
 

 

04 DE MARÇO DE 2016 

Sexta-feira 

 HONDA ABRE PDV NA DIVISÃO DE MOTOCICLETAS 

 SENADO APROVA ACORDO DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 INDÚSTRIA TEM LEVE ALTA DE 0,4% EM JANEIRO, MAS DESABA EM BASE ANUAL 

 CNH INDUSTRIAL, DE CURITIBA, REDUZ JORNADA E SALÁRIO DE 1,5 MIL 

FUNCIONÁRIOS 

 COPEL CONTESTA NA JUSTIÇA MULTA DE R$ 41 MILHÕES DA RECEITA 

 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INFLUENCIA RENDIMENTO DE FUNDOS DE RENDA FIXA 

 PIB RECUA 3,8% EM 2015 E PAÍS CAMINHA PARA A MAIOR RETRAÇÃO EM 85 

ANOS 

 PROGRAMA DO IR FALHA E RECEITA PEDE QUE CONTRIBUINTE BAIXE NOVA VERSÃO 

 ECONOMIA DO PARANÁ RECUOU 2,8% EM 2015, MENOS QUE A MÉDIA NACIONAL 

 NOTA PARANÁ TAMBÉM PRECISA SER DECLARADA NO IR 

 SETOR EXTERNO DEU EM 2015 PRIMEIRA CONTRIBUIÇÃO POSITIVA A PIB DESDE 

2005 

 AGENDA BRASIL: APROVADOS INCENTIVO À RECICLAGEM E DESTINAÇÃO LOCAL 

PARA MULTAS AMBIENTAIS 

 SENADO APROVA O ACORDO SOBRE A FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO (BALI) 

 MERCEDES-BENZ CONFIRMA INAUGURAÇÃO DE FÁBRICA DE VEÍCULOS PREMIUM NO 

DIA 23 

 PRODUÇÃO DE USINAS EÓLICAS CRESCEU 49% EM FEVEREIRO, INFORMA A CCEE 

 ECONOMISTAS DIZEM COMO NOMEIAM A ATUAL CRISE PELA QUAL PASSA O BRASIL 

 ESQUELETO DE AÇÕES TRABALHISTAS DE R$ 30 BILHÕES AMEAÇA PETROBRAS 

 CONSELHO DA VALE SE REÚNE EM ABRIL PARA DISCUTIR POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA CRESCE 0,4% EM JANEIRO, MOSTRA IBGE 
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 AVANÇO NA PRODUÇÃO NÃO ELIMINA PERDAS NEM MODIFICA TRAJETÓRIA DE 

QUEDA, DIZ IBGE 

 COBRE SOBE NA EXPECTATIVA DE QUE NOVOS ESTÍMULOS SEJAM ANUNCIADOS NA 

CHINA 

 ABEIFA: VENDAS DE IMPORTADOS CAEM 44,7% NO 1º BIMESTRE 

 BORGWARNER AINDA ESPERA DEMANDA MAIOR POR TURBOS 

 FRAS-LE TEM NOVO DINAMÔMETRO PARA TESTE DE FREIO 

 PPE ENTRA EM VIGOR NA FORD DE TAUBATÉ 

 GERDAU DIZ TER 6 MESES PARA LEVAR PREÇO DE ADRS PARA NÍVEL DE US$1 

 MINÉRIO DE FERRO ATINGE MÁXIMA DE MAIS DE 4 MESES NA CHINA 

 RIO TINTO REPORTA AUMENTO DAS RESERVAS DE MINÉRIO DE FERRO 

 EUA IMPÕE TARIFAS SOBRE AÇO DO BRASIL E MAIS 6 PAÍSES 

 PIB DO BRASIL SÓ É MELHOR QUE UCRÂNIA E VENEZUELA ENTRE 32 PAÍSES, DIZ 

AUSTIN 

 APÓS QUEDA ESPERADA DO PIB, EMPRESÁRIOS NÃO VEEM RECUPERAÇÃO ESTE 

ANO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 
 

Honda abre PDV na divisão de motocicletas 

04/03/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 
 

 
A Honda abriu um Programa de Demissão Voluntária (PDV) e suspendeu a produção 

do setor HDA2 da fábrica de Manaus, inaugurado em 2010 com investimento de R$ 
90 milhões para elevar a capacidade produtiva da empresa de 1,5 milhão para 2 
milhões de motos por ano. As iniciais HDA vêm de Honda da Amazônia, que faz 40 

anos em 2016.  

CÂMBIO 

EM 04/03/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,735 3,735 

Euro 4,111 4,1135 
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A fabricante espera a adesão ao PDV de 300 funcionários de diferentes níveis 

hierárquicos e que trabalhem em Manaus, São Paulo e Indaiatuba. O setor HDA2 foi 
concebido para produzir motonetas e scooters. Ali eram montadas a Biz (segunda 

moto mais vendida do Brasil), a Pop 110i, os scooters Lead 110 e PCX 150, mais 
quadriciclos e motores estacionários.  
 

A produção se concentrará agora no Setor HDA1, que tem quatro linhas de montagem 
e antes era dedicado apenas à montagem de motocicletas de diferentes cilindradas. 

 
“Para que ocorra a reativação da linha HDA2 dependemos de uma recuperação nos 
volumes de vendas e produção. No momento, não há previsão”, informa a montadora. 

A fabricante aguardará a acomodação das linhas no HDA1 e as adesões ao PDV “para 
definir as próximas ações”.  

 
A venda de motos no Brasil caiu quatro anos seguidos, após o recorde atingido em 
2011. Naquele ano a Honda produziu quase 1,7 milhão de unidades. Em 2015 esse 

volume foi de pouco mais de 1 milhão. E a queda neste primeiro bimestre é próxima 
a 30%.  

 
Além dos direitos previstos em lei, a Honda informa que o PDV inclui gratificação por 

ano trabalhado na empresa, suporte de plano de saúde e ajuda alimentação. Ficam de 
fora do programa os que possuem contrato por tempo determinado, os afastados, 
aqueles que têm estabilidade legal e os menores aprendizes.  

 
YAMAHA ADERE AO PPE 

 
Também como consequência da queda de mercado, a Yamaha adotou em Manaus o 
Programa de Proteção ao Emprego, com redução de 20% da jornada e 10% de salário 

para 1,6 mil funcionários.  
 

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, ocorreram várias demissões na 
empresa em 2015 até que ela aderisse ao PPE. Sem citar números precisos, o diretor 
executivo da entidade, Sidney Silva, informa ter havido cortes também nas empresas 

Dafra, Suzuki e Traxx.  
 

Senado aprova acordo de facilitação de comércio exterior 

04/03/2016 – Fonte: Agência Senado 
 

 
 
 

 
 

 
 

O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (3), a inclusão entre as normas da 
Organização Mundial de Comércio (OMC) do Acordo de Facilitação de Comércio firmado 
pelo organismo em novembro de 2014. 

 
Primeiro documento a ser incluído na lista de acordos da OMC desde a sua criação, o 

texto tem como principal objetivo superar barreiras administrativas ao comércio 
exterior.  
 

O projeto segue agora à promulgação. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/03/senado-aprova-acordo-de-facilitacao-de-comercio-exterior


Na parte da manhã, a matéria, que busca desburocratização de processos e diminuição 

de custos, havia sido aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE). 

 
O Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 6/2016, destinado a referendar o acordo, foi 
aprovado com voto favorável do relator, senador José Agripino (DEM-RN). Ele 

informou ter recebido pela manhã telefonema do diretor-geral da OMC, embaixador 
Roberto Azevêdo. Segundo o senador, Azevêdo disse que o acordo “atende 

perfeitamente ao que o Brasil precisa”. 
 
O acordo prevê medidas para modernizar a administração aduaneira e simplificar 

procedimentos de comércio exterior, de forma a dar mais agilidade às trocas 
comerciais. O acordo também permite a cooperação entre os integrantes da OMC para 

a prevenção e o combate de delitos aduaneiros. 
 
Redução de custos 

Projeções da OMC, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e do Banco Mundial indicam que essa facilitação do comércio poderá reduzir 

os custos comerciais e gerar um aumento de US$ 33 bilhões a US$ 100 bilhões nas 
exportações globais anuais e de US$67 bilhões no produto interno bruto (PIB) global. 

 
O governo estima que o tempo de processamento de exportações poderá cair de 13 
para oito dias, e o de processamento de importações, de 18 para dez dias. 

 
Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), feito no Brasil pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), o longo tempo e o excesso de burocracia no despacho 
aduaneiro encarecem os bens em 14,22% nas compras do exterior e em 8,65% nos 
embarques para outros países.  

 
Quando o portal único estiver implantado, esse custo adicional que incide sobre os 

produtos cairá para 8,36% e 5,32%, respectivamente. 
  

Indústria tem leve alta de 0,4% em janeiro, mas desaba em base anual 

04/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 
 

 
 

 
 
 

Após o forte tombo de 8,3% no ano passado, o pior resultado em 13 anos, a produção 
da indústria brasileira abriu 2016 em pequena alta frente a dezembro, mostram os 

dados divulgados pelo IBGE na manhã desta sexta-feira (4).  
 

A produção registrou alta de 0,4% na passagem de dezembro para janeiro deste ano. 
O aumento interrompeu sete quedas consecutivas nesta base de comparação, maior 
sequência da série histórica da pesquisa, iniciada em 2002.  

 
O resultado veio melhor que as expectativas de economistas ouvidos pela agência 

internacional Bloomberg, que viam uma queda de 0,4% da produção industrial na base 
mensal e um recuo de 14,8% na comparação anual.  
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"O resultado pode estar ligado ao retorno das férias de alguns ramos da indústria. O 

dado é positivo, mas insuficiente para mudar a tendência de queda do setor", disse 
André Macedo, gerente da coordenação de indústria do IBGE  

 
Divulgados pelo IBGE nesta sext-feira (4), os dados se revelam desastrosos na base 
de comparação anual. O setor produziu 13,8% a menos na comparação ao mesmo 

mês do ano passado. É a maior queda registrada desde abril de 2009 (-14,1%).  
 

Neste caso, foi a 23ª queda consecutiva do setor, pior desempenho da série histórica. 
São, portanto, quase dois anos seguidos de redução da produção.  
 

O setor industrial é um dos mais afetados pela crise. Com ainda pouca demanda, a 
atividade tem cortado sua produção e o número de empregados para cruzar a recessão 

da economia, que se estende para este ano.  
 
"Os fatores do ano passado permanecem, como aumento do desemprego, salário real 

menor, preços mais elevados, crédito ainda com condições mais escasso e restrito", 
disse o gerente da coordenação de indústria do IBGE.  

 
Nos últimos 12 meses, a produção acumula uma queda de 9%, a mais intensa desde 

novembro de 2009 (-9,4%).  
 
SETORES  

Dos 24 ramos acompanhados pelo IBGE, 15 tiveram alta na produção na passagem 
de dezembro para janeiro deste ano. 

  
A principal influência positiva para o mês foi a atividade de refino (coque, produtos 
derivados do petróleo e biocombustíveis), com avanço de 2,8% frente a dezembro de 

2015, a segunda alta consecutiva.  
 

O resultado ocorre após fortes perdas desse ramo da indústria em outubro e novembro 
do ano passado, quando recuaram 8% em meio a greves de petroleiros. Os dois meses 
de alta não recuperam o tombo.  

 
Outros destaques positivos importantes vieram de máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos (6,1%), interrompendo cinco meses de resultados negativos. O setor de 
bebidas avançou 3,8%, após três meses de queda que superou 10%.  
 

Já máquinas e equipamentos (3,1%), primeira alta desde meados do ano passado.  
 

Dos setores que ainda se mantiveram em trajetória de queda, ainda se destacaram as 
indústrias extrativas (petróleo e minério de ferro), com queda de 2,7%, o quarto 
resultado negativo consecutivo.  

 
O setor ainda é influenciado pelo rompimento da barragem da Samarco (joint venture 

da BHP Billiton com a Vale) em Mariana (MG) em novembro do ano passado. Paradas 
de manutenção de plataformas também pesaram.  
 

Olhando o desempenho desses ramos agrupados em grandes categorias, os bens de 
capital (que inclui máquinas e equipamentos) tiveram leve alta de 1,3% de dezembro 

de 2015 para janeiro de 2016, segundo o IBGE.  
 
FUTURO  

O avanço do mês foi o primeiro desde maio do ano passado (0,4%), mas insuficiente 
para eliminar as perdas de 8,7% acumuladas de junho a dezembro do ano passado, 

período em que marcou sete quedas seguidas.  

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2015/tragedia-no-rio-doce/


Além disso, o patamar de produção da indústria permanece 19,2% abaixo do recorde 

registrado em junho de 2013, segundo informou o IBGE.  
 

Pela média das projeções dos economistas, a produção da indústria deve encolher 
4,5% este ano. O número foi coletado pelo boletim Focus, do BC (Banco do Central). 
Em 2017, a expectativa é de alta de apenas 0,8%.  

 

CNH Industrial, de Curitiba, reduz jornada e salário de 1,5 mil funcionários 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

  
 

O governo federal confirmou nesta quinta-feira (3) a adesão da CNH Industrial ao 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), que busca preservar postos de trabalho em 

empresas que estejam passando por dificuldades. A companhia produz tratores e 
colheitadeiras das marcas New Holland e Case na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). 

 
Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, 1.489 funcionários da fábrica 
da CIC terão a jornada de trabalho e os salários reduzidos por cinco meses a contar 

da última terça-feira (1). 
 

O governo não informou o porcentual de corte na carga horária e na remuneração. 
Mas, quando aprovaram a entrada da empresa no programa, no início de dezembro, 
os trabalhadores da CNH Industrial aceitaram uma redução de 26% na jornada e de 

13% na remuneração – conforme as regras do PPE, recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) cobrem metade do que seria a perda salarial dos profissionais. 

 
Na mesma assembleia em que aprovaram a adesão ao PPE, os funcionários também 

concordaram com a suspensão temporária dos contratos (layoff) de 800 dos 1,8 mil 
funcionários durante os meses de janeiro e fevereiro. 
 

Outras três empresas com fábrica no Paraná já haviam aderido oficialmente ao PPE: a 
Caterpillar, que produz pás carregadeiras e escavadeiras em Campo Largo; a 

fabricante de automóveis Volkswagen, de São José dos Pinhais; e a Pierino Gotti, de 
semirreboques, instalada em Colombo. 

 
Mercado em retração 
A adesão da CNH Industrial está ligada à recessão econômica e, em particular, ao 

péssimo momento do mercado de máquinas agrícolas. Em 2015, a produção nacional 
de tratores caiu 32% e a de colheitadeiras, 49%, segundo a Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 
 
O ano de 2016 não começou melhor: em janeiro, a fabricação desses dois tipos de 

máquinas encolheu 65% e 42%, respectivamente, em relação ao primeiro mês do ano 
passado. 
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Copel contesta na Justiça multa de R$ 41 milhões da Receita 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
A Copel tenta reverter, na Justiça, uma multa de quase R$ 41 milhões que a Receita 

Federal aplicou no ano passado ao aceitar o pagamento parcelado de dois tributos que 
somavam R$ 204 milhões. Por enquanto, as decisões judiciais deram razão ao Fisco. 

 
Em meados de março de 2015, a subsidiária Copel Geração e Transmissão, prevendo 
dificuldades no fluxo de caixa, decidiu que não pagaria o Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos a 2014 
na data do vencimento – dia 31 daquele mês – e que em seguida pediria o pagamento 

parcelado de ambos. A decisão foi ratificada pela diretoria da holding da Copel. 
 
A companhia solicitou o parcelamento, em 60 vezes, no dia 1.º de abril. Isso porque, 

pelas regras da Receita, uma empresa só pode fazer esse pedido após o vencimento 
do débito.  

 
Ao aceitar a solicitação da Copel e consolidar o débito, no dia 6 de abril, a Receita 
aplicou juros de R$ 5,8 milhões mais uma multa de quase R$ 41 milhões, equivalente 

a 20% do valor dos impostos, porcentual máximo previsto em lei. Com isso, o débito 
total ficou pouco acima de R$ 250 milhões. 

 
A Copel vem pagando as prestações em dia desde então, mas questiona na Justiça o 
tamanho da multa. Em ação movida em agosto na 2.ª Vara Federal de Curitiba, a 

companhia alega que a lei 9.430, de 1996, prevê multa de 0,33% por dia de atraso 
no pagamento de tributos federais.  

 
Considerando os seis dias decorridos entre a data do vencimento e a homologação do 

parcelamento, a estatal afirma que a multa acumulada deveria ser de 1,98%, e não 
de 20%. 
 

A Receita argumenta que a portaria 15/1999, editada em conjunto com a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), estabelece que, nos casos de 

parcelamento, a multa de mora “será aplicada no valor máximo fixado pela legislação”. 
Em sua defesa no processo, o Fisco afirma que a Copel só quitará o débito após 60 
meses, o que justificaria a aplicação da multa máxima de 20%. 

 
O juiz federal substituto Claudio Roberto da Silva concordou com a Receita e deu 

sentença contrária à Copel em 22 de outubro de 2015. No início do mês passado, ele 
rejeitou os embargos de declaração interpostos pela companhia, que entrou com 
apelação na última segunda-feira (29). Este último pedido ainda não foi julgado.  

 
Empresa temia ficar sem dinheiro 

Ao decidir parcelar tributos devidos por sua subsidiária de geração e transmissão, a 
Copel buscava evitar que seu caixa livre ficasse negativo, o que levaria a empresa a 
atrasar pagamentos nos meses seguintes. 

 
A Gazeta do Povo apurou que, em 17 de março de 2015, quando a diretoria aprovou 

o parcelamento, a companhia tinha R$ 211 milhões em caixa, mas apenas R$ 137 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/copel-contesta-na-justica-multa-de-r-41-milhoes-da-receita-9f61t7hva7fgim3spmwygxnv9


milhões estavam livres para movimentação; o restante servia de garantia de 

financiamentos. 
 

A companhia calculava que, se pagasse os tributos no vencimento, terminaria o mês 
com um caixa livre negativo em R$ 13 milhões. E provavelmente continuaria faltando 
dinheiro nos meses seguintes. 

 
Seis dias depois da reunião da diretoria, a Copel levantou R$ 450 milhões em notas 

promissórias com vencimento em setembro, pagando juros de 106,5% da taxa DI. 
Quando decidiu pelo parcelamento dos tributos, no entanto, a companhia ainda não 
tinha certeza da entrada desses recursos. 

 
Déficit e indenização 

Em nota, a Copel assegurou que “não apresenta problemas de caixa atualmente”. 
Segundo a empresa, o pagamento parcelado do IRPJ e da CSLL foi proposto como 
“estratégia administrativa e financeira” e que levou em conta o cenário de incertezas 

na economia brasileira e no setor elétrico “e outros fatos relevantes”. 
 

Um deles era o atraso no pagamento de indenização de ativos de transmissão. O 
governo federal deixou de pagar as parcelas em outubro de 2014 e, em março de 

2015, devia R$ 220 milhões à estatal. 
 
Outro fato era o déficit hídrico. Com a seca, as hidrelétricas da Copel estavam gerando 

menos que o previsto em contrato, o que obrigava a empresa a pagar valores mensais 
no mercado de curto prazo.  

 
“A liquidação desse débito estava paralisada por liminar judicial, mas já representava 
para a Copel um compromisso de cerca de R$ 260 milhões”, disse a empresa. 

 

Taxa de administração influencia rendimento de fundos de renda fixa 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  
 
Embora a renda fixa fique mais atraente em tempos de alta da taxa básica de juros 

(Selic), hoje em 14,25% ao ano, o investidor deve ficar atento ao valor da taxa de 
administração. Boa parte dos ganhos com a aplicação – e da vantagem sobre a 
poupança – pode se perder se o índice cobrado pela corretora ou banco for muito 

elevado. 
 

A taxa é um encargo anual (mas que incide mensalmente) que remunera o gestor do 
investimento. Via de regra, quanto maior a anuidade, menor é o rendimento líquido 
do papel.  

 
Segundo a planejadora financeira Licelys Marques, da Praisce Capital, o investidor 

precisa pesquisar bastante para escolher as carteiras com o melhor retorno e a menor 
taxa de administração. “Para que os fundos sejam interessantes, nós sugerimos uma 
taxa entre 0,3% e 1% ao ano”, afirma. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/taxa-de-administracao-influencia-rendimento-de-fundos-de-renda-fixa-0zg9slxmh0e23ooyt7px8qfx1


O problema é quem nem sempre dá para escolher o fundo com a taxa mais baixa. 

Tudo depende do valor disponível para investir. A anuidade cobrada pelo produto está 
diretamente ligada ao tamanho do aporte feito pelo poupador.  

 
Quanto maior o investimento, menor é a taxa. “Por meio de plataformas de 
investimentos independentes, é possível achar fundos acessíveis a partir de R$ 3 mil”, 

diz. 
 

Imposto 
A anuidade não é a única a “morder” os retornos da aplicação. O Imposto de Renda 
também incide sobre a renda fixa, com cobranças que variam de 15% a 22,5%. Licelys 

aconselha que, antes de fazer qualquer movimento, o investidor deixe o dinheiro na 
carteira por pelo menos dois anos para pagar um IR mais baixo, “a não ser que 

encontre alguma oportunidade muito boa, como um CDB [Crédito de Depósito 
Bancário] que dê 110% da CDI”, considera. 
 

Apesar da possibilidade de pular de fundo em fundo em busca da melhor rentabilidade, 
a planejadora indica a diversificação como caminho a ser seguido na medida em que 

os rendimentos sobem. Com no mínimo R$ 30 mil disponíveis, ela orienta o investidor 
a considerar opções mais atrativas no mercado, como o CDB e as Letras de Crédito 

Imobiliário (LCI), que oferecem retornos acima da taxa de juros. 
 
Tipos de fundo 

Entenda as diferenças entre os dois principais tipos de papéis renda fixa: 
 

Referenciado DI 
Fundo de renda fixa que têm como principal referência o CDI, taxa que acompanha as 
variações dos juros. São formados por 95% de ativos pós-fixados, como Tesouro 

Direto, Certificados de Depósito Bancário (CDB) e Letras Financeiras, por exemplo. 
 

Renda Fixa 
Semelhantes aos referenciados DI, têm os rendimentos atrelados aos altos e baixos 
da Selic. São compostos por 80% de ativos ligados ao CDI, sendo os demais 20% 

aplicados em outras opções, como os títulos pré-fixados e derivativos. 
 

Rendimentos 
Confira a relação entre o valor mínimo exigido para o investimento, a taxa de 
administração e o retorno dado por três bancos privados para fundos de renda fixa: 

 

 
 

PIB recua 3,8% em 2015 e país caminha para a maior retração em 85 anos 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 
 

A economia brasileira registrou em 2015 o pior desempenho em 25 anos. A queda de 
3,8% do Produto Interno Bruto (PIB, valor total da produção de bens e serviços do 

país) foi a maior desde os 4,3% de 1990 (veja infográfico abaixo), período marcado 
pelo confisco das poupanças pelo governo de Fernando Collor. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pib-recua-38-em-2015-e-pais-caminha-para-a-maior-retracao-em-85-anos-5wrb8qsa3oj9s13eh4u9ln4et
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Além do número ruim do ano passado, boa parte das projeções apontam para uma 

queda superior a 3% este ano, o que garantiria o pior desempenho desde 1930 e 
1931, quando, o mundo vivia a Grande Depressão provocada pela quebra da bolsa de 

Nova York. Naquele período, a economia brasileira recuou 2,1% e 3,3%, 
respectivamente. Foi a única vez que o PIB caiu por dois anos seguidos. 
 

Economia do Paraná recuou 2,8% em 2015, menos que a média nacional 
Os dados divulgados nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística estão coalhados de recordes negativos, mas a novidade da economia em 
2015, segundo a coordenadora de Contas Nacionais da entidade, Rebeca Palis, foi o 
tombo de 4% no consumo das famílias, que vinha sustentando o PIB, mesmo em 

2014.  
 

“O consumo das famílias tem peso de mais de 60% na economia. A gente viu, em 
2014, que a taxa de crescimento tinha desacelerado bastante, mas continuava 
positiva”, afirmou Rebeca. 

 
Mercado deteriorado 

Juros e inflação mais altos, redução do crédito e as condições ruins do mercado de 
trabalho, com aumento do desemprego e queda na renda, explicam o recuo no 

consumo das famílias, segundo a pesquisadora. Enquanto isso, a crise da indústria se 
aprofundou e os investimentos seguiram ladeira abaixo. Consequentemente, o PIB de 
serviços, que vinha se sustentando, também encolheu 2,7%. 

 
“Diferentemente de outros momentos de recessão no passado recente, como em 1999, 

2003 e 2008, desta vez poucas coisas se salvaram”, afirmou o economista-chefe da 
consultoria MB Associados, Sérgio Vale. 
 

Para explicar tamanha retração, economistas citam uma conjunção de fatores, como 
crise política, desdobramentos da Operação Lava Jato (sobre a política e sobre 

investimentos em infraestrutura e no setor de petróleo), equívocos da política 
econômica nos últimos anos, efeitos da correção iniciada em 2015 e a piora no cenário 
externo, com queda nas cotações de matérias-primas. 

 
Pedro Bastos, professor do Instituto de Economia da Unicamp, chamou atenção para 

a queda nos investimentos, impactada, em sua visão, pelo recuo nos aportes do 
governo por causa do ajuste fiscal e pelos efeitos da Lava Jato.  
 

Em 2015, os investimentos despencaram 14,1%, levando a taxa a 18,2% do PIB. “Até 
2014, a taxa de investimento vinha se mantendo na casa de 20%, a despeito da 

desaceleração do consumo e da economia”, disse Bastos. Com a queda de 3,8% no 
PIB e o aumento da população, a renda per capita nacional caiu 4,6%, para R$ 28,8 
mil. 

 
Crise no consumo 

A crise entrou de vez na casa dos brasileiros em 2015. Com mais gente desempregada, 
ou ganhando menos, e a inflação elevada corroendo o poder de compra, o consumo 
das famílias despencou 4%. 

 
É a primeira retração desde 2003 e a maior já registrada pelo IBGE na série atual, 

iniciada em 1996. “A grande crise que existe hoje é de perspectiva. O brasileiro não 
vê luz no fim do túnel.  
 

Se as pessoas têm medo do futuro, elas não pegam crédito e não consomem”, explica 
Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular, que analisa o comportamento 

das classes C, D e E. 



Investimento derrete 

O cenário político conturbado, as investigações da Lava Jato e a falta de horizonte para 
a retomada na atividade econômica fizeram os investimentos tombarem 14,1%. A 

chamada Formação Bruta de Capital Fixo, que mede o investimento privado em 
máquinas e equipamentos, vem caindo persistentemente desde o terceiro trimestre 
de 2013.  

 
Segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), “períodos 

longos de queda do investimento são preocupantes porque não apenas comprometem 
a capacidade futura de produção como também contribuem para a obsolescência da 
estrutura produtiva do país ”. 

 
Campo se salvou 

A única boa notícia em meio ao desastre do PIB nacional foi o desempenho do setor 
agropecuário, que cresceu 1,8%. Ainda assim, o PIB da agropecuária foi o menor 
desde 2012, quando recuou 3,1%. Soja e milho garantiram o avanço do campo no ano 

passado. Em 2015, o volume de soja cresceu 11,9%, enquanto o milho avançou 7,3%.  
 

O Brasil produziu 201,4 milhões de toneladas de grãos, o maior volume da história. “A 
queda das cotações internacionais foi compensada pela alta do câmbio e favoreceu o 

setor. Poderíamos ter crescido muito mais se toda a economia estivesse bem”, afirma 
o analista técnico e econômico da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), 
Robson Mafioletti. 

 
Desastre industrial 

Dos setores produtivos do PIB, a indústria teve a maior retração, de 6,2%. É uma 
queda sem paralelo na história recente da economia. O PIB da indústria encolheu 1,4% 
no último trimestre de 2015, completando sete trimestres seguidos de baixa, o que 

nunca foi registrado desde, pelo menos, o início da década de 1980.  
 

“A indústria foi afetada por juros mais altos e crédito crescendo menos. Além disso, o 
governo tirou incentivos no começo do ano de 2015, o que prejudicou a indústria”, 
disse Rebeca Palis, gerente das Contas Nacionais trimestrais do IBGE.  

 
Análise: Difícil dizer de onde virá a recuperação 

O resultado do PIB de 2015 assusta por sua dimensão incomum na economia brasileira 
e pela tendência de queda ainda não estancada. Se não houver nenhum novo fator 
negativo, como uma crise internacional deflagrada pela China (pouco provável) ou 

uma piora no cenário político interno (imprevisível) a economia brasileira ainda vai 
levar mais dois ou três trimestres para se estabilizar. Talvez isso só ocorra no começo 

do ano que vem. 
 
Esse é o tempo em que as famílias vão continuar cortando gastos, em que os 

investimentos vão continuar caindo e em que o governo terá de conter suas despesas. 
Hoje é difícil dizer quem vai parar de cortar primeiro.  

 
As empresas têm poucos incentivos para investir devido ao cenário de incerteza, 
lentidão na abertura de setores para o investimento privado e os efeitos do 

encolhimento do setor de petróleo.  
 

O governo terá de continuar cortando porque é sua ruína fiscal uma das causas da 
recessão. E as famílias, abatidas pelo desemprego crescente, estão recusando novas 
dívidas e economizando. 

 
Assim, a estabilização – que, em outras palavras, significa que a economia deixa de 

encolher de um trimestre para o outro – além de demorar para chegar, virá sem um 



sinal claro de onde virá a recuperação. A melhor notícia é que a desvalorização do real 

começa a surtir efeitos positivos. É pouco provável, no entanto, que o setor externo 
puxe uma recuperação rápida como em 2003-2004, quando o boom das commodities 

ajudou o país a sair da crise. 
 
A saída pelo aumento do consumo também é uma possibilidade, desde que o mercado 

de trabalho não afunde em ritmo maior até o fim deste ano. Ainda é cedo para dizer 
como a crise vai ferir a renda familiar, em queda menor do que o recuo do PIB.  

 
De qualquer forma, mesmo no melhor cenário, não haverá um boom de consumo como 
na crise de 2008-2009, quando incentivos de crédito fizeram parte do trabalho de 

recuperar o país. 
 

O investimento deve continuar caindo até deglutir dois grandes problemas: a crise no 
setor de petróleo e o recuo na construção civil. Há capital no mundo disposto a investir 
no país, desde que ele faça o trabalho básico de conceder à iniciativa privada projetos 

de infraestrutura.  
 

O país terá de melhorar a regulação e ficar mais aberto a empresas estrangeiras 
capazes de fechar o buraco aberto no setor pelo envolvimento de empreiteiras no 

escândalo da Lava Jato. 
 
Por último, o melhor que o governo tem a fazer é controlar seus gastos para ajudar a 

conter a inflação e abrir espaço para o Banco Central reduzir seus juros. Uma 
recuperação calcada no gasto público é inviável neste momento. 

 
A retomada da economia, portanto, tem tudo para demorar e ser lenta. Não é um 
cenário inevitável. Com um ambiente de negócios ruim, o país tem muito a ganhar 

com reformas que destravem o setor produtivo e melhorem as perspectivas de quem 
investe.  

 
Tombo Histórico 
Em meio a pior recessão dos últimos 25 anos, o Produto Interno Bruto (PIB) encolheu 

3,8% em 2015. A economia brasileira não se retraia tanto desde 1990, ano do Plano 
Collor, quando caiu 4,4%: 

 

 
 
Demanda fraca, oferta em queda 

A atividade econômica brasileira despencou em 2015 tanto do lado da oferta quanto 
da demanda. O PIB industrial foi um desastre, com recuo de 6,2%. Já o investimento 

literalmente despencou: 14,1%. 



 
 

 
 

Programa do IR falha e Receita pede que contribuinte baixe nova versão 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
A Receita Federal informou nesta quinta-feira (3) que os contribuintes que ainda não 

entregaram a declaração do Imposto de Renda neste ano deverão baixar uma nova 
versão do programa gerador.  
 

Segundo o Fisco, quem já transmitiu a declaração não precisa tomar nenhuma 
providência -a Receita irá considerar essas informações e fazer ajustes em alguns 

casos.  
 

No entanto, quem ainda não entregou o documento precisa baixar a nova versão, que 
já está disponível no site da Receita. Quem preencheu a declaração, total ou 
parcialmente, e ainda não transmitiu também precisa baixar o novo programa. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/programa-do-ir-falha-e-receita-pede-que-contribuinte-baixe-nova-versao-c9pa3oppppjo2rt0e4o2yqw45
http://www.receita.fazenda.gov.br/


Segundo a Receita, esses contribuintes não perderão dados, pois estes serão 

transferidos para a nova versão.  
 

O contribuinte deve baixar a nova versão, finalizar o preenchimento e fazer a 
transmissão. Se o contribuinte tentar transmitir a declaração feita na versão original 
do programa (IRPF2016 1.0), receberá um aviso alertando sobre a necessidade de 

fazer o download e utilizar a nova versão, informou a Receita.  
 

Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, houve um 
problema na verificação de pendências sobre CPFs de dependentes no programa 
original.  

 
Mais de 600 mil contribuintes já entregaram a declaração na versão antiga do 

programa. Segundo Adir, a Receita irá fazer as modificações necessárias nesses 
documentos já enviados, o que não põe em xeque a segurança do sistema, garante.  
 

Ele afirma ainda que não haverá mudança alguma em relação a calendário de 
restituição e valores, pois a verificação será feita no conjunto das declarações já 

realizadas, e não caso a caso. “Se houver erros, serão residuais e não vão alterar em 
nada os valores”, diz Adir.  

 
O prazo para declaração começou nesta terça-feira (1º) e vai até 29 de abril. A 
expectativa da Receita é que 28,5 milhões de contribuintes façam a declaração. 

 

Economia do Paraná recuou 2,8% em 2015, menos que a média nacional 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

  

 
 
 

 
 

 
Sob o impacto do tombo da indústria e também da queda no setor de serviços, o mais 
relevante na economia estadual, o Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná encolheu 

2,8% em 2015. A estimativa é do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes), parceiro do IBGE no cálculo dos números do estado. 

 
O resultado negativo dá sequência à desaceleração iniciada no ano anterior, quando o 
PIB paranaense cresceu apenas 0,8%, conforme estimativa preliminar do Ipardes. Em 

2013, a alta havia sido de 5,6%. A economia do Paraná não diminuía de tamanho 
desde o recuo de 0,1% registrado em 2012. 

 
A retração do estado em 2015 foi mais leve que a do país todo. O PIB nacional, 

segundo divulgou nesta quinta-feira (3) o IBGE, caiu 3,8%, no pior resultado desde 
1990, ano em que o governo Collor confiscou a poupança. 
 

Agropecuária 
Na avaliação do presidente do Ipardes, Julio Suzuki, a recessão um pouco mais suave 

no Paraná se deve principalmente à agropecuária, cujo PIB avançou 4,4% em 2015, 
ante 1,8% na média nacional. 
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“Tivemos safra de grãos recorde em 2015, e o setor de carnes ainda com desempenho 

positivo”, observa o economista. Segundo dados de 2013, a agropecuária responde 
por 10,5% da economia local. 

 
Indústria 
Na divisão por grandes setores, os piores números vieram da indústria paranaense, 

que despencou 7% no ano passado, resultado inferior ao do país todo (-6,2%). 
Incluindo o desempenho das empresas de saneamento, energia elétrica e também a 

construção civil, a indústria tem peso de 26,3% no PIB estadual. 
 
“O Paraná desenvolveu uma indústria automotiva bastante significativa, Como ela foi, 

sem dúvida, o segmento que mais caiu no ano passado, puxou a indústria toda para 
baixo”, diz o presidente do Ipardes. 

 
Segundo a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, a produção de veículos, reboques e 
carrocerias no estado desabou 32,8% no ano passado, depois de cair 20,4% em 2014. 

No Brasil, esse mesmo segmento registrou quedas de 16,8% em 2014 e 25,9% em 
2015. 

 
Serviços 

Outro resultado negativo foi o de serviços, que inclui o comércio. Responsável por 
63,2% da produção de riquezas no estado, esse setor recuou 2,3% no ano passado, 
ante uma queda de 2,7% na média nacional. 

 
“O desempenho dos serviços é reflexo direto da queda do emprego e da renda”, explica 

Suzuki. “Como o desemprego no Paraná está abaixo da média nacional, o 
comprometimento da renda das famílias foi um pouco menos afetado aqui, o que pode 
explicar esse desempenho ligeiramente superior do estado.” 

 
Segundo a Pnad Contínua, do IBGE, a taxa de desemprego no Paraná chegou a 6,1% 

no terceiro trimestre de 2015. No mesmo período, índice de desocupação em todo o 
país foi de 8,9%.  
 

Confira a evolução do PIB paranaense nos últimos cinco anos:  

 

 

Nota Paraná também precisa ser declarada no IR 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda liberou a consulta ao informe de rendimentos do 

programa Nota Paraná para declaração do Imposto de Renda. O documento pode ser 
consultado no mesmo site do programa (www.notaparana.pr.gov.br), com o número 
do CPF e a senha do usuário. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nota-parana-tambem-precisa-ser-declarada-no-ir-0l6oxazbcvy0oe6nsu2q79b11
http://www.gazetadopovo.com.br/topicos/assuntos/imposto-de-renda/
http://www.notaparana.pr.gov.br/


O documento traz o total de créditos e de prêmios resgatados no ano passado, para 

que os contribuintes possam usar essas informações na declaração do Imposto de 
Renda do exercício de 2015.  

 
Os consumidores que resgataram créditos ou prêmios no Programa Nota Paraná não 
terão de pagar imposto sobre esses valores. Os créditos são isentos e não tributáveis 

e os valores dos prêmios recebidos têm o IR retido na fonte.  
 

O consumidor deve informar à Receita Federal os valores constantes no informe de 
rendimentos do Nota Paraná para justificar sua variação patrimonial que créditos e 
prêmios elevados podem produzir.  

 
Doações 

Outra novidade anunciada pela secretaria é que os créditos da Nota Paraná poderão 
ser doados a entidades sem fins lucrativos. Para fazer a doação, é preciso pedir a nota 
sem o CPF e depois fazer um registro no sistema do Nota Paraná, indicando qual a 

instituição beneficiária.  
 

Também é possível depositar as notas sem o CPF em urnas do programa. Nesse caso, 
as entidades recolhem as notas e fazem o registro para resgatar os créditos. 

 

Setor externo deu em 2015 primeira contribuição positiva a PIB desde 2005 

04/03/2016 – Fonte: Gazeta do Povo 

 

A alta do dólar ante o real em 2015 ajudou o setor externo a dar a primeira 
contribuição positiva para o PIB brasileiro em dez anos. O impacto foi de 2,7 pontos 

porcentuais, segundo as Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A última vez que o comércio exterior ajudou o 

desempenho da atividade econômica foi em 2005, com impacto de 0,6 ponto 
porcentual. 
 

“Claro que tivemos impacto da desvalorização cambial de 42% no ano. E aí tivemos o 
volume da exportação de bens e serviços que cresceu, e a importação diminuiu”, 

explicou Rebeca Palis, coordenadora das Contas Nacionais no IBGE. 
 
Em 2015, aumentaram as exportações da indústria extrativa mineral (petróleo e 

minério de ferro), agricultura (soja e milho), siderurgia e veículos automotores.  
 

Na direção oposta, encolheu a importação de máquinas e equipamentos, veículos 
automotores, petróleo e derivados, equipamentos eletrônicos e gastos de brasileiros 
com viagens no exterior. 

 
“Essa contribuição positiva do setor externo não ocorria desde 2005, quando foi de 

0,6 ponto porcentual. Depois só tivemos contribuições negativas. Ou seja, o volume 
da importação foi maior que o da exportação esse período todo”, acrescentou a 

pesquisadora do IBGE. 
 
Em 2015, a exportação de bens e serviços cresceu 6,1%, enquanto a importação 

recuou 14,3%. Apesar do impacto positivo, o PIB ainda recuou 3,8% no ano, por conta 
da demanda interna, que contribuiu negativamente com 6,5 pontos porcentuais.  

 
“A demanda interna contribuiu negativamente. Caiu o consumo do governo, das 
famílias e os investimentos”, lembrou Rebeca. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/setor-externo-deu-em-2015-primeira-contribuicao-positiva-a-pib-desde-2005-5lmlwir9s44j68gdqrd7dv0ut


O impacto da demanda interna no PIB não era negativo desde 2003, quando ficou em 

-0,5 ponto porcentual. O resultado de 2015 foi ainda o mais negativo da série histórica, 
iniciada em 1996. 

 
Indústria extrativa 
A queda nos preços do petróleo e do minério de ferro em 2015 reduziram o peso da 

indústria extrativa no PIB brasileiro. A fatia do setor encolheu de 3,8% em 2014 para 
2,1% em 2015, segundo o IBGE. 

 
“Foi a atividade econômica que mais cresceu em 2015, mas perdeu peso por causa 
dos preços, tanto do minério quanto do petróleo. Como os preços despencaram, (a 

indústria extrativa) perdeu peso na economia”, explicou Rebeca Palis.  
 

A extrativa mineral cresceu 4,9% em 2015, o melhor desempenho entre os subsetores 
da economia ante o ano anterior. “Cresceu em volume”, justificou Rebeca. 
 

Por outro lado, a produção e distribuição de eletricidade, gás, água e esgoto recuou 
1,4% no ano passado, mas teve o maior aumento de participação no PIB. A fatia do 

setor aumentou de 1,9% em 2014 para 2,8% do PIB em 2015, a reboque da elevação 
da tarifa de energia elétrica. 

 
“Produção de eletricidade, água e esgoto foi a (atividade) a que mais cresceu no ano, 
por causa do aumento na tarifa de energia elétrica. Aumentou o peso da atividade 

dentro da economia, dentro da indústria”, disse a coordenadora do IBGE. 
 

Agenda Brasil: aprovados incentivo à reciclagem e destinação local para 
multas ambientais 

04/03/2016 – Fonte: Agência Senado 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou, nesta quarta-feira (2), 

dois projetos relacionados à pauta ambiental. A comissão é responsável pela análise 
dos projetos da Agenda Brasil — pauta apresentada pelo presidente do Senado, Renan 

Calheiros, com o objetivo de incentivar a retomada do crescimento econômico do país. 
 
Uma das matérias aprovadas foi o substitutivo ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 

187/2012, do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), que permite a dedução do Imposto de 
Renda de valores doados a projetos de reciclagem. 

 
O relatório final, do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), contém algumas 
alterações. O substitutivo estabelece, além das deduções, que o Poder Executivo fixará 

anualmente os limites absolutos para as deduções por pessoas físicas e jurídicas.  
 

Outra mudança prevê que os projetos de reciclagem que poderão receber os recursos 
das deduções também serão selecionados e fiscalizados pelo Executivo. Para o relator, 
o projeto colabora com a defesa do meio ambiente. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/02/agenda-brasil-aprovados-incentivo-a-reciclagem-e-destinacao-local-para-multas-ambientais
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/02/agenda-brasil-aprovados-incentivo-a-reciclagem-e-destinacao-local-para-multas-ambientais
http://www12.senado.gov.br/noticias/infograficos/2015/09/info-agenda-brasil
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— A reciclagem de materiais e produtos é estratégica para o Brasil. Essas atividades 

integram uma extensa e abrangente cadeia produtiva, com benefícios econômicos, 
ambientais e sociais, pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável — afirmou 

Fernando Bezerra. 
 
O texto original, do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), determinava uma dedução de 

até 50% do valor total das doações feitas por pessoas jurídicas ou físicas. O texto de 
Bauer define o teto para doação de cada contribuinte: 4% do total do Imposto de 

Renda devido pelas empresas e 6% no caso de pessoas físicas. 
 
O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) apresentou sugestões ao projeto. Ele sugeriu 

que 5% do montante anual de doações sejam investidos em cursos de capacitação.  
 

Outra emenda apresentada pelo senador prevê que o beneficiário deverá prestar 
contas do uso dos recursos recebidos. Ambas as emendas foram acatadas pelo relator, 
que ainda inseriu o prazo de cinco anos para a validade da lei. Como se trata de 

substitutivo, a matéria será submetida a turno suplementar de votação na comissão, 
na reunião da próxima semana. 

 
Multas 

A comissão também aprovou o PLS 741/2015, que estabelece que os recursos 
arrecadados com as multas em razão de crimes ambientais devem ser aplicados na 
recuperação das localidades onde o dano aconteceu.  

 
A proposta, do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), foi motivada pelos 

rompimentos das barragens do município de Mariana (MG), em novembro do ano 
passado.  
 

A lama tóxica causou dezenas de mortes e deixou um rastro de destruição ambiental 
do leste de Minas até o litoral do Espírito Santo. O senador Fernando Bezerra 

apresentou um substitutivo com “aprimoramentos para atender algumas situações”. 
 
— Este projeto é uma das melhores respostas ao desastre ambiental de Mariana, pois 

estamos eliminando as burocracias para que os recursos cheguem rapidamente ao 
lugar atingindo por uma tragédia — disse o relator. 

 
A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) elogiou o projeto e disse que “os recursos das 
multas precisam ir para o município atingido”. Por ser um substitutivo, a matéria volta 

à pauta na próxima reunião, para apreciação em turno suplementar. 
 

Saúde 
Outro projeto aprovado foi substitutivo ao PLS 313/2011, do ex-senador Paulo Davim 
(PV-RN), relacionado à destinação dos prêmios das loterias federais que não forem 

resgatados pelos vencedores. O relator, senador Douglas Cintra (PTB-PE), apresentou 
um substitutivo “para corrigir as falhas de técnica legislativa”.  

 
Pelo texto, os recursos de premiação não procurados pelos contemplados dentro do 
prazo de prescrição serão destinados prioritariamente ao financiamento dos cursos da 

área de saúde, na forma estabelecida pelo Ministério da Educação. 
 

— É uma forma de manter os recursos na área de Educação, mas focados na Saúde 
— disse o relator. 
 

O texto original destinava ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento do 
Programa Saúde da Família, os recursos de premiação das loterias federais 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124055
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/100571


administradas pela Caixa não procurados pelos contemplados. Hoje, a lei destina esses 

recursos ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies). 
 

Simone Tebet manifestou preocupação com o projeto, dizendo que não se pode 
“descobrir um filho para cobrir outro”. Ela elogiou o substitutivo, que “avançou em 
relação ao projeto original”, mas se absteve da votação.  

 
Cintra disse que conversou com representantes do Ministério da Educação sobre a 

matéria e disse que, segundo o governo, não faltariam recursos para o Fies. O texto 
será votado mais uma vez na comissão, por ser um substitutivo. 
 

Presídios  
A comissão também começou a discutir o PLS 513/2011, que regulamenta a 

contratação de parcerias público-privadas (PPPs) para a construção e administração 
de presídios.  Douglas Cintra pediu vistas do projeto, que deve voltar à pauta da 
próxima reunião.  

 
O projeto é do senador Vicentinho Alves (PR-TO), que ressalta que a ideia não é a de 

“privatizar” o sistema prisional, mas sim a de permitir a “cogestão” dos 
estabelecimentos penais. O texto proíbe a transferência das funções jurisdicionais e 

disciplinares, que permaneceriam sob responsabilidade exclusiva do Estado. 
 
Segundo a proposta, as empresas interessadas teriam que garantir aos presos 

assistência jurídica, acompanhamento médico, odontológico e nutricional e programas 
de ensino fundamental, capacitação profissional, esporte e lazer. Também haveria 

exigências em termos de espaço físico, infraestrutura e segurança. 
 
O texto original determina que os cargos de diretor e vice-diretor dos presídios 

administrados sob PPP deveriam ser ocupados por servidores públicos de carreira.  
 

No entanto, o relator da matéria, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), retirou esse 
dispositivo do relatório final, por entender que não se pode impor essa obrigação a 
uma empresa privada. 

 
— É uma matéria extremamente inovadora e muito importante para o sistema 

penitenciário brasileiro — disse Anastasia. 
 

Senado aprova o acordo sobre a facilitação de comércio (BALI) 

04/03/2016 – Fonte: CNI 
 
O Senado Federal  aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 06/2016, que ratifica o 

Acordo sobre a Facilitação de Comércio, adotado pelos Membros da OMC na IX 
Conferência Ministerial, realizada em Bali, Indonésia, em 7 de dezembro de 2013.  

  
O Acordo de Facilitação do Comércio – AFC traz regras sobre o tempo de despacho e 

trânsito de mercadorias, encargos e taxas incidentes no comércio exterior e 
transparência na publicação de normas, que reduzem a burocracia no comércio 
exterior brasileiro, seja na aduana do Brasil, seja nas aduanas dos parceiros 

comerciais.   
 

A redução da burocracia e dos custos de transações comerciais, em especial os 
portuários e aduaneiros, tem uma importância estratégica fundamental. Pesquisa da 
CNI realizada com mais de 600 empresas que atuam no Brasil revelou ser a burocracia 

alfandegária/aduaneira é o segundo principal entrave às exportações brasileiras, 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101752
http://www.sindimetal.com.br/wp-content/uploads/2016/03/Novidades-008-03-03-2016.pdf


comprometendo a competitividade da indústria e consequentemente o 

desenvolvimento do país.   
 

Entre os compromissos a serem assumidos pelo Brasil com a ratificação, alguns já 
estão em desenvolvimento ou sendo executados, inclusive considerados como modelo 
de atuação por outros países.  

 
É o caso, por exemplo, do Portal Único de Comércio Exterior (Portal Único), atualmente 

o principal instrumento de política pública que busca avançar a agenda de facilitação 
de comércio no País, que já se encontra em fase de implementação.  
   

Estudo da CNI mostra que, se o governo brasileiro implementar o Portal Único (um 
dos artigos do Acordo) o PIB real do Brasil terá um incremento de 2,03%. Existe 

também a previsão que haverá uma queda do prazo das exportações de 13 para 8 
dias.  
 

Com isso, o custo do exportador cairá 38,5% e um aumento significativo no saldo 
comercial da ordem de US$ 9 bilhões. Tais resultados serão percebidos cinco anos 

após o Portal Único ser concluído.   
  

Espera-se que a implementação do Acordo contribua para eliminar custos 
desnecessários nas operações de comércio e promova o aperfeiçoamento dos 
procedimentos aduaneiros nos países membros, sobretudo nos países em 

desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, por meio de cooperação 
técnica aduaneira estabelecida no âmbito do Acordo.  

  
O Acordo é parte importante do Plano Nacional de Exportações 2015-2018 (PNE), que 
tem como um de seus pilares a facilitação de comércio, e suas diretrizes e metas 

específicas são largamente inspiradas nas disposições e compromissos do Acordo.   
 

A matéria vai à promulgação.        
Plenário da Câmara aprova elevação do percentual de biodiesel ao óleo diesel   
Foi aprovado hoje, no Plenário da Câmara dos Deputados o PL 3834/2015 (PLS 

613/2015), do senador Donizeti Nogueira - PT/TO. O texto eleva os percentuais de 
adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final.  

  
O incremento de percentuais de biodiesel no óleo diesel é avaliado como positivo nas 
perspectivas ambiental, econômica e social. Tal ação agrega valor aos produtos 

agrícolas, cria empregos, reduz emissões de gases e particulados nocivos à saúde da 
população e ao meio ambiente, favorece a segurança energética do país, reduz a 

dependência pelo diesel fóssil importado, melhora o resultado da balança comercial de 
combustíveis e promove o desenvolvimento da agricultura familiar.   
O projeto segue para sanção presidencial. 

 

Mercedes-Benz confirma inauguração de fábrica de veículos premium no dia 
23 

04/03/2016 – Fonte: R7 
 

A Mercedes-Benz confirmou nesta quinta-feira, 3, que vai inaugurar daqui a três 
semanas, no dia 23, a sua terceira fábrica no Brasil, em Iracemápolis, a 160 

quilômetros de São Paulo. Será a primeira unidade da montadora voltada para a 
produção de automóveis - as outras duas produzem caminhões e ônibus.  
 

Erguida com investimentos de R$ 500 milhões, a operação terá capacidade para 
produzir 20 mil veículos por ano e deve gerar cerca de 500 empregos diretos. 

http://noticias.r7.com/economia/mercedes-benz-confirma-inauguracao-de-fabrica-de-veiculos-premium-no-dia-23-03032016
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A decisão da Mercedes-Benz de inaugurar mais uma fábrica no Brasil, mesmo em um 

momento de crise do setor automotivo, deve-se a uma aposta no mercado de carros 
classificados como "premium", voltados para um consumidor de maior renda.  

 
Nesse segmento, a montadora vendeu 17.525 unidades em 2015, alta de 46% em 
relação ao ano anterior, enquanto o setor como um todo, na mesma comparação, teve 

queda de 26,5%, a maior em 27 anos. 
 

Serão produzidos em Iracemápolis os modelos Classe C (sedan) e GLA (SUV 
compacto). O Classe C, inclusive, representa 46% das vendas da montadora no Brasil. 
A pedra fundamental da unidade foi lançada em fevereiro de 2015.  

 
À época, com o setor já em queda, o presidente da Mercedes-Benz no Brasil, Philipp 

Schiemer, disse que, "apesar de a economia brasileira nos surpreender por oscilações 
muitas vezes repentina", a experiência da montadora de quase 60 anos no País "nos 
faz enxergar o potencial promissor no Brasil". 

 
Na contramão da Mercedes-Benz, algumas montadoras têm repensado alguns 

movimentos ligados a investimentos. A Honda, por exemplo, informou no fim do ano 
passado que adiou a inauguração de sua segunda fábrica no Brasil.  

 
Antes, o início das operações estava previsto para o primeiro semestre de 2016. Até 
o momento, contudo, não há uma nova data prevista. 

 
Além disso, há duas semanas, o presidente mundial da GM, Dan Ammann, afirmou, 

em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", que pode reavaliar os investimentos 
previstos para o Brasil caso o cenário não apresente sinais de melhora em um 
horizonte de seis a 12 meses. O plano de investimentos da montadora para o País, 

anunciado em julho do ano passado, é de R$ 6,5 bilhões e pretende cobrir gastos até 
2019. 

 

Produção de usinas eólicas cresceu 49% em fevereiro, informa a CCEE 

04/03/2016 – Fonte: R7 

 
Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 29 de fevereiro apontam 
uma alta de 1,2% no consumo e de 1,1% na geração de energia elétrica no País, na 

comparação com o mesmo período de 2015.  
 

As informações constam na mais recente edição do boletim InfoMercado Semanal, da 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ( CCEE), que traz dados de geração e 
consumo de energia, além da posição contratual líquida atual dos consumidores livres 

e especiais. 
 

A análise do consumo de energia, que somou 63.492 MW médios, aponta aumento de 
2,5% no mercado cativo (ACR), no qual os consumidores são atendidos pelas 

distribuidoras, e redução de 2,8% no mercado livre (ACL), no qual consumidores 
compram energia diretamente dos fornecedores. 
 

Em fevereiro, a produção das usinas do Sistema Interligado Nacional (SIN) alcançou 
65.970 MW médios de energia. As usinas eólicas voltaram a registrar aumento na 

produção e foram um dos destaques do mês, com 2.659 MW médios, crescimento de 
49,1% em relação a fevereiro do ano passado.  
 

As usinas hidráulicas, incluindo as Pequenas Centrais Hidrelétricas, foram responsáveis 
por 52.069 MW médios, aumento de 9,5%. A representatividade da fonte hidráulica, 

http://noticias.r7.com/economia/producao-de-usinas-eolicas-cresceu-49-em-fevereiro-informa-a-ccee-03032016


em relação a toda energia gerada no País, foi de 79%, índice 6,1 pontos porcentuais 

superior ao registrado no ano passado. 
 

Entre os diferentes ramos de atividade industrial analisados pela CCEE, que considera 
dados dos autoprodutores, consumidores livres e especiais, houve crescimento no 
consumo em diversos deles, devido à migração de consumidores para o mercado livre, 

com destaque ao alimentício (10%), devido à abertura de novos empreendimentos 
gastronômicos, comércio (4,8%) e saneamento (4,7%). No entanto, houve retração 

em alguns setores, incluindo veículos (-14,7%), extração de minerais metálicos (-
6,8%), químicos (-5,7%) e têxteis (-5,5%). 
 

O InfoMercado Semanal também apresenta estimativa de que as usinas hidrelétricas 
integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, até a quinta 

semana de fevereiro, o equivalente a 90,5% de suas garantias físicas, ou 50.247 MW 
médios em energia elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este 
porcentual foi de 99,3%. 

 

Economistas dizem como nomeiam a atual crise pela qual passa o Brasil 

04/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 
O Brasil sofre de uma doença econômica séria, cujos principais sintomas são recuo da 

produção de bens e serviços, inflação elevada e desemprego em alta. Mas que 
enfermidade é essa? A economia, como a medicina, dá nome às suas mazelas.  

 
A Folha perguntou a seis economistas qual seria a melhor definição para a crise atual. 
Todos acreditam que vivemos uma recessão profunda.  

 
Para alguns, ela já evoluiu para sua versão agravada: a depressão. Há consenso entre 

eles que, seja recessão, seja depressão, a crise está acompanhada de um fenômeno 
raro que é a alta continuada nos preços, mesmo após uma queda no consumo. Outro 
ponto em relação o qual os economistas concordam é que, sem ações rápidas do 

governo, a situação pode se agravar ainda mais.  
*  

"Trata-se de uma profunda recessão, de estagflação, pois o modelo econômico não 
gera crescimento, com potencial de virar uma depressão se um caminho adequado 
não for adotado logo - Armínio Fraga - sócio da Gávea Investimentos e ex-presidente 

do BC (1999-2002)  
 

"A atual crise é uma profunda recessão, que pode evoluir para uma depressão caso 
perdure o impasse político que impede a implementação de reformas que apontem 
para a redução de gastos públicos - Otaviano Canuto - representante do Brasil no FMI 

e ex-vice-presidente do Banco Mundial  
 

"Com dois anos de queda do PIB dessa magnitude [2015 e 2016], está com cara de 
depressão –uma forte variação negativa combinada com dados ruins do balanço das 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1746164-economistas-dizem-como-nomeiam-a-atual-crise-pela-qual-passa-o-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1745810-pib-cai-38-em-2015-o-pior-resultado-desde-1996.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/32089-o-segundo-mandato-de-dilma-rousseff#foto-572424


empresas e da inadimplência - Luiz Gonzaga Belluzzo - professor da Unicamp e ex-

secretário de Política Econômica (1985-87). 
  

"Estaríamos mais próximos de uma estagflação, mas, dado que esta crise tem efeitos 
prolongados, podemos dizer que é um longo período de recessão ou baixo 
crescimento, pois o Brasil não voltará a crescer em 3 a 5 anos - Mailson da Nóbrega - 

sócio da consultoria Tendências e ex-ministro da Fazenda (1987-1990). 
  

"Vivemos uma longa e profunda recessão com inflação elevada. Podemos enfrentar 
difíceis reformas ou continuar a optar pelo populismo com ajuste cosmético e 
mergulhar em uma crise ainda mais aguda - Marcos Lisboa - presidente do Insper e 

ex-secretário de Política Econômica (2003-05). 
  

"Estamos em uma recessão profunda, que ruma para uma depressão –uma recessão 
com características de continuidade. É pouco comum ao combinar-se com inflação 
alta, que realimenta o processo recessivo - Carlos Geraldo Langoni - Sócio da Projeta 

Consultoria e ex-presidente do BC (1980-83). 
  

GLOSSÁRIO  
RECESSÃO - Período de contração da atividade. Seu conceito mais popular é o de dois 

ou mais trimestres consecutivos de contração do PIB. Uma recessão pode ser 
passageira, consequência do esgotamento de um ciclo de crescimento.  
 

DEPRESSÃO - Não existe um conceito técnico. O termo é normalmente usado para 
definir uma recessão prolongada (dois ou mais anos), com consequências graves como 

numerosas falências, demissões em massa e colapso do investimento.  
 
ESTAGFLAÇÃO - Combinação entre estagnação (ou recessão) com desemprego alto 

e inflação. É considerada um fenômeno atípico porque, em momentos de atividade 
fraca, os preços tendem a cair, já que a queda da renda freia o consumo.  

 

Esqueleto de ações trabalhistas de R$ 30 bilhões ameaça Petrobras 

04/03/2016 – Fonte: Folha de S. Paulo 

 

 
 
Em meio à maior crise financeira de sua história, a Petrobras tenta se livrar de um 
esqueleto que pode chegar a R$ 30 bilhões em ações trabalhistas patrocinadas por 

sindicatos de petroleiros.  
 

Os processos são resultado de medidas tomadas pelo setor de recursos humanos da 
companhia quando era comandado pelo sindicalista Diego Hernandes, que deixou a 
companhia em 2012.  

 
Um deles refere-se ao pagamento de adicional de periculosidade para trabalhadores 

em áreas de risco, previsto por lei.  
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1746159-esqueleto-de-acoes-trabalhistas-de-r-30-bilhoes-ameaca-petrobras.shtml
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/37042-veja-a-cronologia-do-inferno-astral-da-petrobras#foto-549311


Em 2007, após negociações com os sindicatos, o benefício foi estendido a todos os 

empregados da Petrobras –mesmo os que trabalham em escritórios. O adicional 
corresponde a 30% do salário.  

 
No processo, a empresa eliminou o adicional, criando uma remuneração fixa que 
igualou as condições para todos os seus empregados.  

 
Em 2012, os sindicatos foram à Justiça pedindo novo adicional para aqueles que 

trabalham em situação de risco, sob o argumento de que a lei lhes garante um 
adicional sobre o salário dos outros empregados e pedindo o pagamento retroativo.  
 

Em seu balanço do terceiro trimestre de 2015, o mais recente disponível, a Petrobras 
calcula que esse processo possa custar R$ 4,3 bilhões.  

 
O valor, porém, é considerado baixo por pessoas com conhecimento do tema, que 
falam em até R$ 20 bilhões, citando análises mais recentes feitas pelo departamento 

jurídico da estatal.  
 

Outra ação refere-se ao pagamento de horas extras para empregados que trabalham 
em regime de turnos. Os sindicatos pedem a extensão dos benefícios pagos em horas 

extra, como FGTS e férias, aos dias de folga, que não contemplam os benefícios.  
 
O balanço da Petrobras traz um valor de R$ 1,2 bilhão para esse processo. Mas 

projeções atualizadas do departamento jurídico falariam em até R$ 10 bilhões.  
 

As duas ações já estão no Tribunal Superior do Trabalho, o que significa que a 
companhia perdeu em todas as instâncias inferiores.  
 

Em seu balanço, a estatal contabiliza potencial perda de R$ 14,3 bilhões com os 
processos trabalhistas hoje em curso. O valor representa crescimento de sete vezes o 

registrado no mesmo período de 2012.  
 
O crescimento tem grande impacto da inclusão, na contabilidade, dos dois processos 

devido às seguidas derrotas da estatal nos tribunais.  
 

A gestão da área de recursos humanos por Hernandes é alvo de denúncias, na atual 
direção e na Ouvidoria, feitas por empregados insatisfeitos com o crescimento dos 
gastos da companhia.  

 
Os R$ 30 bilhões projetados para perdas com os dois processos, por exemplo, 

equivalem ao lucro da Petrobras em 2013, o último ano em que a estatal apresentou 
resultado positivo, corrigido pela inflação.  
 

A possibilidade de perda das ações ocorre em um momento em que a Petrobras vem 
cortando custos e tentando vender ativos para reduzir seu elevado endividamento, 

hoje superior a US$ 100 bilhões.  
 
A Petrobras disse que "continuará exercendo plenamente seu direito de defesa durante 

o andamento desses processos" e que não se manifestará especificamente sobre 
processos judiciais em andamento.  

 
A Folha não conseguiu contato com o sindicalista Hernandes.  
 

 



Conselho da Vale se reúne em abril para discutir política de dividendos 

04/03/2016 – Fonte: R7 
 
O Conselho de Administração da mineradora Vale vai se reunir em abril para discutir 

uma nova política de dividendos, com uma flexibilização do pagamento que permita 
que a empresa só realize o pagamento aos acionistas após o encerramento do exercício 

e não ao longo dele, como ocorre atualmente. 
 

"A política hoje é uma que você antecipa o dividendo. Só que com tanta volatilidade 
torna-se muito difícil antecipar dividendo. Nós vamos buscar uma política que nos dê 
mais flexibilidade", afirmou a jornalistas o diretor de relações com Investidores da 

Vale, Rogerio Nogueira, após participar de seminário com investidores no Rio de 
Janeiro. 

 
Nogueira preferiu não entrar em detalhes sobre a nova política e sobre como ela 
poderá contribuir com o desempenho da Vale, que sofre em meio aos baixos preços 

do minério de ferro, seu principal produto, e de outras commodities. 
 

Na mesma reunião do Conselho em abril, também está prevista a apreciação de uma 
proposta da diretoria da Vale de não pagar dividendos em 2016. 
 

Entretanto, o diretor indicou que caso a nova política de dividendos seja aprovada pelo 
colegiado, não haverá a necessidade de aprovar o não pagamento neste ano. 

 
"A política atual está vigente. Então teria teoricamente deliberar sobre a política atual 
e substituí-la. Na prática é meio inócuo esse efeito de aprovar ou não o que foi a 

recomendação de diretoria (de não pagamento de dividendos)", afirmou Nogueira. 
 

Segundo o executivo, caso seja aprovada pelo Conselho, a nova política deverá ser 
levada para a análise em assembleia geral de acionistas também em abril. 
 

Produção da indústria cresce 0,4% em janeiro, mostra IBGE 

04/03/2016 – Fonte: G1 
 

 
 

 
 

 
 

Após sete meses seguidos de queda, a produção da indústria subiu 0,4% em janeiro 

na comparação com dezembro, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (4). Em relação a janeiro de 2015, a atividade 

fabril caiu 13,8%  - a maior queda desde abril de 2009. 
 
“Num primeiro momento, essa expansão de 0,4% pode ter relação com a própria base 

de comparação mais baixa na medida que são sete meses de taxas negativas. Quando 
cruza com outras informações, há número maior de estoques que tem situação mais 

normalizada.  
 
Então, de um modo geral, pode ser sinal de normalização... Mas esse 0,4% não reverte 

trajetória nem elimina perda”, completou.”, explicou André Luiz Macedo, gerente de 
indústria do IBGE. 

 

http://noticias.r7.com/economia/conselho-da-vale-se-reune-em-abril-para-discutir-politica-de-dividendos-03032016
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O gerente ressaltou ainda que os sete meses de taxas negativas foi o maior número 

de resultados negativos em sequência desde o começo da série histórica da pesquisa, 
iniciada em janeiro de 2002. 

 
Em 12 meses, o indicador acumula recuo de 9%, o mais forte desde novembro de 
2009, quando chegou a cair 9,4%. 

 
“Todos os fatores que vêm colocando mês a mês permanecem dentro do nosso escopo 

de análise. Permanece por parte das famílias o ambiente de incerteza, o mercado de 
trabalho de forma mais restrita, o aumento na taxa de desemprego, salário real menor, 
nível de preços mais elevados, combinado com crédito ainda com condições mais 

escassas, restrito, mais caro." 
 

De dezembro para janeiro, foram registrados resultados positivos na maioria dos 
ramos analisados, com destaque para a produção de coque, produtos derivados do 
petróleo e biocombustíveis, cuja alta foi de 2,8%. 

 
Também contribuíram as produções de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 

(6,1%), de bebidas (3,8%), de máquinas e equipamentos (3,1%), de produtos do 
fumo (24,5%), de produtos têxteis (7,1%), de perfumaria, sabões, produtos de 

limpeza e de higiene pessoal (1,4%), de produtos de metal (2,7%) e de móveis 
(7,8%). 
 

Na contramão, foram reduzidas as produções das indústrias extrativas (-2,7%), de 
alimentos (-0,6%), de veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,0%) e de 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-3,6%). 
 
Entre as grandes categorias econômicas, a de bens de capital avançou 1,3% e a de 

bens intermediários, 0,8%. O setor produtor de bens de consumo semi e não-duráveis 
também cresceu, 0,3%. Por outro lado, o segmento de bens de consumo duráveis 

recuou 2,4%. 
 

Avanço na produção não elimina perdas nem modifica trajetória de queda, 
diz IBGE 

04/03/2016 – Fonte: Paraná Online 

 
A alta de 0,4% na produção industrial em janeiro ante dezembro de 2015 interrompe 
uma sequência de sete meses de resultados negativos. No entanto, o bom 

desempenho não altera a tendência de queda para o setor, afirmou o gerente da 
Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

André Macedo. 
 
"Num primeiro momento, essa expansão de 0,4% pode ter relação com a própria base 

de comparação, na medida em que são sete meses seguidos de taxas negativas (junho 
a dezembro de 2015).  

 
Alguns setores estão com a situação mais normalizada em termos de estoque. E o 
período de férias mais intenso em dezembro do ano passado com algum tipo de 

retomada em janeiro também pode dar uma sinalização para explicar esse ligeiro 
acréscimo", disse Macedo. 

 
Com a sequência de sete meses de resultados negativos, de junho a dezembro, a 
indústria acumulou uma perda de 8,7%. "Esse 0,4% não reverte a trajetória, não 

elimina a perda, não há nenhuma modificação dessa trajetória de queda que marca o 
setor industrial há algum tempo", declarou o gerente do IBGE. "É claro que é uma 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/937969/?noticia=AVANCO+NA+PRODUCAO+NAO+ELIMINA+PERDAS+NEM+MODIFICA+TRAJETORIA+DE+QUEDA+DIZ+IBGE
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/937969/?noticia=AVANCO+NA+PRODUCAO+NAO+ELIMINA+PERDAS+NEM+MODIFICA+TRAJETORIA+DE+QUEDA+DIZ+IBGE


situação melhor do que uma manutenção da sequência de resultados negativos, mas 

não sinaliza mudança", completou.  
 

Média móvel trimestral 
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria recuou 0,9% em janeiro ante 
dezembro de 2015. No mês anterior, a média móvel tinha sido de queda de 1,2%.  

 
Bens de capital 

A produção da indústria de bens de capital subiu 1,3% em janeiro ante dezembro de 
2015, segundo o IBGE. Na comparação com janeiro de 2015, entretanto, os bens de 
capital despencaram 35,9%. No acumulado em 12 meses, houve queda de 27,0% na 

produção de bens de capital. 
 

Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou queda de 0,9% na passagem 
de dezembro de 2015 para janeiro de 2016. Na comparação com janeiro do ano 
passado, houve recuo de 11,9%. No acumulado em 12 meses, a queda é de 9,9%. 

 
Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de janeiro foi de queda de 2,4% 

ante dezembro, e recuo de 28,2% em relação a janeiro de 2015. Entre os semiduráveis 
e os não duráveis, houve avanço de 0,3% na produção em janeiro ante dezembro, e 

recuo de 7,2% na comparação com janeiro do ano passado. 
 
Para os bens intermediários, o IBGE informou que houve crescimento de 0,8% em 

janeiro ante dezembro. Em relação a janeiro do ano passado, houve recuo de 11,9%. 
No acumulado em 12 meses, o instituto observou queda de 6,0%.  

 
Revisões 
O IBGE revisou o dado da produção industrial do mês de dezembro de 2015 ante 

novembro, de -0,7% para -0,5%, e de novembro ante outubro, de -2,3% para -2,4%. 
O resultado de outubro ante setembro saiu de -0,7% para -0,8%. 

 
A produção de bens de capital também passou por revisão. A taxa de dezembro de 
2015 ante novembro saiu de -8,2% para -8,5%. 

 
A produção de bens intermediários foi revisada de 0,7% para 0,8% em dezembro ante 

novembro.  
 
A produção de bens de consumo duráveis passou de 9,4% para 8,0% na mesma 

comparação, e a de bens de consumo semi e não duráveis, de 0,3% para 0,2%. 
 

Cobre sobe na expectativa de que novos estímulos sejam anunciados na 

China 

04/03/2016 – Fonte: Isto É 

 
Os futuros de cobre operam em alta nesta sexta-feira diante da esperança persistente 

de que mais estímulos devem ser anunciados na China - que é a maior consumidora 
do metal - durante o Congresso Nacional do Povo, que começa neste sábado.  
 

Às 9h45 (de Brasília), o cobre para três meses subia 1,3%, a US$ 4.917,50 a tonelada, 
na London Metal Exchange (LME), depois de ter atingido a maior alta em quatro meses 

no início da sessão, a US$ 4.933. Às 10h15, o cobre para maio avançava 1,40%, a 
US$ 2,2395 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile 
Exchange (Nymex). 

 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160304/cobre-sobe-expectativa-que-novos-estimulos-sejam-anunciados-china/349162
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O Congresso Nacional do Povo da China ocorre anualmente com a reunião de 

autoridades do país para formularem o plano econômico para os próximos cinco anos.  
 

As expectativas do mercado de uma reforma econômica animou os metais básicos e 
os mercados de ações asiáticos. A Bolsa de Shanghai terminou em alta de 0,5%. 
 

"Os investidores estão esperando claramente que o governo anuncie novas medidas 
para estimular a economia", disseram analistas do Commerzbank AG. "A perspectiva 

de demanda robusta por metais do maior consumidor do mundo também deve 
continuar a impulsionar os preços dos metais", acrescentaram. 
 

Entre os outros metais na LME, o alumínio caía 0,1%, a US$ 1.575,50 a tonelada, o 
zinco subia 0,2%, a US$ 1.846 a tonelada, o níquel tinha alta de 0,8%, para US$ 

9.070 a tonelada, o chumbo avançava 0,4%, a US$ 1.844 a tonelada e o estanho 
subiu 1,4%, a US$ 16.700 a tonelada.  
 

Abeifa: vendas de importados caem 44,7% no 1º bimestre 

04/03/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
A Abeifa, entidade que representa fabricantes e importadores de veículos, começou 

2016 com queda ainda maior do que a registrada no mercado total. Com 6,5 mil 
veículos vendidos, os importadores filiados à associação registraram queda de 44,7% 
no primeiro bimestre na comparação com igual intervalo de 2015. Os dados foram 

divulgados na quinta-feira, 3. 
 

 
“Mesmo levando em conta que tivemos os feriados de Carnaval, o desempenho ainda 
reflete retração na intenção de compra dos consumidores, que não recuperaram a 

confiança na retomada da economia”, analisa Marcel Visconde, presidente da entidade 
até o próximo mês de abril, quando José Luiz Gandini assume a posição. A performance 

isolada de fevereiro também foi ruim.  
 
As empresas da entidade emplacaram 2,8 mil carros, volume 21,8% menor que o de 

janeiro e 44% inferior ao do mesmo mês do ano passado. Com isso, ao menos por 
enquanto, o mercado tem se mostrado mais desafiador do que o esperado pela 

entidade, que projetava para 2016 contração menor das vendas do que em 2015. 
 

Os negócios também foram mal para as associadas da Abeifa que produzem veículos 
no Brasil, como Chery, BMW e Suzuki. As vendas destas companhias somaram 521 
mil veículos no mês passado, com redução de 17,8% na comparação mensal e de 

18,1% na anual. O resultado do primeiro bimestre representa baixa de 17,8%, para 
1,1 mil carros. 

 
 
Na soma dos emplacamentos de automóveis importados e com os produzidos 

localmente pelas empresas da Abeifa, há redução de 21,2% sobre janeiro e de 41,2% 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23548/abeifa-vendas-de-importados-caem-447-no-1o-bimestre


na comparação com fevereiro de 2015. “Seguimos a mesma tendência de queda do 

setor automotivo como um todo”, observa Visconde. 
 

BorgWarner ainda espera demanda maior por turbos 

04/03/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ainda não aconteceu a grande demanda esperada por turbos em veículos leves no 
Brasil, como forma de baixar o consumo dos motores flex para atender as metas de 
eficiência energética expressas pelo Inovar-Auto. A BorgWarner estreou no segmento 

em 2015 ao fornecer os primeiros turbocompressores da família B01 produzidos em 
sua fábrica de Itatiba (SP) para a Volkswagen equipar o motor EA211 1.0 usado no 

Up! TSI.  
 
Neste primeiro ano foram fabricados apenas cerca de 13 mil unidades do componente, 

uma pequena fração menor que 6% do total de 220 mil feitos pela empresa, a grande 
maioria destinada para motores diesel de veículos comerciais. Ainda assim, a 

fabricante espera que isso é só o começo e que esse grande mercado ainda vai 
acontecer.  
 

“Já temos no momento cotações feitas com quatro outros fabricantes de veículos, para 
instalar turbos em modelos que já usam o nosso componente fora do País. Claro que 

não esperamos vencer todas as concorrências, mas se fecharmos apenas um desses 
contratos existe potencial para dobrar a produção em Itatiba, mas só a partir de 2018 
ou 2019”, afirma Vitor Maiellaro, diretor da unidade de turbocompressores da 

BorgWarner no Brasil.  
 

Segundo ele, quando a empresa deixou a antiga unidade que ocupava na vizinha 
Campinas desde 1975 e se mudou no começo de 2013 para Itatiba, já pensou para 
receber essa expansão, pois hoje as linhas de produção ocupam só metade da área 

construída de 20 mil metros quadrados.  
 

“É uma questão de tempo, pois o uso de turbos já é uma tendência mundial para 
reduzir consumo”, completa, citando que na Europa 80% dos motores (somando diesel 
e otto) têm turbo e na Ásia esse porcentual está subindo de 45% para 50%.  

 
O diretor de engenharia da BorgWarner, Lauro Takabatake, avalia que a lentidão na 

adoção em maior volume de turbos para carros no País não é por causa do preço do 
componente. “O Up! TSI custa cerca de R$ 3 mil a mais do que o aspirado, mas poderia 

ser até menos.  
 
Na ponta do lápis, as engenharias concordam que é uma solução viável e eficiente 

para reduzir o consumo, mas o problema é que muitas vezes o marketing quer 
diferenciar o carro turbo com a antiga visão de que o equipamento só traz mais 

potência, quer agregar essa imagem no valor e aí fica mais caro”, explica ele, que há 
quase cinco anos vem trabalhando na adaptação de turbos para motores flex.  
 

“No caso da Volkswagen a decisão (de lançar um carro turbinado) foi tomada antes do 
Inovar-Auto e o programa só veio ajudar”, conta Takabatake. Para ele, o Up! servirá 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23547/borgwarner-ainda-espera-demanda-maior-por-turbos


de bom exemplo para acelerar o lançamento de mais modelos turbinados, ainda que 

até agora as montadoras tenham optado por outras soluções para reduzir consumo, 
como pneus verdes e materiais mais leves. “Com o turbo seria mais fácil atingir as 

metas de eficiência energética”, destaca.  
 
IMPORTÂNCIA CRESCENTE 

 
Apesar da demora em estabelecer a tecnologia no Brasil, o fornecimento para a 

Volkswagen já ganhou importância e faz diferença. A queda na produção de turbos da 
BorgWarner em 2015 sobre 2014 teria sido de 23%, e não de 18,5%, caso o 
componente feito para o Up! TSI não tivesse entrado em linha.  

 
E este ano Maiellaro projeta que o volume deverá permanecer estável em 220 mil 

unidades com o maior fornecimento do B01, que deverá compensar a nova queda 
esperada para turboalimentadores destinados ao segmento de veículos comerciais 
diesel. “A fábrica deve trabalhar no mesmo ritmo, mas o mix será diferente, com 

aumento da quantidade de turbos para carros”, diz o diretor.  
 

O resultado ficará, portanto, longe dos 270 mil turbos produzidos em 2014 e mais 
distante ainda do recorde de 350 mil em 2013. Mas ao menos a reestruturação 

necessária para trabalhar com volumes menores já foi feita. “Fizemos os ajustes em 
2014 e avaliamos que agora temos tamanho adequado para o mercado atual”, afirma 
Maiellaro.  

 
Este ano estão previstos vários lançamentos de carros com motores turbinados, mas 

na maioria dos casos a turbina será importada. É o caso de Honda e Hyundai, que 
usam o componente da BorgWarner, mas vão trazer os propulsores já montados de 
fora, assim como já faz a Volkswagen com o motor 1.4 turbo usado em versões 

nacionais do Golf e Audi A3.  
 

A concorrência também participa do bolo: o motor 1.0 três-cilindros turbinado que a 
Ford deve lançar este semestre no Brasil para equipar diversos modelos de sua linha 
terá a turbina importada fornecida pela Continental; já o três-cilindros da PSA Peugeot 

Citroën esperado para breve poderá usar o turbo Garrett da Honeywell.  
 

ESTRATÉGIA PARA 2016 
 
Enquanto torce para que as vendas do Up! TSI acelerem, a BorgWarner também foca 

em outras frentes para superar mais um ano de resultados fracos. Uma dessas frentes 
é o mercado de reposição, com faturamento que deve aumentar 15% este ano e assim 

elevar sua participação nas vendas de turbos e componentes para 26% a 27%, contra 
apenas 16% há três anos.  
 

Turboalimentadores remanufaturados já representaram 30% do negócio de 
aftermarket da empresa em 2015. Com o crescimento do segmento, será instalada 

uma nova linha dedicada exclusivamente à montagem de turbinas com partes 
reutilizadas.  
 

Outra estratégia é aumentar a fatia das exportações nas receitas, que foi de 20% em 
2015 e este ano deve subir um pouco, para algo como 22% do faturamento da divisão. 

“Nossa intenção é tentar ganhar contratos intercompanhia”, diz Maiellaro. 
 
A Argentina é hoje o maior cliente externo dos turbos fabricados em Itatiba, eles 

também são vendidos para Estados Unidos, Índia, México, China e França.  
 

No fornecimento direto a montadoras, está em desenvolvimento na BorgWarner um 



novo turbocompressor de geometria variável que deverá ser fornecido a partir de 2017 

para um novo caminhão leve da MAN, com motor diesel pouco acima dos 2 litros. 
 

Fras-le tem novo dinamômetro para teste de freio 

04/03/2016 – Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
A Fras-le reforça seu laboratório para ensaios e testes com a aquisição de um novo 

dinamômetro modelo Link 6900 que permite simulações em sistemas de freios com 
inércias de até 2170 kgm². O equipamento possui dispositivo capaz de identificar e 
quantificar a ocorrência de ruídos do freio e simular com exatidão o carregamento 

imposto pelo veículo ao sistema de freio durante a frenagem. Totalmente 
automatizado, tem capacidade para realizar ensaios 24h por dia. 

 
Segundo a empresa, a ferramenta é fundamental para reduzir o tempo de 
desenvolvimento de materiais de fricção uma vez que substitui os ensaios com 

veículos. Ele possui ainda medição de torque estático (aplicado em ensaios para 
avaliação de freio de estacionamento) e utiliza o sistema pneumático de acionamento 

do freio com pressão máxima de até 12bar. 
 
Com este novo dinamômetro, a Fras-le tornou-se a única empresa no País capaz de 

testar sistemas de freio para várias categorias de veículos, entre leves e pesados até 
vagões ferroviários. Suas pastilhas e lonas de freios, revestimento de embreagens, 

produtos industriais e especiais servem aplicações em caminhões, semirreboques, 
ônibus, automóveis, motocicletas, tratores, metrôs, trens, elevadores, aviões, 
máquinas industriais e sondas petrolíferas. 

 

PPE entra em vigor na Ford de Taubaté 

04/03/2016 – Fonte: Automotive Business 

 
 

 
 

 
 
 

 
Entrou em vigor nesta semana para os funcionários da Ford de Taubaté o Programa 

de Proteção ao Emprego (PPE). A medida atinge 1,6 mil trabalhadores e valerá por 
seis meses.  
 

Como ocorre no programa, haverá redução de 20% da jornada e de 10% nos salários. 
Os funcionários já haviam aprovado em janeiro a medida e na segunda-feira, 29, em 

assembleia, o sindicato local dos metalúrgicos detalhou como seria aplicada. 
 
O PPE na fábrica vai vigorar durante seis meses e poderá ser prorrogado até junho de 

2017. A unidade produz transmissões, motores Sigma 1.5 e 1.6 e também 
componentes dos novos motores 1.0 TiVCT de três cilindros que equipam a linha Ka.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23540/fras-le-tem-novo-dinamometro-para-teste-de-freio
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23537/ppe-entra-em-vigor-na-ford-de-taubate


Nos anos recentes a unidade de Taubaté já havia colocado parte de seus trabalhadores 

em layoff, realizou Planos de Demissão Voluntária (PDVs) e em 2015 dispensou mais 
de 350 funcionários. 

 
Sobre o assunto, a montadora enviou o seguinte comunicado: “A Ford informa que, 
após utilizar diversas ferramentas como férias coletivas, banco de horas e layoff para 

adequar a produção e mão de obra à significativa desaceleração da demanda 
automotiva, obteve a aprovação do Mistério do Trabalho para a implementação do PPE 

na unidade de Taubaté.”  
 

Gerdau diz ter 6 meses para levar preço de ADRs para nível de US$1 

04/03/2016 – Fonte: DCI 
 

 
 
A siderúrgica Gerdau informou nesta sexta-feira que terá seis meses para restabelecer 
o preço de seus recibos de ações em Nova York em 1 dólar, uma vez que o preço 

médio de fechamento dos papéis ficou abaixo deste patamar ao longo de 30 pregões, 
descumprindo critério da Bolsa de Nova York. 

 
Os recibos de ações da empresa acumulam baixa de 14,17 por cento em 2016, em 
meio aos menores preços do aço no mercado internacional e o enfraquecimento da 

demanda no Brasil. 
 

A companhia disse acreditar que conseguirá levar o preço médio do papel para acima 
de 1 dólar durante o período, apesar do setor de aço estar passando por um momento 
desafiador e de volatilidade. Enquanto isso, os papéis seguem listados e negociados. 

 
"A companhia tem trabalhado em uma série de iniciativas, que incluem o foco na 

geração de caixa livre através de restrição dos investimentos e redução do capital de 
giro, o que pode efetivamente alavancar valor no curto prazo", disse em comunicado. 
 

Porém, se o preço do papel não avançar, a administração da Gerdau vai propor ao 
conselho mudança da relação entre seus papéis preferenciais na Bovespa e os recibos 

em Nova York dos atuais 1 para 1 a uma relação de 3 para 1 ou de 4 para 1 antes do 
fim do período de seis meses, afirmou a empresa. 
 

Minério de ferro atinge máxima de mais de 4 meses na China 

04/03/2016 – Fonte: DCI 

 
MANILA - Os preços do minério de ferro no mercado à vista da China subiram nesta 
sexta-feira para uma nova máxima de mais de quatro meses, fechando a terceira 

semana consecutiva de ganhos, impulsionados pelos preços firmes do aço e por 
expectativas de que Pequim possa lançar novas medidas para estimular a economia. 

 
Com ganhos acumulados de mais de 22 por cento este ano, o minério de ferro é a 
commodity de melhor performance em 2016. 

http://www.dci.com.br/industria/gerdau-diz-ter-6-meses-para-levar-preco-de-adrs-para-nivel-de-us$1-id531640.html
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Há expectativas no mercado de que o governo chinês possa introduzir medidas de 

estímulo durante a reunião do Parlamento que começa no sábado, disse o analista 
Wang Di, do CRU Group, em Pequim. 

 
"O sentimento no mercado de aço é muito positivo", disse Wang, destacando que os 
preços do aço subiram cerca de 61 dólares por tonelada desde o feriado do ano novo 

lunar no início de fevereiro. 
 

O minério de ferro com entrega imediata no porto chinês de Tianjin subiu 1,35 por 
cento nesta sexta, acumulando alta de 7 por cento na semana, alcançando o maior 
patamar desde 19 de outubro, segundo dados do The Steel Index. 

 

Rio Tinto reporta aumento das reservas de minério de ferro 

04/03/2016 – Fonte: DCI 
 
A mineradora Rio Tinto reportou nesta quinta-feira (03) que foi comprovado o aumento 

das reservas de minério de ferro na região de Pilbara, no oeste da Austrália. 
Segundo informou a companhia em comunicado, as reservas do insumo cresceram 

309 milhões de toneladas. 
 
A constatação ocorre em meio ao processo de aumento de capacidade instalada da 

maior rival da brasileira Vale, que também está adicionando oferta de baixo custo ao 
mercado global. 

 
Pilbara, atualmente o maior projeto de minério de ferro da Rio Tinto, entregou 263 
milhões de toneladas de produção em 2015, volume 11% maior do que um ano antes. 

Segundo a mineradora, o crescimento se deve à conclusão de parte da expansão de 
Pilbara no fim do primeiro semestre de 2015. A empresa também reportou ganhos 

significativos de produção da Companhia de Minério de Ferro do Canadá, sua 
controlada.  
 

A Rio Tinto informa ainda trabalhar no aumento da produção do seu minério carro-
chefe, o chamado "Pilbara Blend". 

 

EUA impõe tarifas sobre aço do Brasil e mais 6 países 

04/03/2016 – Fonte: Diário do Comércio 

 
O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou tarifas preliminares 

antidumping sobre importações de aço laminado a frio de sete países, incluindo o Brasil 
e a China. 
 

O gigante asiático recebeu a maior tarifa de todos, 265,79%, enquanto os produtos 
brasileiros foram taxados em 38,93%. Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Reino 

Unido completam a lista. 
 
As penalidades, anunciadas na última terça-feira, começam a valer a partir da semana 

que vem, mas serão confirmadas apenas em maio. A justificativa foi a prática de 
dumping, ou a venda abaixo do custo com o objetivo de ganhar participação no 

mercado. Autoridades chinesas negam que isso tenha sido feito. 
 
Embora a China seja apenas o sétimo maior exportador de aço para os Estados Unidos, 

atrás do Canadá, Brasil, Rússia, México, Coreia do Sul e Turquia, seus produtores 
foram os que mais receberam atenção, dada a ameaça que representam à indústria 

norte-americana. Seus preços tendem a ser de 20% a 50% menores do que o de 

http://www.dci.com.br/industria/rio-tinto-reporta-aumento-das-reservas-de-minerio-de-ferro-id531559.html
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qualquer outro país, dizem operadores. E sua produção é enorme: no ano passado, o 

país exportou, sozinho, 100,4 milhões de toneladas de aço, mais do que a produção 
de qualquer outro país, à exceção do Japão. 

 
A Casa Branca tem discutido a questão da produção chinesa para a China, que tem 
prometido reduzir sua produção em até 150 milhões de toneladas métricas num 

período de cinco anos.  
 

Nesta semana, o primeiro-ministro Li Keqiang afirmou ao secretário do Tesouro norte-
americano, Jacob Lew, que Pequim pretende acelerar as reformas econômicas no 
setor. 

 
Representantes da indústria de aço, no entanto, afirmam que os cortes anunciados 

são pequenos perto do total que o país produz, e que as reformas não vão longe o 
suficiente.  
 

PIB do Brasil só é melhor que Ucrânia e Venezuela entre 32 países, diz Austin 

04/03/2016 – Fonte: EM.com 

 
O desempenho da economia brasileira em 2015 só foi melhor do que o da Ucrânia e 
da Venezuela, com a 30ª posição num ranking de 32 países elaborado pela Austin 

Rating. O Produto Interno Bruto (PIB) do país teve queda de 3,8% no ano passado, o 
pior resultado desde 1990, quando havia retraído 4,35%, destacou a agência 

classificadora de risco. 
 
A economia da Ucrânia, que vive resquícios na guerra com a Rússia, caiu 6,4% no ano 

passado. No mesmo período, a Venezuela, afundada numa profunda crise econômica 
acentuada pela queda no preço do barril de petróleo, apresentou retração de 4,5%. 

 
"O cenário de recessão, definitivamente, está confirmado com o resultado do 
acumulado de 2015 e, muito provavelmente, também ocorrerá em 2016", diz em nota 

Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. A estimativa é de queda de 2,9% 
do PIB em 2016. Para 2017, vê um "provável crescimento, mesmo que medíocre". 

 
Caso as estimativas da agência para o próximo ano se confirmem, será o biênio com 
o pior desempenho econômico do Brasil em 85 anos. "A última vez que o Brasil teve 

queda do PIB por dois anos consecutivos foi em 1930 (-2,1%) e 1931 (-3,3%) 
refletindo, em parte, o crash da bolsa de Nova York em 1929 e o ambiente político 

nacional conturbado com o fim da oligarquia paulista devido a revolução de 1930", 
destaca. 
 

De acordo com o ranking, as economias com melhor desempenho no ano passado 
foram a Índia (7,2%), China (6,9%), Filipinas (6,4%), Malásia (5,4%) e Indonésia 

(4,7%). Os Estados Unidos aparecem na 16ª posição, com alta de 2,4%. 
 

Na outra ponta do ranking, além da Ucrânia, Venezuela e Brasil, aparecem a Grécia 
(0,5%) e o Japão (0,6%). A lista considera países que publicaram os seus resultados 
até o momento. 

 

Após queda esperada do PIB, empresários não veem recuperação este ano 

04/03/2016 – Fonte: Valor Econômico 

 
O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país, divulgado nesta quinta-feira pelo 

IBGE, veio ruim, com queda de 3,8%, mas dentro do esperado pelo setor privado, de 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/03/03/internas_economia,740012/pib-do-brasil-so-e-melhor-que-ucrania-e-venezuela-entre-32-paises-diz.shtml
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acordo com empresários reunidos hoje durante evento promovido pela Associação 

Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). 
  

 A situação em 2016, afirmaram, deve continuar preocupante e, por isso, as empresas 
devem focar o trabalho na melhora de variáveis sobre as quais têm controle, como 
ganho de eficiência e produtividade. 

  
 “Atualmente, está todo mundo olhando para 2017”, afirmou Carlos Lazar, diretor de 

Relações com Investidores do Kroton, do ramo educacional. “Depois de um 2015 muito 
desafiador, o ano de 2016 deve ser extremamente delicado para todos os setores”, 
afirmou ao Valor. “Hoje focamos no que podemos controlar, como ganho de eficiência, 

sinergia e crescimento orgânico”, disse. 
  

 Segundo Lazar, a empresa tem atualmente uma posição de balanço “bastante 
confortável”, sem alavancagem, com a dívida líquida praticamente zerada. Apesar do 
ambiente desafiador, a Kroton continua olhando oportunidade de fusões e aquisições, 

disse. “Temos apetite se surgirem oportunidades”. 
  

 Marcello De Simone, diretor de tesouraria, comunicação e de relações com 
investidores da Ultrapar, também considerou a queda do PIB de 2015 dentro do 

esperado e disse que vê com preocupação o cenário de continuidade na contração 
econômica.  
 

“Não houve surpresa, mas a situação de crescimento é bastante preocupante, ainda 
mais quando não vemos mudança pela frente”, disse. Apesar do cenário adverso, a 

companhia tem mais investimentos previstos para este ano que em 2015, disse De 
Simone, sem entrar em detalhes. 
  

 


