%; no Sudeste, 3,6% e no Centro-Oeste, 3,7%. 
O Nordeste apresentou a maior queda, de 4,6%. 

 
Os economistas da Serasa Experian avaliaram que “a recessão econômica, a queda dos 

níveis de confiança dos empresários e o custo do crédito cada vez mais caro determinaram 
a retração da procura das empresas. 
 

E-commerce vai ao STF contra nova lei de ICMS 

20/01/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A Confederação Nacional do Comércio (CNC), o Sebrae e instituições ligadas ao comércio 

eletrônico vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a emenda constitucional que 
desde o dia 1.º de janeiro altera a cobrança do ICMS nas vendas interestaduais para e-

commerce. Segundo o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, as novas regras de 
arrecadação do tributo colocam em risco o Simples Federal, que permite o pagamento de 
oito tributos em uma única via para empresas com faturamento anual bruto de até R$ 3,6 

milhões. 
 

“Vamos protocolar uma ação na volta do recesso do judiciário (dia 1.º de fevereiro). O 
nosso entendimento é de que essa nova lei é, na verdade, inconstitucional. Ao obrigar a 

cobrança do ICMS em vias separadas, ela gera burocracia extra, causa bitributação e coloca 
em risco o Simples, garantido pela Constituição Federal. Vamos entrar com um pedido de 
efeito suspensivo enquanto nos sentamos para discutir o problema com o governo”, diz Afif. 

 
A nova regra do ICMS impacta as transações não presenciais (vendas por telefone ou por 

internet) entre dois Estados, com destino a um consumidor final. Motivada pelo boom do 
comércio eletrônico no Brasil, a nova regra reparte o imposto recolhido, gradativamente, 
com o Estado de destino da venda do produto, na tentativa de compensar Estados que não 

sediam centros de distribuição, mais concentrados nas regiões Sul e Sudeste. 
 

Segundo tributaristas, além de aumentar a burocracia, a medida aumenta a carga tributária 
que incide sobre as vendas online em até 11%.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/e-commerce-vai-ao-stf-contra-nova-lei-de-icms-agbwzfv34f7cfvlfjgcphtuk0


Cobre opera em baixa, com expectativa fraca na demanda pelo metal 

20/01/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro 
 
Os contratos futuros de cobre operam em baixa na manhã desta quarta-feira, diante da 

expectativa fraca para a demanda pelo metal.  
 

Às 10h05, o cobre para três meses recuava 0,9%, a US$ 4.366,50 a tonelada, na London 
Metal Exchange (LME), enquanto o cobre para março caía 1,06%, a US$ 1,9565 a libra-
peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). 

 
A queda nas ações asiáticas prejudica a demanda pelo metal industrial. Além disso, a notícia 

segundo a qual a China pode investir 2,9% menos na construção de sua rede de energia 
em 2016 também influi.  
 

"Isso deve ser uma notícia negativa para o consumo do metal, especialmente para o cobre, 
diante de sua alta exposição à demanda do setor de energia", afirmou o Macquarie em nota.  

 
O banco de investimentos faz a ressalva, porém, de que a fonte desse dado sobre a China 
é sempre algo "difícil de interpretar". 

 

Fundo adquire controle da MMX 

20/01/2016 – Fonte: Diário do Comércio 

 
O empresário mineiro Eike Batista está negociando a venda de suas ações da MMX 

Mineração e Metálicos S/A com o fundo Mubadala, de Abu Dhabi, em uma transação que 
pode marcar a sua saída do setor mineral. Em comunicado enviado ao mercado via Bovespa, 
ele afirma que se comprometeu a vender 21,04% do capital social da companhia ao fundo. 

  
Os valores da transação não foram divulgados, mas no comunicado o empresário afirmou 

que “a operação está sujeita ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para 
este tipo de negócio e está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2016”. 

  
Em comunicado semelhante, o empresário também confirma que se comprometeu a 
transferir ao fundo árabe 28,79% do capital social da OSX, que está em liquidação judicial. 

A Mubadala já adquiriu outras participações de Eike nas companhias que formavam parte 
da EBX, incluindo a LLX, empresa de logística responsável pelo porto do Açu, no Rio de 

Janeiro. 
  
Afetada pela crise do grupo EBX, problemas financeiros e ambientais, além da retração nos 

preços internacionais do minério de ferro, a MMX paralisou suas operações no complexo da 
Grande BH e entrou com o pedido de recuperação de sua subsidiária, a MMX Sudeste, em 

setembro de 2014. O principal projeto da mineradora era a expansão de Serra Azul, onde 
seriam investidos R$ 4,8 bilhões para a produção anual de 29 milhões de toneladas de 
minério de ferro. 

 
Embargo  - Além dos problemas financeiros, parte da lavra foi embargada pela Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), após a identificação 

de danos causados a pequenas cavernas subterrâneas na área da mina. Com o cenário 
negativo e a paralisação das operações, a MMX demitiu centenas de trabalhadores em Minas 
Gerais. 

  

O plano de recuperação judicial da companhia previa, para pagamento de credores, a venda 
de ativos. Uma das alienações previstas é da operação minerária da empresa por até R$ 

174,3 milhões para a Trafigura, líder global no comércio de commodities e logística.  
 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160120/cobre-opera-baixa-com-expectativa-fraca-demanda-pelo-metal/335593
http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=fundo_adquire_controle_da_mmx&id=165103


Em novembro do ano passado, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 

aprovou a aquisição, pelo Grupo Trafigura e pela Mubadala, do controle de todos os ativos 
e direitos detidos pela MMX Sudeste relacionados à atividade de mineração. 

  
Segundo as empresas informaram ao Cade, em resumo, a aquisição engloba as seguintes 
etapas: um pagamento de R$ 70 milhões pela Trafigura e Mubadala, que será utilizado pela 

MMX Sudeste para a solvência dos débitos com credores quirografários; a criação de um 
fundo de investimento em participações (FIP), que deterá as cotas de uma sociedade de 

propósito específico (SPE) para controlar a UPI Operação Minerária, sendo que a Trafigura 
e a Mubadala deterão cada uma 25,5% desse fundo, e os outros 49% serão detidos pelos 
credores quirografários da MMX Sudeste. 

  
Nenhum credor deterá individualmente mais de 20% do FIP e apenas três deles podem 

deter indiretamente 5% ou mais destas cotas (MRS Logística, WorleyParsons e ARG Ltda); 
e por fim, pagamento pela SPE de R$ 70 milhões em royalties aos credores quirografários.  
 


