01 DE ABRIL DE 2016
Sexta-feira


PETROBRÁS ABRE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA ESPERANDO ADESÃO DE
12 MIL EMPREGADOS



PISO REGIONAL MAIOR VALE A PARTIR DE HOJE PARA 6 MILHÕES DE
TRABALHADORES PAULISTAS



PRODUÇÃO INDUSTRIAL CAI 11,8% NOS PRIMEIROS DOIS MESES DO ANO, DIZ
IBGE



JURO DA RESTITUIÇÃO DO IR ANTECIPADA É MAIS BAIXO QUE A MÉDIA DO MERCADO



GM E METALÚRGICOS NEGOCIAM EM SÃO CAETANO



MARCCHIONE: ARGENTINA NÃO COMPENSARÁ AS PERDAS DO BRASIL



MARCOPOLO ANUNCIA NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



MERCEDES PODE COMPRAR ITALIANA MV AGUSTA



MA8 PROJETA QUEDA MAIOR QUE 13% EM 2016



CRESCIMENTO DE 4% NA SANEPAR



BRASIL E EUA ATUARÃO JUNTOS PARA CONTER EXCESSO CHINÊS NA SIDERURGIA



EMPREGO NO SETOR TEM 13ª QUEDA CONSECUTIVA EM FEVEREIRO



COM BANDEIRA VERDE, CONTA DE LUZ FICA SEM COBRANÇA EXTRA A PARTIR DE
HOJE



INFLAÇÃO PELO IPC-S ACUMULA ALTA DE 9,37% EM 12 MESES



GOVERNO AUTORIZA REAJUSTE DE ATÉ 12,5% NO PREÇO DOS REMÉDIOS



GOVERNO MANTÉM TJLP EM 7,5% AO ANO, MAIOR PATAMAR EM 10 ANOS



QUEDA DO JURO ALIMENTA DEBATE DE 'TRÉGUA CAMBIAL' GLOBAL



AGRAVAMENTO DA CRISE FISCAL FORÇARÁ ENTENDIMENTO POLÍTICO, DIZ
MINISTRO



ABIMAQ ESPERA ANÚNCIO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS PARA MODERFROTA
NESTA SEMANA



BALANÇOS DE EMPRESAS BRASILEIRAS FRUSTRAM ANALISTAS



TATA STEEL NEGOCIA FATIA EM UNIDADE DE SIDERURGIA DA THYSSENKRUPP NA
EUROPA, DIZ JORNAL



ESPANHOL SANTANDER FECHARÁ CENTENAS DE AGÊNCIAS DOMÉSTICAS, DIZ FONTE



STF JULGA CONSTITUCIONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



BOVESPA FECHA MARÇO COM MAIOR GANHO MENSAL DESDE 2002



GOVERNO DE SP ASSINA MEMORANDO DE ENTENDIMENTO COM EMPRESAS PARA
TÉRMICAS A GÁS
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BRASIL EM GÁS NATURAL

QUALQUER QUE SEJA A SITUAÇÃO, O DIRIGENTE DO BRASIL TEM QUE TER CORAGEM
PARA MUDAR, DIZ

ROBSON BRAGA DE ANDRADE



EMPRESAS APOSTAM EM COMPLEXOS INDUSTRIAIS



EXPORTAÇÕES DO BRASIL PARA OS EUA CRESCERAM 9%



CNI APONTA MELHOR USO DA CAPACIDADE INSTALADA



INDÚSTRIA MINEIRA PREVÊ 3º CICLO NO VERMELHO EM 2016



MOODY'S DIZ QUE AVAL PARA CAIXA E BB FAZEREM AQUISIÇÕES REPRESENTA
'DESAFIO'



PAÍSES DA AMÉRICA LATINA PRECISAM AMPLIAR INTEGRAÇÃO FINANCEIRA, DIZ
FMI



COBRE OPERA EM ALTA, APÓS DADOS SOBRE A INDÚSTRIA DA CHINA



CADE APROVA SEM RESTRIÇÕES JOINT VENTURE ENTRE GENERAL ELECTRIC E
LUFTHANSA



PESQUISA APONTA QUE 47,7% DAS PEQUENAS EMPRESAS VEEM OPORTUNIDADES
NA CRISE



ESOCIAL PARA EMPRESAS NÃO SAI EM

2016 E FORNECEDORES DE TI PRESSIONAM



CRISE ECONÔMICA É CHANCE PARA TIRAR RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PAPEL
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Petrobrás abre programa de demissão voluntária esperando adesão de 12 mil
empregados
01/04/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo

Custo estimado é de R$ 4,4 bilhões para sua implantação e o retorno esperado
é de R$ 33 bilhões até 2020
A Petrobrás anunciou na manhã desta sexta-feira, 1, um programa de demissão
voluntária com expectativa de que cerca de 12 mil empregados participem.
O Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV 2016), aberto a todos os
empregados, tem custo estimado de R$ 4,4 bilhões para sua implantação e o retorno
esperado é de R$ 33 bilhões no período 2016-2020, segundo comunicado da
companhia.
O objetivo é "adequar a força de trabalho às necessidades do Plano de Negócios e
Gestão (PNG), elevando a produtividade e gerando valor para a Companhia, com o
foco no alcance das metas do referido Plano", conforme a nota.
A Petrobrás explica ainda que o PIDV 2016 tem como base as premissas de
preservação do efetivo necessário à continuidade operacional, com ajuste de pessoal
em todas as áreas.
Nesta semana também, a Petrobrás anunciou uma diminuição de 43% nas 5,3 mil
funções gerenciais em áreas não operacionais e redistribuição de atividades.
Piso regional maior vale a partir de hoje para 6 milhões de trabalhadores
paulistas
01/04/2016 - Fonte: R7

O salário mínimo no Estado de São Paulo passa de R$ 905 para R$ 1.000, a partir de
hoje, para as categorias que tem convenção coletiva baseada no piso regional.
Segundo a SERT (Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho), o reajuste
de R$ 95 vai beneficiar cerca de 6 milhões de trabalhadores no Estado de São Paulo.
O piso paulista é 13,6% maior que o salário mínimo nacional que, em janeiro, passou
de R$ 788 para R$ 880 (aumento de R$ 92).

O salário mínimo de São Paulo foi criado em 2007, pelo governo estadual para adequar
o piso de algumas categorias profissionais ao custo de vida e a realidade econômica
na região. O piso vale para empregadas domésticas, porteiros, zeladores, pedreiros,
mecânicos, entre outras profissões.
Desde 2013, o salário mínimo regional de São Paulo teve um aumento nominal de R$
235, passando de R$ 765 para R$ 1.000. No mesmo período, o salário mínimo nacional
passou de R$ 678 para R$ 880, diferença de R$ 202.
A SERT informou que para determinar o reajuste do piso regional, de 10,5%, foi
utilizado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no período
entre janeiro e dezembro de 2015. O piso paulista tem duas faixas, para a segunda
faixa o valor do piso subiu de R$ 920 para R$ 1.017.
Além de São Paulo, também tem piso regional nos Estados de Santa Catarina (R$
908), Paraná (R$ 1.070), Rio de Janeiro (R$ 953,47) e Rio Grande do Sul (R$
1.006,88). No Rio de Janeiro, o valor do piso em 2016 ainda está em votação na
assembleia legislativa estadual, a proposta é de R$ 1.052,34.
Nos últimos nove anos, o piso regional teve um aumento acumulado de 143,9% (era
R$ 410). No mesmo período, o salário mínimo nacional aumentou 131,6% (era R$
380).

Produção industrial cai 11,8% nos primeiros dois meses do ano, diz IBGE
01/04/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo

Em fevereiro, a produção caiu 2,5% ante janeiro, o pior resultado para o mês
de toda a série histórica, iniciada em 2002
RIO - A produção industrial acumula queda de 11,8% no primeiro bimestre deste ano,
divulgou nesta sexta-feira, 1, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em 12 meses, o recuo é de 9,0%.
Na comparação de fevereiro ante janeiro, a produção caiu 2,5%, na série com ajuste
sazonal, o pior resultado mensal para o indicador desde dezembro de 2013, quando
caiu 2,8%. O resultado também foi o pior registrado para um mês de fevereiro de toda
a série histórica, iniciada em 2002.
O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções,
serviço da Agência Estado, que esperavam recuo entre 0,12% e 3,20%, com
mediana negativa de 2,42%.
Em relação a fevereiro de 2015, a produção caiu 9,8%. Nesta comparação, sem ajuste,
as estimativas variavam de retração de 7,80% a 11,90%, com mediana negativa de
10,50%.
O índice de Média Móvel Trimestral da indústria recuou 1,0% em fevereiro ante janeiro,
marcando a 16ª taxa negativa consecutiva para a média móvel trimestral da indústria.
No mês anterior, a média móvel também tinha sido de -1,0%, segundo os dados da
Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF).
"É como se fosse uma trajetória descendente desde outubro de 2014", notou André
Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.
Setores. A produção da indústria de bens de capital subiu 0,3% em fevereiro ante
janeiro. Na comparação com fevereiro de 2015, entretanto, o indicador mostra um
tombo de 25,8%. No acumulado de 2016, houve queda de 30,8% na produção de
bens de capital. Em 12 meses, o resultado é de recuo de 27,1%.
Em relação aos bens de consumo, a pesquisa registrou queda de 3,2% na passagem
de janeiro para fevereiro. Na comparação com fevereiro de 2015, houve recuo de
8,1%. No acumulado do ano, a queda é de 10,1%, enquanto a taxa em 12 meses é
de baixa de 9,4%.
Na categoria de bens de consumo duráveis, o mês de fevereiro apresentou queda de
5,3% ante janeiro, e redução de 29,3% em relação a fevereiro de 2015. Entre os
semiduráveis e os não duráveis, houve diminuição de 0,6% em fevereiro ante janeiro,
e recuo de 2,0% na comparação com fevereiro do ano passado.

Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção caiu 2,0% em fevereiro
ante janeiro. Em relação a fevereiro do ano passado, houve recuo de 8,5%. No
acumulado do ano, houve queda de 10,1%, enquanto a taxa em 12 meses ficou
negativa em 6,3%.
Revisões. O IBGE também revisou o dado da produção industrial do mês de dezembro
ante novembro de 2015 de -0,5% para -0,8%. A produção de bens de capital também
foi revisada, mas em janeiro ante dezembro, de 1,3% para 2,1%. A produção de bens
intermediários no período saiu de 0,8% para 0,9%.
A produção de bens de consumo duráveis foi revista de -2,4% para -3,3% em janeiro
ante dezembro. A produção de bens de consumo semi e não duráveis saiu de 0,3%
para 0,4% no mesmo período analisado.
Juro da restituição do IR antecipada é mais baixo que a média do mercado
01/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo

Em época de declaração do Imposto de Renda, a restituição antecipada é uma
alternativa de empréstimo com juros abaixo da média do mercado. Segundo a
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade
(Anefac), as taxas cobradas neste ano estão em torno dos 3,5% ao mês, índice abaixo
da média do crédito bancário, que é de 7,7% mensais.
Para profissionais da área de finanças, embora seja mais barata que o cheque especial
e o rotativo do cartão de crédito, a modalidade deve ser usada com cuidado. “A
antecipação vale a pena para quem quer sair de uma dívida pior para outra mais
barata, mas ela não é recomendada para o consumo, porque este é um dinheiro com
o qual você ainda não conta”, afirma o consultor Erasmo Vieira.
Por esse motivo, o conselho é que os contribuintes fiquem atentos para fazer uma
declaração sem erros e, assim, garantir que o dinheiro não fique retido na malha fina.
Vieira lembra que algumas exigências da Receita, como a informação do CPF dos
clientes atendidos por profissionais da saúde, podem apontar inconsistências na
declaração e impedir a restituição logo nos primeiros lotes.
“Quem quer receber a restituição antes deve ter uma declaração perfeita e tirar todas
as dúvidas que surjam com contadores e especialistas da área”, explica o consultor.
Como pedir
Para solicitar a antecipação da restituição do Imposto de Renda, o contribuinte deve
apresentar ao banco o recibo de entrega da declaração e a conta corrente para receber
o dinheiro. A taxa média de juros é de 3,5% ao mês, abaixo, por exemplo, da cobrada
no cartão de crédito (14,7%) e no cheque especial (11,6%), segundo a Anefac.
Como os juros são mensais, quanto mais tempo o dinheiro demorar para cair na conta,
maiores serão as taxas cobradas, aponta o diretor-executivo da Anefac, Miguel de
Oliveira.

Em média, os bancos liberam de 75% a 100% da restituição, com limite de crédito
entre R$ 600 e R$ 30 mil. As taxas levam em conta o Custo Efetivo Total, que tem
embutido o IOF e os custos bancários.
Para fazer o empréstimo, nem sempre é necessário ser correntista da instituição. Por
isso, o consumidor deve pesquisar bem antes de fechar o negócio.
O pagamento do empréstimo ocorre de uma só vez na data da restituição, a partir de
junho, ou no vencimento do contrato, entre dezembro deste ano e janeiro de 2017.
“Enquanto os outros empréstimos possuem parcelas mensais, este não tem. Mas, para
evitar que a dívida continue crescendo, é preciso que o contribuinte antecipe a
declaração”, reforça Oliveira.
GM e metalúrgicos negociam em São Caetano
01/04/2016 - Fonte: Automotive Business

As negociações entre a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano
do Sul tiveram alguns avanços, mas ainda não houve um desfecho que garanta a
prorrogação do layoff por mais cinco meses para cerca de 1,2 mil trabalhadores. O
termo em inglês é utilizado para a suspensão temporária dos contratos de trabalho.
Segundo o presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o adicional noturno está
mantido em 30% e não 20% nem 25% como a montadora pleiteava.
“No entanto, a GM ainda quer retirar a cláusula 42, que garante a estabilidade de
emprego aos lesionados e àqueles que tiveram acidente de trabalho”, afirma o
representante dos trabalhadores.
Há cerca de um mês a General Motors e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano
do Sul discutem o destino de cerca de 1,2 mil trabalhadores.
Eles estavam com seus contratos suspensos desde 2015 e seriam demitidos, mas
tiveram seus empregos poupados pela concessão de layoff por mais um mês.
Sindicato e GM discutem agora a prorrogação deste layoff por cinco meses. Essas
negociações já levaram à definição do reajuste salarial dos funcionários em 2016, que
será pago em forma de abono.
“Ainda falta acertar o valor da indexação desse abono”, recorda o presidente do
sindicato. Em 2017, 60% da inflação será incorporada aos salários e os 40% restantes
entrarão em forma de abono.
A entidade que reúne os trabalhadores quer a definição de um acordo antes do dia 7
de abril, quando termina o layoff de um mês que evitou as demissões.

Marcchione: Argentina não compensará as perdas do Brasil
01/04/2016 - Fonte: Automotive Business
Sergio Marcchione, CEO da Fiat Chrysler Automobiles – FCA, declarou que a Argentina
não será capaz de compensar as perdas que a empresa sofre no Brasil com a profunda
retração dos emplacamentos.
Segundo ele, ainda que as medidas adotadas por Mauricio Macri como presidente
argentino tenham reanimado as vendas de veículos na região, o país ainda conta com
mercado interno muito menor do que o brasileiro. A declaração foi dada em entrevista
à agência Blooberg durante evento voltado à indústria realizado na Europa.
Ele citou o mercado nacional quando foi questionado sobre uma possível parceria
global com outra montadora, como a PSA Peugeot Citroën. Segundo Marchionne, caso
isso aconteça a aliança será feita com uma empresa com presença forte nas regiões
em que a FCA ainda é inexpressiva, como a China. Por este critério, o executivo
assegura que a companhia francesa não é cogitada para a cooperação.
“A grande vantagem que oferecemos é a posição consolidada na América Latina,
América do Norte e Europa”, enfatiza, garantindo que uma outra possível parceira teria
vantagens com a aliança. O executivo admitiu ainda a possibilidade de cooperação
com empresas de tecnologia. “Mantemos no momento conversas paralelas com vários
players de fora do setor automotivo.”
Ele se refere as companhias do Vale do Silício, como Google e Apple, que têm no setor
automotivo o principal alvo para expandir a atuação nos próximos anos. Marchionne
aponta que a empresa não tem ideia precisa do objetivo e necessidade da FCA em
uma parceria do gênero. “Estamos aprendendo assim como eles estão e a solução será
compartilhada e desenvolvida em parceria, não por nós sozinhos”, diz.
Marcopolo anuncia novo presidente do conselho de administração
01/04/2016 - Fonte: Automotive Business

O conselho de administração da Marcopolo elege Paulo Cezar da Silva Nunes como seu
novo presidente. Ele assume o cargo no lugar de Mauro Gilberto Bellini, que integra o
conselho desde 2008, primeiro como conselheiro, passando pela vice-presidência e
desde 2012 como presidente da companhia.
Nunes atua no grupo de liderança há 4 anos como membro independente, além de
integrar o comitê de Ética e RH. Com mais 40 anos de trajetória no setor automotivo,
sobretudo na área de inteligência organizacional, ocupou cargos de liderança em
empresas como Massey Fergison, Racine Hidráulica, Albarus e Dana, sendo que nesta
última foi vice-presidente. Também foi, até 2012, membro do conselho do Sindipeças.
Formado em Administração de Empresas pela Unisinos, Universidade do Vale do Rio
dos Sinos, possui os cursos Executive Development Program, da University of Michigan
Business School, de 1999 a 2000; Corporate Finance Development Program, em 2001;
FGV - Internacional Business Development, em 2002; TPS - Lean Manufacturing Toyota, em 2007, e, em 2012, completou o curso para Conselheiro de Administração
ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.

Por sua vez, Mauro Bellini permanecerá na Marcopolo por meio da Holding Davos e do
grupo de controle, acompanhando o desempenho da empresa, além de continuar no
comitê executivo e comitê de estratégia e inovação. Ele continuará como presidente
do conselho de administração do Banco Moneo, braço financeiro da Marcopolo.
Mercedes pode comprar italiana MV Agusta
01/04/2016 - Fonte: Automotive Business

A Mercedes-Benz pode adquirir o controle financeiro da MV Agusta, que enfrenta
dificuldades financeiras. Desde 2014, a alemã detém 25% desta fabricante italiana de
motocicletas e o logotipo AMG (divisão esportiva da Mercedes) está pintado na
carenagem das Agusta que correm pelo Mundial de Superbikes.
Para sanar problemas administrativos, a Agusta teria iniciado uma restruturação capaz
de convencer investidores e instituições financeiras a acreditar em seu futuro. Jornais
italianos apontam como certa a tomada da maioria do capital da empresa italiana pela
Mercedes, em disputa com o presidente da MV Agusta, Giovanni Castiglioni.
Se o negócio se concretizar, a Mercedes seguirá caminho semelhante ao tomado pela
Audi, que quatro anos atrás (abril de 2012) adquiriu a Ducati por € 860 milhões. Vale
lembrar ainda que a também alemã BMW já fabricava as próprias motocicletas muito
antes disso, desde 1923.
Em 2011, a brasileira Dafra começou a produzir motos MV Agusta em Manaus (AM) e
deteve os direitos de produção e venda dessas motos até abril de 2015, quando a
empresa italiana assumiu a operação e apenas manteve a montagem dentro da Dafra.
Entre 2011 e 2015 saíram dessa unidade pouco mais de mil MV Agusta, segundo
números da Abraciclo, entidade que reúne fabricantes do setor. Em 2016 não consta
a produção de nenhuma MV Agusta no banco de dados da entidade.
A estrutura da Dafra também é utilizada para montagem local tanto das motos BMW
como das Ducati, além de Indian, KTM e das próprias Dafra.
MA8 projeta queda maior que 13% em 2016
01/04/2016 - Fonte: Automotive Business

Com o fim do primeiro trimestre e com o desempenho de março mantendo a tendência
de queda das vendas de veículos, a MA8, especializada no setor automotivo, acentua
o viés de baixa dos negócios para o ano, que deve superar os 13% de retração já
projetados pela consultoria no início do ano. Sob a ótica dos empregos, a situação

também é grave: algumas montadoras só não estão demitindo devido aos acordos
firmados com os trabalhadores, como o PPE, Programa de Proteção ao Emprego, cujos
prazos ainda vigoram, analisa Orlando Merluzzi, sócio diretor da MA8:
“O setor deve acentuar as demissões a partir de junho, caso o ritmo das vendas e as
incertezas no País persistam no período. Não há como manter os empregos com a
queda constante das atividades e dificilmente os PPEs conseguirão evitar mais uma
leva de demissões”, afirma.
Para a consultoria, o elo mais fragilizado da cadeia automotiva continua sendo as redes
de concessionárias, que vem enfrentando dificuldades há pelo menos três anos e que
em 2015 contabilizaram o fechamento de mais de 600 concessionárias, situação que,
segundo Merluzzi, deverá se repetir neste ano, mas em volume um pouco menor.
Sobre o PIB, a MA8 projeta retração maior que 4% em 2016 caso os setores produtivos
e o comércio não vislumbrem uma luz no horizonte na conjuntura econômica. A
consultoria, que também atua na atração de investidores para o País, aponta que há
preocupação generalizada com o cenário local por parte do capital estrangeiro:
“Não me lembro de uma situação semelhante, na qual investidores externos tenham
puxado o freio-de-mão em um efeito manada. Afirmo que pouco tem a ver com a
perda do grau de investimento, uma vez que o mercado potencial no Brasil é muito
atrativo. Os movimentos externos continuam existindo, mas os recursos passaram a
ser direcionados a outros países, anteriormente nem cogitados”, diz o executivo.
Por outro lado, o Merluzzi mantém o otimismo no agronegócio e aposta em uma
recuperação para o setor de máquinas e implementos agrícolas, o qual deverá trazer
algum alívio para o segmento de caminhões pesados.
“O agronegócio continua sendo literalmente a salvação da lavoura para o País e será
dele que partirão os primeiros sinais de alento para o setor automotivo. A China voltará
a crescer antes de 2018 e com ela crescerão os preços das commodities agrícolas e
minerais, que juntas representam mais de 55% das nossas exportações. Continuamos
otimistas com o Brasil e procuramos passar uma imagem positiva aos investidores
externos. Notamos que muitos estão em compasso de espera e que, aos primeiros
sinais de estabilidade política e econômica retornarão, pois, o Brasil é e continuará
sendo a maior economia da região, com o mercado mais atrativo.”
Crescimento de 4% na Sanepar
01/04/2016 - Fonte: Bem Paraná

Mounir Chaowiche, diretor presidente da Sanepar, comunicou que a Companhia de
Saneamento do Paraná registrou crescimento no lucro no último ano. O aumento de
8% das tarifas de tratamento de água e esgoto no segundo semestre do ano passado
colaborou com que a empresa registrasse um lucro líquido de R$ 438 milhões, valor
4% maior do que o verificado em 2014.
O lucro atribuível às ações ordinárias, em 2015, foi de R$ 202,969 milhões, enquanto
o ganho atribuível às ações preferenciais foi de R$ 235,475 milhões. A receita

operacional líquida da empresa no acumulado do último ano somou R$ 2,97 bilhões,
crescimento de 13,5% em base anual.

Eduardo Fischer

MRV Engenharia investe mais no Paraná
Eduardo Fischer, presidente da MRV Engenharia, anuncia que a companhia obteve
geração recorde de caixa de R$ 806 milhões, em 2015. A estratégia da construtora é
a redução de custos e o aumento da produtividade das operações distribuídas em 140
cidades, além de investir em sustentabilidade.
As perspectivas para 2016 continuam, tanto que o executivo destaca que pretende
aumentar o número de lançamentos em cidades populosas, entre elas Curitiba. Ainda
de acordo com ele, o mix atual de investimentos da construtora no Estado está voltado
cerca de 70% para o interior e 30% para a capital, e que ainda pretendem equilibrar
esta equação.
BALANÇO
Michael Kuester, presidente da DAF Caminhões Brasil, anunciou, em encontro com
o Governo do Paraná, que a montadora norte-americana Paccar está ampliando em
quatro vezes a produção dos caminhões DAF na unidade de Ponta Grossa, nos Campos
Gerais. A Paccar, controladora da DAF, investiu 200 milhões de dólares na fábrica do
Paraná.
***
Suzane Zanetti, Rodrigo Tito e Paulo Moacir são os novos presidente, vice-presidente
e vice-presidente financeiro, respectivamente, da Associação Brasileira de Recursos
Humanos do Paraná – ABRH-PR, empossados para a nova diretoria para a gestão
2016/2018 da instituição.
***
Eduardo Jaime Martins é o novo presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil - Seção Paraná - ADVB-PR, para o biênio 2016/2017. Entre os
vice-presidentes estão Ney Emilio Braga Alves, da Rede Massa | SBT e Aldo Malucelli,
da Canal marketing promocional.
Brasil e EUA atuarão juntos para conter excesso chinês na siderurgia
01/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Brasil e Estados Unidos atuarão em conjunto para tentar mitigar a grave crise no setor
siderúrgico mundial, causada principalmente pelo excesso de oferta da indústria
chinesa. A coordenação foi proposta pelo governo americano, segundo o ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, que está em
Wasington para uma série de encontros com o governo e empresários.

Segundo ele, há uma "imensa preocupação" nos dois países com a crise, que envolve
excesso de oferta, forte queda na demanda mundial e, como consequência, um "surto
de medidas protecionistas em todos os mercados para proteger os mercados
domésticos".
Em Washington, Monteiro ouviu do representante americano de Comércio, Michael
Froman, que os EUA consideram necessária uma "coordenação internacional" para
evitar o agravamento da situação. De acordo com o ministro, o setor siderúrgico
perdeu entre 20 e 25 mil empregos somente nos últimos 15 meses.
"É uma questão extremamente complexa. Metade da produção siderúrgica mundial
hoje vem da China. No início dos anos 1980, a China produzia a mesma quantidade
de aço bruto do Brasil. Hoje a produção anual da China em 15 dias é equivalente à
produção anual do Brasil". disse.
"Não temos a pretensão de impor nada à China, seria irrealista. Mas deve-se abrir um
diálogo para um processo de coordenação evitar o agravamento desse quadro, que é
muito grave.
O ministro afirmou que a China está em fase de implementação de ajustes no setor,
mas que a velocidade desse processo tem sido insuficiente para conter o desequilíbrio
na oferta. "Existem plantas [na China] que são antigas e pertencem aos governos
provinciais e operam em condições muito precárias, mas são geradoras de empregos",
explicou Monteiro.
De acordo com o ministro, a ideia é que Brasil e EUA atuem de forma conjunta em
foros de discussão sobre a crise siderúrgica, como na comissão que se reunirá em abril
no âmbito da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Enquanto não surge uma ação coordenada com efeitos sobre o excesso de oferta, há
"um verdadeiro surto" de medidas de defesa comercial, disse Monteiro, incluindo
salvaguardas e elevação de tarifas de importação. O Brasil já tem medidas
antidumping em curso contra o aço chinês, além de duas investigações abertas.
Ao comentar a crise econômica e política brasileira, Monteiro criticou indiretamente a
Fiesp, que defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Há outras entidades
que assumem uma opção mais equilibrada, que querem que as condições de
governabilidade sejam restauradas, pois a economia precisa de governo e o pior
cenário é um quadro de dificuldade aguda de governabilidade. Mas há outras que
foram além disso e defenderam o impeachment", disse.
Em meio aos dados negativos da economia brasileira, o ministro citou uma boa notícia,
o aumento do número de empresas brasileiras que estão exportando aos EUA. De
2014 a 2015 houve um crescimento de 9%, chegando a 6.471. O aumento é resultado
não apenas do câmbio favorável, com a desvalorização do real, mas também de
acordos que facilitam a exportação, segundo o ministério.
Emprego no setor tem 13ª queda consecutiva em fevereiro
01/04/2016 - Fonte: Bem Paraná
A fraca atividade continua reduzindo o emprego na indústria, que caiu em fevereiro
pelo 13º mês consecutivo, informou hoje (31) a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), na pesquisa Indicadores Industriais. No mês passado, o emprego diminuiu
0,4% em relação a janeiro, na série livre de influências sazonais, e está 9,4% inferior
ao indicador de fevereiro de 2015.
As informações são da Agência Brasil. O setor operou, em média, com 77,6% da
capacidade instalada, com alta de 0,5 ponto percentual na comparação com o mês

anterior, na série livre de influências sazonais. A utilização da capacidade instalada
(UCI) ficou 1,9 ponto percentual abaixo da observada em fevereiro de 2015 e 4,9
pontos percentuais menor que a média histórica.
Já o faturamento na indústria cresceu pelo segundo mês consecutivo, com alta de
1,6% em fevereiro comparado ao de janeiro, na série dessazonalizada. Em relação a
fevereiro do ano passado, o indicador é 9,9% menor.
As horas trabalhadas apresentaram retração de 1,2% no mês passado na comparação
com janeiro e está 8,9% abaixo do registrado em fevereiro de 2015. A massa salarial
caiu 1,1% e o rendimento médio, 0,3% na comparação com janeiro. Em relação a
fevereiro de 2015, a massa salarial apresentou redução de 11,5% e o rendimento, de
2,3%.
Com bandeira verde, conta de luz fica sem cobrança extra a partir de hoje
01/04/2016 - Fonte: G1
As contas de luz ficam um pouco mais baratas a partir desta sexta-feira (1º). Isso
porque, com a entrada em vigor da bandeira tarifária este mês não haverá custo
adicional para os consumidores. Até março, estava em vigor a bandeira amarela, que
estabelece uma cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) de
energia consumidos.
Esta é a primeira vez desde que o sistema de bandeiras entrou em vigor, em janeiro
de 2015, que a bandeira cai para verde. A passagem significa que a situação da
produção de energia do país está mais favorável. Segundo a Aneel, houve aumento
de energia disponível com redução da demanda; e a adição de novas usinas ao sistema
elétrico brasileiro.
A eliminação da cobrança extra em abril não significa que o sistema de bandeiras
tarifárias será abolido. Se no futuro o governo necessitar ligar mais usinas térmicas
novamente, a cobrança será retomada.
Em 2015, os brasileiros pagaram um total de R$ 14,712 bilhões a mais nas contas de
luz devido à cobrança da bandeira tarifária.

Inflação pelo IPC-S acumula alta de 9,37% em 12 meses
01/04/2016 - Fonte: G1

A inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou de
0,61% na terceira para 0,50% no fechamento de março, segundo a Fundação Getulio
Vargas (FGV). Com este resultado, o indicador acumula alta de 3,07%, no ano e,
9,37%, nos últimos 12 meses.
Nesta apuração, sete das oito classes de despesa que integram o cálculo do IPC-S
registraram taxas menores, com destaque para o grupo de gastos relativos a
transportes (de 0,64% para 0,43%). O item que mais influenciou foi o etanol - taxa
passou de 3,44% para 2,18%.
Seguiram o mesmo comportamento, de desaceleração, os grupos de despesas
diversas (de 1,88% para 1,02%); alimentação (de 1,20% para 1,15%); de habitação
(de -0,07% para -0,15%); saúde e cuidados pessoais (de 0,71% para 0,64%);
comunicação (de 0,98% para 0,70%); e vestuário (de 0,36% para 0,32%).
Na contramão, o grupo educação, leitura e recreação acelerou, de 0,14% para 0,19%.
Veja a variação de preços de alguns itens:
Passeios e férias (de -2,10% para -1,62%)
Cigarros (de 3,97% para 2,12%)
Bares e restaurantes (de 0,78% para 0,53%),
Tarifa de eletricidade residencial (de -3,26% para -3,41%)
Artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,76% para 0,41%)
Tarifa de telefone móvel (de 1,79% para 1,52%)
Calçados femininos (de -0,71% para -0,96%)
Governo autoriza reajuste de até 12,5% no preço dos remédios
01/04/2016 - Fonte: G1

Os preços dos remédios poderão subir até 12,5% a partir desta sexta-feira (1º).
Resolução da Câmara de regulação do Mercado de Medicamrntos (Cmed), órgão do
governo formado por representantes de vários ministérios, fixou em 12,5% o reajuste
máximo permitido aos fabricantes na definição dos preços dos medicamentos. A
decisão foi publicada no "Diário Oficial da União".
A regulação é válida para um universo de mais de 9 mil medicamentos com preços
controlados pelo governo.

Em 2015, o reajuste máximo autorizado foi de 7,7%. Em 2014, o reajuste foi de
5,68%.
O setor já contava com um reajuste de até 12,5%, de forma a compensar a inflação
do período e o aumento de custos provocado pela alta do dólar e aumentos no valor
da energia elétrica.
Segundo a Interfarma, a associação que representa laboratórios farmacêuticos do
país, é a primeira vez em mais de 10 anos que o governo autoriza um reajuste anual
de preços acima da inflação. Entre março de 2015 e fevereiro de 2016, a inflação
calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 10,36%.
Diferentemente de outros anos, o governo determinou dessa vez apenas uma faixa de
reajuste máximo para todas as categorias de medicamentos. Nos anos anteriores,
foram autorizados 3 níveis diferentes de alta, conforme o perfil de concorrência dos
produtos, seguindo a lógica de que, nas categorias com um maior número de
genéricos, a concorrência é maior e, portanto, o aumento também pode ser maior. No
ano passado, o reajuste médio ficou em 6% e 50% dos produtos teve rajuste de 5%.
Crise e efeito câmbio
O reajuste acima da inflação tem como pano de fundo os reflexos da crise econômica
no setor farmacêutico, uma vez que, pelas regras, o cálculo do índice leva em conta
também fatores como produtividade da indústria e variações dos custos de insumos.
Segundo a Interfarma, a forte alta do dólar e das tarifas de energia elétrica tiveram
forte impacto nos custos da indústria, cuja boa parte da matéria-prima é importada.
"Desta vez, a produtividade da indústria foi negativa, ou seja, a mão de obra
contratada produziu menos que no ano anterior. Assim, os fatores de produtividade
acabaram sendo anulados", informou a associação.
Apesar de o reajuste já estar valendo, é aconselhável que o consumidor faça pesquisa,
uma vez que os preços tradicionalmente tendem a ser remarcados conforme as
farmácias forem renovando seus estoques.
Dicas para o consumidor
Diante do reajuste, a Proteste Associação de Consumidores dá algumas dicas para os
consumidores:
 Pesquise em diferentes redes, e não deixe de pechinchar. Há diferenças mesmo
dentro da mesma rede, de uma loja para outra.
 Consulte seu médico sobre a possibilidade de usar a versão genérica do
medicamento. O genérico, em regra, é mais barato. E lembre que também há
diferenças nos preços cobrados por diferentes laboratórios.
 Peça para seu médico receitar o medicamento pelo nome do princípio ativo e
não pelo nome de marca. Assim, será mais fácil verificar a existência de
genéricos e optar pelo mais barato.
 Consulte o médico sobre a possibilidade de utilizar medicamentos que constam
da lista do Programa Farmácia Popular, que oferece remédios gratuitos e com
preços até 90% mais baratos. Há uma série de farmácias e drogarias que
participam do programa.
 Para quem tem doença crônica, também outra forma de economia é a adesão
a programas de fidelização de laboratórios. A adesão é feita pelo site das
empresas ou por um telefone 0800, identificado nos rótulos dos produtos.
Dependendo do medicamento, os descontos chegam até 70%.

Governo mantém TJLP em 7,5% ao ano, maior patamar em 10 anos
01/04/2016 - Fonte: G1
O Ministério da Fazenda informou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu
nesta quinta-feira (31) manter a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) em 7,5% ao
ano. A taxa serve de referência para os empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao setor produtivo.
Com isso, o conselho interrompeu uma sequência de cinco aumentos seguidos, que
vinham sendo implementados desde o início de 2015. A taxa valerá para o segundo
trimestre deste ano, entre abril e junho de 2016. Apesar de o patamar estar sendo
mantido, a TJLP continua sendo a maior desde o segundo trimestre de 2006, ou seja,
em dez anos.
"Em função de a meta de inflação ser a mesma [4,5% para 2016] e de o risco ter se
mantido em um nível que definiu essa decisão de dezembro, a TJLP foi mantida. Não
tem variação nos fundamentos macroeconômicos que justificassem uma alteração da
taxa", afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Manoel
Pires.
Os empréstimos concedidos pelo BNDES financiam investimentos em produção e
grandes obras de infraestrutura. Segundo o governo, a definição da TJLP leva em conta
dois fatores: a meta de inflação, fixada em 4,5% para este ano, além de um prêmio
de risco.
O Conselho Monetário Nacional (CMN) é formado pelos ministros da Fazenda, Nelson
Barbosa, do Planejamento, Valdir Simão, e pelo presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini.
Queda do juro alimenta debate de 'trégua cambial' global
01/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

Marc Chandler, analista de câmbio do banco de investimento Brown Brothers
Harriman, não poderia exibir maior desdém diante da ideia de uma declaração de
trégua nas guerras cambiais, pelos principais BCs do planeta.
"Primeiro uma guerra é imaginada, e em seguida uma trégua imaginária é declarada.
Mesmo?", afirmou.
Reais ou imaginárias, as guerras de câmbio e as desvalorizações competitivas vêm
sendo assunto fixo do mercado de câmbio há décadas, e recentemente se viram
alimentadas pelos programas de relaxamento monetário dos bancos centrais de
Estados Unidos, Japão e Europa.
Taxas de juros baixas e negativas são vistas como fatores de desvalorização de
moedas, e com isso como maneira de ajudar a promover inflação mais alta e
crescimento mais firme. O problema com essa abordagem é que, no caso do Japão e
da Europa, as moedas na verdade vêm ganhando força.

Agora, os rumores giram em torno da reunião do G20, em fevereiro em Xangai,
durante a qual líderes teriam falado sobre a necessidade de não promover competição
cambial, e sobre se isso teria resultado em um acordo para estabilizar movimentos de
câmbio, com o objetivo de acalmar o mercado.
Para os céticos como Chandler, as pessoas que defendem essa ideia observaram uma
sequência de decisões surpreendentes da parte de BCs e construíram a única teoria
plausível que poderia explicá-las como um todo: as instituições estão operando de
forma coordenada.
"Há um 'e daí?', nisso tudo", diz Simon Derrick, do banco BNY Mellon. "Nos últimos 12
ou 13 anos, as intervenções não provaram ter realizado grande coisa."
Mas, como Derrick admite, no mundo do câmbio "é cada um por si". As ações de um
país podem ter consequências cambiais para outro. Isso já seria verdade em
momentos normais. Em um clima de baixo crescimento e inflação em queda, a
tendência se reforça.
EMERGENTES
Para Paul Lambert, da Insight Investment, embora a fraqueza do dólar crie
oportunidades para investir em câmbio nos mercados emergentes não haverá grande
convicção quanto a fazê-lo.
"Se os dados continuarem a melhorar, o BC dos EUA não terá como manter para
sempre essa atitude branda", diz. "Pode haver uma melhora digna de atenção nas
moedas de risco, mas não haverá recuperação sustentada. O dólar passará por um
período de fraqueza, mas não cairá".
Agravamento da crise fiscal forçará entendimento político, diz ministro
01/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo

O agravamento da crise fiscal forçará os partidos a um entendimento para que sejam
feitos os ajustes necessários, disse nesta quinta-feira (31) em Washington o ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Segundo ele,
a perda tributária é "dramática" – em fevereiro a receita total do governo caiu 11,4%
em relação ao mesmo período de 2015.
Diante das dificuldades políticas do governo em aprovar medidas para reequilibrar
suas contas, o ministro diz que cria-se um "paradoxo". "O agravamento desse quadro
fiscal vai necessariamente produzir um entendimento mínimo sobre as saídas [da
crise], sob pena de colocarmos o próprio financiamento público em risco em áreas que
são essenciais", disse Monteiro. "O problema não é só do governo."
Nesta quarta (30), o ministro participou na capital americana de reunião da Comissão
Econômica Brasil-EUA e de um encontro com empresários brasileiros e americanos.
Estiveram presentes representantes de grandes empresas dos EUA, como Amazon,
GE, Procter&Gamble, WallMart e Catterpilar. Apesar da crise, o ministro disse que os
empresários consideram as investigações da Lava Jato um sinal positivo sobre "o

ambiente institucional" no Brasil. Segundo ele, não há risco de essas empresas "se
desinteressarem" pelo Brasil.
No setor privado americano, afirmou Monteiro, predomina a visão de que as
instituições do Brasil estão sendo submetidas a uma espécie de "teste de estresse", e
que o país vai passar por ele.
Na avaliação do ministro, não há "requisitos minimamente compatíveis com a
Constituição" que justifiquem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Vamos
ao final garantir que a saída [da crise] se dará sem ruptura e, na minha avaliação,
com a manutenção e o respeito ao mandato da presidente, que foi legitimamente
conquistado", disse Monteiro.
Abimaq espera anúncio de remanejamento de recursos para Moderfrota
nesta semana
01/04/2016 – Fonte: CIMM
O remanejamento de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para o Programa de Modernização da Frota Agrícola (Moderfrota) deve
ser anunciado pelo governo ainda nesta semana, segundo o presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Carlos Pastoriza. A
linha de crédito receberia recursos de outras duas linhas subutilizadas, uma para silos
de armazenagem e outra para agricultura de médio-porte.
Juntas, elas garantiriam R$ 2 bilhões para o financiamento de máquinas agrícolas, o
que, segundo Pastoriza, seria "o suficiente para chegar ao fim do ano-safra". "Estamos
assegurados pelo governo de que não faltarão recursos à principal linha de crédito de
máquinas agrícolas", afirmou nesta quarta-feira (30), em evento de lançamento da
Agrishow, em São Paulo.
Pastoriza afirmou, ainda, que a receita com a venda de máquinas agrícolas neste ano
não deve crescer, ficando em torno de R$ 15 bilhões, sendo R$ 1 bilhão movimentado
em decorrência da Agrishow. A avaliação do representante é de que o câmbio tem
mantido as margens dos produtores positiva, o que não deve afetar a compra de
máquinas.
Balanços de empresas brasileiras frustram analistas
01/04/2016 – Fonte: R7
A debilidade econômica e o ambiente político conturbado no país ainda devem
pressionar os resultados das companhias brasileiras nos primeiros trimestres de 2016,
levando a novas revisões de estimativas, mas projeções já bastante pessimistas e uma
base fraca de comparação podem atenuar novas surpresas negativas.
A safra de balanços do quarto trimestre mostrou que parcela relevante das empresas
listadas do país divulgaram números piores do que as já conservadoras estimativas de
analistas e estrategistas do mercado financeiro para o período.
A temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2015 acabou nesta
semana e a temporada seguinte, relativa aos três primeiros meses deste ano, começa
em abril.
O Itaú BBA viu um aumento para 37 por cento no índice de resultados considerados
negativos em relação a suas expectativas, dentro de seu universo de cobertura. A taxa
no último trimestre de 2014 havia sido de 18 por cento. Enquanto isso, a parcela
considerada positiva caiu de 39 para 23 por cento.

"Por mais que os analistas já viessem revisando expectativas para baixo ao longo do
ano, mesmo assim os resultados (do quarto trimestre) foram piores do que se estava
imaginando", destacou o estrategista de ações do Itaú BBA, Lucas Tambellini.
O estrategista do BTG Pactual Carlos Sequeira disse que, de uma maneira geral, os
resultados não foram bons, sendo impactados pela piora do quadro macroeconômico,
e que não vê nada que indique, no momento, melhora no primeiro ou segundo
trimestres de 2016.
"É natural imaginarmos que revisões de projeções de lucros para 2016 continuem
sendo para baixo" diz Sequeira, mesmo após a equipe do BTG observar que 46 por
cento das empresas sob sua cobertura divulgaram resultado abaixo do esperado,
contra apenas 25 por cento que superaram as estimativas.
No caso dos setores de pior desempenho, Sequeira citou óleo e gás, mineração, varejo,
siderurgia e construção.
Ele disse que é difícil especificar um setor para destacar positivamente. "Algumas
empresas reportaram resultados melhores do que esperávamos, mas não consigo
dizer que um setor inteiro tenha ido bem. Talvez shopping centers tenha sido um setor
que reportou números melhores do que o esperado. As expectativas eram de
resultados ruins."
Estrategistas do JPMorgan afirmam em relatório sobre América Latina como um todo,
incluindo Brasil, que crescimento econômico abaixo da tendência e custo da dívida
maior, que pressionaram estimativas de lucros em 2015, seguem vivos para 2016.
O chefe de estratégia em renda variável do Santander Brasil, Daniel Gewehr, também
não descarta novas revisões nas projeções de desempenho, mesmo após cerca de 30
por cento das empresas no universo de cobertura do banco mostrarem lucro abaixo
do esperado, em levantamento poucas semanas antes do término da temporada.
Ele também destaca o efeito do custo de financiamento maior na alavancagem das
empresas do Ibovespa com efeito na última linha do balanço.
Cálculos da sua equipe mostram que a relação dívida líquida versus Ebitda passou de
cerca de 3,4 vezes na média, para 4 vezes, entre o terceiro e o quarto trimestres de
2015.
Tambellini, do Itaú BBA, acompanha os colegas e diz que não houve mudanças quanto
a indicadores econômicos no país e que as incertezas seguem elevadas.
Mas ele pondera que analistas, de modo geral, começaram 2016 com uma visão mais
negativa, diferente de anos anteriores, o que pode reduzir bastante as surpresas
negativas. "Muito já pode estar na conta."
Tata Steel negocia fatia em unidade de siderurgia da ThyssenKrupp na
Europa, diz jornal
01/04/2016 – Fonte: R7
A indiana Tata Steel está planejando assumir uma fatia na unidade de siderurgia
europeia da Thyssenkrupp, disse o jornal de negócios alemão Rheinische Post, citando
fontes do governo em Berlim.
As conversas estão em estágio avançado, disse o jornal, acrescentando que diversos
cenários estão sendo discutidos, sendo que o mais provável é o de uma joint venture
com a Tata Steel com uma opção de elevar a fatia em uma etapa futura.

A publicação afirmou que um porta-voz da Thyssenkrupp não quis comentar, mas
acrescentou que uma consolidação no setor siderúrgico faz sentido.
A empresa não estava imediatamente disponível para comentar quando contatada pela
Reuters.
Um porta-voz europeu da Tata Steel, que colocou suas operações britânicas à venda
nesta semana, não comentou.
Espanhol Santander fechará centenas de agências domésticas, diz fonte
01/04/2016 – Fonte: R7
O Santander, maior banco da Espanha, pretende fechar cerca de 450 pequenas
agências domésticas como parte de medidas em resposta aos crescentes custos
regulatórios e de uma investida no ramo de serviços digitais, disse uma fonte próxima
das negociações com sindicatos sobre os fechamentos.
A Espanha está há tempos entre os países europeus com a maior quantidade de filiais
bancárias por habitante e muitas instituições financeiras ainda possuem redes maiores
que a média, mesmo depois de cortes de funcionários e fechamento de agências diante
da profunda crise financeira em 2012.
Como seus pares ao redor do mundo, os bancos espanhóis também estão tentando
lidar com uma mudança para os negócios online e baseados em dispositivos móveis,
assim como com as crescentes despesas que vêm de demandas regulatórias para
melhorar o capital e controles de risco.
Também há a ameaça das nascentes rivais "fintechs", que exploram novas
oportunidades de tecnologia.
Das 3.467 agências do Santander na Espanha, o plano é fechar cerca de 450, disse a
fonte. Várias são muito pequenas e quase três quartos possuem entre um e três
funcionários, acrescentou a fonte, sem detalhar quantos funcionários podem estar em
risco e qual o cronograma para os fechamentos.
O Santander não quis comentar.
STF julga constitucional contribuição previdenciária adicional de instituições
financeiras
01/04/2016 – Fonte: R7
O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou constitucional a contribuição
previdenciária adicional de 2,5 por cento para instituições financeiras, garantindo
arrecadação de 2 bilhões de reais por ano para a Previdência Social, informou o
Ministério da Fazenda nesta quinta-feira.
Em decisão tomada na quarta-feira, o STF acatou a defesa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) e negou, por unanimidade, recurso contra a contribuição
previdenciária adicional incidente sobre a folha de salários dos bancos.
Segundo a Fazenda, a decisão "tem repercussão geral e atinge pelo menos 74 casos
suspensos nas demais instâncias do Judiciário".
A decisão se aplica somente ao período posterior à emenda constitucional de 1998 que
estabeleceu a alíquota adicional de 2,5 por cento sobre a folha das instituições
financeiras. Existe ainda outro recurso no STF que questiona a constitucionalidade da
lei anterior a 1998.

Bovespa fecha março com maior ganho mensal desde 2002
01/04/2016 – Fonte: R7

O principal índice da Bovespa fechou em queda nesta quinta-feira (31), com o cenário
externo sem viés definido e o quadro político no país ainda incerto endossando
realização de lucros no último pregão de um mês que termina com o melhor
desempenho em mais de 13 anos.
Na sessão, o Ibovespa caiu 2,33%, a 50.055 pontos. O volume financeiro do dia somou
R$ 7,9 bilhões.
Em março, o índice de referência do mercado acionário brasileiro acumulou alta de
16,97%, maior ganho mensal desde outubro de 2002, quando valorizou-se 17,92%.
No primeiro trimestre, houve acréscimo de 15,47%, melhor desempenho trimestral
desde o período de julho a setembro de 2009.
A forte valorização do Ibovespa no mês teve suporte na expressiva presença de
estrangeiros, na esteira da melhora de mercados emergentes em geral e também
perspectivas crescentes de mudança do governo e na condução da política econômica
do País.
Em marõ até o dia 29, o fluxo de capital externo estava positivo em R$ 7,679 bilhões,
que se confirmado ou superado será o melhor resultado mensal da série histórica da
BM&FBovespa, que tem início em 2000.
Nos últimos 30 dias, vários bancos estrangeiros e estrategistas locais ajustaram
portfólios e recomendações para as ações brasileiras, destacando as chances maiores
de uma mudança do governo.
O JPMorgan, por exemplo, elevou a classificação do Brasil para "overweight" (acima
da média do mercado) em seu portfólio de ações de América Latina e para "neutra"
no de mercados emergentes, dizendo que surpreende a velocidade dos
acontecimentos políticos "que podem levar a um governo mais disposto a resolver a
questão econômica".
Nesta sessão, o noticiário político não acrescentou grandes novidades, mas avaliações
de que o efeito da saída do PMDB da base aliada do governo da presidente Dilma
Rousseff no início da semana não foi tão nocivo como se esperava abriu espaço para
embolso de lucros na Bovespa.
Ao mesmo tempo, as bolsas em Nova York e as commodities experimentaram uma
sessão sem direção clara, com certa fraqueza, no encerramento de um turbulento
trimestre, o que também corroborou a correção negativa no pregão brasileiro.

Governo de SP assina memorando de entendimento com empresas para
térmicas a gás
01/04/2016 – Fonte: R7
A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), controlada pelo governo do
Estado de São Paulo, assinou nesta quinta-feira, 31, um memorando de
entendimentos com as empresas AES Tietê e Siemens/Gasen para o desenvolvimento
de projetos de usinas térmicas a gás natural no bairro Pedreira, na capital paulista.
O documento é resultado da chamada pública feita no ano passado pela estatal
buscando identificar interessados em construir térmicas a gás natural na cidade e
marca o compromisso das empresas em realizar estudos para identificar a melhor
formatação técnica, comercial e econômica para o projeto, que deve ter até 1,5 mil
megawatts de potência e consumir investimentos da ordem de R$ 6 bilhões.
Inicialmente, o projeto, denominado Parque Térmico Pedreira, sinalizava com a
implementação de seis térmicas a gás em uma área de 120 mil metros quadrados da
Emae, cada uma de 250 MW, numa espécie de condomínio de usinas. Quinze empresas
apresentaram propostas, mas apenas a AES Tietê e o consórcio Siemens/Gasen foram
selecionados para avançar na formatação das parcerias, que têm a Emae como
minoritária.
O presidente da Emae, Luiz Carlos Siocchi, explicou que, embora sejam duas parcerias
distintas, não descarta a possibilidade de se tornarem um único projeto, para uma
usina.
"O exercício agora é descobrir como fazer o melhor projeto, seja do ponto de vista de
flexibilidade, seja do ponto de vista econômico-financeiro", comentou o executivo,
após participar da cerimônia de assinatura dos documentos.
Ele explicou que a viabilização das usinas dependerá da venda da energia em um leilão
A-5. "Evidentemente, parte dessa energia, a menor parte, pode ser negociada em
contratos, mas o projeto só para de pé com o leilão", afirmou Siocchi, que avalia que
poderia ser incluído no leilão A-5 de 2017.
Para isso, porém, além do desenho final do projeto, é necessário que ele receba o
licenciamento ambiental, o que pode não ser tão simples, tendo em vista que se trata
de uma região onde já há uma térmica instalada.
"A tecnologia que a Siemens detém hoje vai cumprir com as exigências que serão
feitas de licenciamento ambiental, estamos extremamente tranquilos quanto a isso, a
tecnologia de turbinas a gás está evoluindo rapidamente e temos uma turbina eficiente
com mais de 200 mil horas de operação comercial, em vários projetos", disse o diretor
de Energia da Siemens, Ricardo Lamenza.
Fornecimento
Além do licenciamento ambiental, o projeto também deve enfrentar a questão do
fornecimento de gás. A Emae defende o projeto pela localização estratégica de seu
terreno, próximo a pontos de conexão com sistemas de transmissão elétrica e a um
gasoduto da Comgás.
A distribuidora é parceira no projeto, disse Siocchi, mas atualmente não tem todo o
gás necessário para a totalidade do projeto, estimado em 6 milhões de metros cúbicos
por dia.
"Existem vários estudos da Comgás para o suprimento de energia para o complexo
todo, o máximo que vislumbramos, mas hoje não existe esse gás", disse Siocchi.

O executivo da Emae afirmou, porém, ter confiança de que terá o suprimento do
combustível e sinalizou com a utilização de gás natural liquefeito (GNL). Um dos
parceiros no projeto, a Gasen, desenvolve projetos ligados à importação,
regaseificação e transporte de gás e deve atuar na garantia do fornecimento.
Também presente no evento, o novo presidente da AES Tietê, Ítalo Freitas, não falou
com a imprensa. Se efetivamente avançar, o projeto em parceria com a Emae
colaboraria para fazer com que a geradora cumprisse seu compromisso contratual de
ampliar seu parque gerador no Estado de São Paulo.
ENTREVISTA: Falta de planejamento de longo prazo impede autossuficiência
do Brasil em gás natural
01/04/2016 – Fonte: CNI
Ieda Gomes, especialista internacional da área de energia, destaca que o consumo de
gás natural - fonte de energia mais limpa que o carvão e outros derivados do petróleo
- deve crescer expressivamente, especialmente na China e na Índia

O desenvolvimento da produção de gás natural no Brasil depende da definição de um
planejamento integrado de longo prazo, que contemple a demanda e a oferta. "Sem a
sinalização de que existe demanda previsível, é difícil para um empresário tomar
decisões de investimento de longo prazo de maturação.
Do lado da oferta, é necessário criar condições para a competição no suprimento, que
foi o fator primordial para a queda do preço do gás nos Estados Unidos", analisa a
engenheira química Ieda Gomes.
Com mais de 32 anos de experiência internacional em projetos e estudos de mercado
de gás natural, Ieda é membro do Conselho da Câmara de Comércio Brasil-Grã
Bretanha, em Londres, e atuou por mais de 13 anos em cargos de direção na BP plc,
multinacional britânica do setor e petróleo e gás.
Ela reconhece que a queda no preço internacional do petróleo afeta os novos
investimentos na área. "A primeira atividade a sofrer é a de exploração, porque são
investimentos que maturam em um período de cinco a dez anos", diz, nesta entrevista
à Agência CNI de Notícias.
No entanto, ela lembra que o consumo de gás natural, especialmente na China e na
Índia, deve ter um crescimento expressivo nos próximos anos. Isso porque, esses dois
países - que são grandes consumidores de carvão - deverão gradativamente incentivar
o consumo de energias renováveis e gás natural, devido aos graves problemas
ambientais em suas metrópoles.
"O gás natural continuará a exercer um papel importante, tanto na substituição de
carvão em países emergentes, como back-up das energias renováveis intermitentes",
prevê.

Leia a entrevista em que Ieda Gomes traça um panorama e avalia as tendências do
mercado de gás natural no mundo e no Brasil.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quais o cenário atual e as perspectivas para o
gás natural como fonte de energia no mundo e no Brasil?
IEDA GOMES - O gás natural é uma energia fóssil mais limpa e eficiente que o carvão
e outros derivados do petróleo. No entanto, o crescimento do consumo mundial de gás
no período 2014-2015 foi de apenas 0,4%, contra a média anual de 2,4% registrada
nos 10 anos anteriores. Isso se deve a uma combinação de fatores, como o
crescimento das energias renováveis na Europa, a desaceleração da economia chinesa
e a estagnação do consumo nos países da Ásia do Norte.
Nos Estados Unidos, o consumo de gás natural cresceu 2,9% entre 2014 e 2015, pouco
acima da média mundial, pois a despeito do paulatino corte de investimentos dos
produtores de shale gas, a produção ainda não caiu devido ao aumento de eficiência
na perfuração de poços horizontais e à necessidade de gerar caixa para pagar o
financiamento da dívida dos produtores.
No Brasil, o consumo cresceu 6,3%, muito acima da média mundial, puxado pelo
aumento do uso de gás em geração termoelétrica. Como resultado da expressiva
queda dos preços do gás natural, usualmente atrelados aos preços do petróleo, há
indícios de crescimento do consumo no período 2015-2016.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quais as fontes de energia que terão
crescimento expressivo nos próximos anos? Por quê?
IEDA GOMES - Espera-se um crescimento expressivo de energias renováveis como a
eólica e a solar fotovoltaica, devido aos compromissos internacionais com a redução
das emissões de CO2. O custo de produção desses dois tipos de energia vem caindo
ao longo do tempo, com a entrada no mercado de produtores chineses, que
baratearam em muito o custo do kilowatt.
Países que são grandes consumidores de carvão, como a China e a Índia, deverão
gradativamente incentivar o consumo de energias renováveis e gás natural, devido
aos graves problemas ambientais em suas metrópoles. Nesse cenário, o gás natural
continuará a exercer um papel importante, tanto na substituição de carvão em países
emergentes, como back-up das energias renováveis intermitentes.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como a queda dos preços do petróleo atinge os
investimentos, a exploração e a produção de gás natural e de outras fontes
de energia?
IEDA GOMES - A queda no preço do petróleo afeta a tomada de decisão para novos
investimentos, tanto de petróleo, como de gás natural. A primeira atividade a sofrer é
a de exploração, porque são investimentos que maturam em um período de cinco a
dez anos.
Segundo a consultoria Wood MacKenzie, o total de investimentos adiados para 2020
é da ordem de US$ 380 bilhões, totalizando 68 projetos, e impactando a produção de
2,9 milhões de barris de petróleo equivalente.
A queda no preço do petróleo e de derivados como óleo combustível, diesel e gasolina
também influencia a decisão dos consumidores de converter equipamentos ou veículos
para gás natural. Isso porque a diferença entre os preços do gás e dos derivados
passou a ser muito pequena para justificar investimentos em equipamentos ou em
conversão.

A queda do preço do petróleo afetou a decisão de investimentos em projetos visando
à conversão de gás em derivados de petróleo. Por exemplo, em 2015 a empresa
petrolífera sul-africana Sasol postergou a decisão de investir US$ 14 bilhões em uma
planta de GTL em Luisiana, nos Estados Unidos.
Além disso, a queda nos preços do petróleo também está impactando a capacidade de
investimento de países produtores, como Arábia Saudita, Angola, Iraque e Venezuela.
A maior parte desses países depende de preços de petróleo acima de US$ 90 por barril
para equilibrar seu orçamento.
Alguns países, como a Arábia Saudita, dispõem de reservas para contrabalançar o
dreno orçamentário, mas já estão ocorrendo cortes substanciais em investimentos
públicos.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Há outros obstáculos à expansão da produção
e do consumo natural no mundo?
IEDA GOMES - O desenvolvimento do gás natural não convencional, como o shale
gas, nos Estados Unidos, e o coal seam methane, na Austrália, e novas descobertas
de gás convencional no leste da África, ampliam as reservas. Além disso, novos
mercados estão se abrindo para a importação de GNL, tais como Paquistão, Jordânia,
Egito, Polônia e Lituânia.
O grande obstáculo ao desenvolvimento da produção e consumo de gás está
relacionado à trajetória crescente da Europa em direção à economia de baixo carbono,
que gera incertezas sobre a demanda futura. Isso tem impacto sobre o processo de
decisão de investimentos em exploração e produção do combustível.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como vencer esses obstáculos?
IEDA GOMES - A indústria do gás tem se mobilizado, por meio da Internantional Gas
Union e das associações representativas em diversos países, no sentido de mostrar as
vantagens do gás, tanto no combate à poluição, como na redução das emissões de
CO2.
Além disso, a geração termelétrica a gás em países emergentes tem crescido, tanto
em função de fatores climáticos, reduzindo a disponibilidade de hidroeletricidade,
como na substituição de carvão. Como o gás é um combustível fóssil, algumas
organizações não governamentais tendem a colocar o gás no mesmo “balaio” que
outras energias fósseis como o carvão, a despeito das inegáveis vantagens do gás.
É, portanto, imprescindível um trabalho amplo da indústria do gás com governos,
órgãos reguladores, legisladores, organizações não governamentais e o público em
geral, principalmente nas escolas, visando a conscientização sobre a importância do
gás natural para o futuro da energia no mundo.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Como a senhora avalia a questão do gás natural
no Brasil?
IEDA GOMES - Atualmente, o Brasil importa quase metade do gás que consome.
Apesar de produzir cerca de 100 milhões de metros cúbicos por dia, metade da
produção doméstica é consumida no sistema Petrobras (refinarias, reinjeção, queima
e outros usos).
O campo de Lula produz cerca de 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.
Mas o combustível não chega ao mercado por falta de infraestrutura de escoamento e
falta de visão sobre como se pretende vender uma quantidade tão grande de gás.

AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - O Brasil pode vir a ser autossuficiente em gás
natural?
IEDA GOMES - O país poderia ser autossuficiente, caso houvesse a conjugação de
grande produção de gás associado em águas profundas e a disseminação de produção
em terra.
Mas, atualmente, não se conhece o potencial dos recursos e reservas do país. Por
exemplo, a Energy Information Adminstration, dos Estados Unidos, elaborou um
estudo, em 2013, mostrando que o Brasil detinha um potencial tecnicamente
recuperável de shale gas de 226 TCf, quase 10 vezes o volume das reservas provadas
de gás convencional. Caso o Brasil pudesse converter 10% desses recursos em
reservas, isso dobraria as reservas nacionais.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Qual a sua avaliação sobre a exploração de gás
natural em terra no Brasil?
IEDA GOMES - Atualmente, a exploração de shale gas no Brasil foi paralisada por
recursos judiciais. Os leilões de campos para exploração de produção de gás não têm
atraído muitos investidores, particularmente nas bacias terrestres.
Os principais obstáculos são a falta de infraestrutura de escoamento, a falta de
visibilidade quanto ao tamanho e acesso ao mercado e condições tributárias e fiscais
pouco atrativas para o desenvolvimento de projetos de gás natural, como royalties,
conteúdo local, impostos estaduais, programa mínimo de trabalho.
Em resumo, o desconhecimento do real potencial das reservas de gás natural,
conjugado a condições pouco atrativas nos leilões e à falta de uma política
governamental de estímulo ao combustível, são obstáculos à busca da
autossuficiência. Além disso, há a incerteza sobre o papel da Petrobras. A estatal
informou que está cortando investimentos em exploração e venderá ativos.
AGÊNCIA CNI DE NOTÍCIAS - Quais as medidas necessárias para o aumento
da produção e do consumo do gás natural no Brasil?
IEDA GOMES - Seria fundamental a definição de um planejamento integrado de longo
prazo, contemplando tanto a demanda como a oferta.
No campo da demanda, é imprescindível o desenvolvimento do gás no setor industrial,
na geração de eletricidade em grandes usinas termelétrica e também na cogeração,
na substituição de GLP em residências e no uso automotivo.
Sem a sinalização de que existe demanda previsível e de longo prazo, é difícil para um
empresário tomar decisões de investimento de longo prazo de maturação. Do lado da
oferta, é necessário criar condições para a competição no suprimento, que foi o fator
primordial para a queda do preço do gás nos Estados Unidos.
Mais produtores e mais concorrência devem conduzir a preços mais baixos. Além
disso, é necessário simplificar a questão tributária, que tem sido um grande obstáculo
às trocas operacionais e comerciais entre submercados de gás.
A desverticalização da cadeia de valor, o acesso de terceiros à infraestrutura, leilões
de exploração e produção, estimulando o produtor de gás e financiamento para
infraestrutura são também essenciais ao desenvolvimento do setor de gás natural no
Brasil.

Qualquer que seja a situação, o dirigente do Brasil tem que ter coragem para
mudar, diz Robson Braga de Andrade
01/04/2016 – Fonte: CNI

O presidente da CNI afirma que, mais importante do que pensar no processo de
impeachment, é preciso pensar no dia seguinte, pois se as reformas necessárias não
forem feitas, o país continuará sangrando
"A economia já acabou, as empresas estão fechando, estamos perdendo empregos e
capacidade de produção. Retomar isso depois não vai ser fácil" - Robson Braga de
Andrade
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade,
afirmou que a situação política do Brasil precisa de uma solução rápida, democrática
e dentro do estado de direito.
Para o setor privado, não é mais possível continuar com o país da forma como está,
com problemas éticos, de falta de credibilidade e de legitimidade, que tiram do cidadão
um pouco do orgulho de ser brasileiro.
“Se a presidente Dilma continuar e não fizer as reformas necessárias nós vamos
continuar sangrando, o país quebrando, as empresas quebrando e os estados
quebrando. Se quem entrar não tiver a coragem suficiente para fazer reformas, não
vai adiantar”, avalia Robson Braga de Andrade.
Segundo o presidente da CNI, o Brasil está numa situação que qualquer que seja o
próximo governante, ele tem que ter coragem para mudar, para aprovar as reformas
da previdência, tributária e trabalhista. Ele explicou que a principal preocupação da
CNI não é com o impeachment, mas com o que vai acontecer no dia seguinte à decisão.
EMPRESAS FECHANDO - “Nosso problema hoje é quanto tempo essa angústia vai
levar? Essa sangria vai durar? A economia já acabou, as empresas estão fechando,
estamos perdendo empregos e capacidade de produção. Retomar isso depois não vai
ser fácil. Vamos imaginar que isso se resolva em 60 dias, mas 60 dias é um sacrifício
enorme para as indústrias”, explicou Robson Braga de Andrade.
Enquanto a questão política não tem um desfecho, o setor privado brasileiro continuará
trabalhando para construir projetos e propostas para o país sair da crise. E essas
propostas serão tocadas com quem estiver no poder nos próximos meses.
Há um entendimento do meio empresarial que o governo perdeu a força para dar
continuidade às mudanças que o país deseja e até hoje não foram realizadas.
No entanto, se a presidente Dilma continuar no poder, diz Robson Braga de Andrade,
o Congresso precisará dar condições para que ela possa fazer as reformas tão
esperadas, para tomar medidas drásticas e duras e colocar o Brasil de volta na rota
do crescimento sustentável.

Empresas apostam em complexos industriais
01/04/2016 – Fonte: Portos e Navios
A nova dos Portos, 12.815, acabou com a proposta de criação de porto indústria – a
permissão para as empresas instalarem um terminal portuário, mas apenas para
movimentar carga própria.
Mesmo assim, o conceito mais amplo de empreendimentos que utilizam sua retroárea
para a instalação de um complexo industrial está atraindo o interesse dos investidores.
Inspirado no projeto do Porto do Açu, o grupo JCR Participações programou
investimento de R$ 1,5 bilhão, para a criação, inicialmente, do Terminal Portuário
Porto Pontal, na região da Bacia de Paranaguá, no Paraná, e, futuramente, um porto
indústria.
O terminal ocupará mais de 600 mil m² e contará com um pátio ‘de 450 mil m², o que
constitui a maior área para depósito de contêineres do país. Mas a área total é de 15
milhões de m² e poderá abrigar um parque logístico-industrial de 3 km frente ao mar.
“Vamos desenvolver a infraestrutura urbana e estimular que empresas venham se
instalar, viabilizando a criação de um grande cluster logístico-industrial, que
pretendemos desenvolver num horizonte de três a quatro anos, com o apoio do
governo do Estado. Nossa intenção é funcionar como os portos da Europa, que
arrendam suas áreas para outras empresas”, explica Ricardo Bueno Salcedo, diretor
do Porto Pontal.
A exemplo dos grandes portos europeus – como Rotterdam Gateway, Antwerp
Gateway e Euromax Terminal Rotterdam – em vez de usar RTGs como os portos
brasileiros, o terminal vai ser equipado com RMG (rail mounted gantry), guindastes de
pórtico montados sobre trilhos, tendência mundial por sua eficiência e segurança.
Para atender o Paraná – maior produtor e exportador de frangos do país -, o novo
porto terá 5 mil tomadas reefer, essencial para abrigar contêineres refrigerados.
Salcedo lembra que o Estado é o único do país com apenas um terminal de contêineres,
e o Porto Pontal surge para oferecer uma gama maior de serviços.
No Rio de Janeiro, o Porto do Açu segue tentando se viabilizar nas mãos dos novos
controladores reunidos na holding Prumo Logística Global. A holding é composta pelo
EIG, fundo de investimentos americano com 74,3% de participação, a Mubadala, com
6,7%, o Itaú, com 6,4 %, ambos integrando com os demais minoritários o free flot de
25,7%.
O Porto do Açu ocupa uma área total de 90 km² com capacidade para acomodar
grandes estruturas industriais e de logística e conta com quase 20 m de cais. Diversas
novas operações estão programadas para 2016.
O conceito do Açu é de complexo industrial integrado a dois grandes terminais
portuários (Onshore e Offshore). O Terminal Offshore (T1) é dedicado a minério de
ferro e petróleo. Começou a operar no final de 2014 com os primeiros carregamentos
do minério que vem por 500 km de mineroduto do Quadrilátero Ferrífero de Minais
Gerais, no município de Conceição de Mato Dentro, até a Ferreport – joint venture
entre Prumo (50%) e Anglo American (50%).
O terminal de minério tem capacidade para 26 milhões de toneladas e movimentou
em 2015 10 milhões de toneladas devendo atingir 16 milhões de toneladas este ano.
“Em maio, será inaugurado o terminal de transbordo de petróleo, com capacidade de
1,2 milhão de barris diários”, afirma José Magela, CEO do Porto do Açu.

Exportações do Brasil para os EUA cresceram 9%
01/04/2016 – Fonte: Diário do Comércio
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro,
afirmou ontem em Washington que mais empresas brasileiras estão vendendo aos
Estados Unidos: de 2014 a 2015, foi registrado um crescimento de 9%, chegando a
6.471 empresas.
Ele afirma que a crise econômica no Brasil e a necessidade de se buscar novos
mercados, o novo padrão da cotação do dólar e acordos que facilitam a exportação
estão por trás deste resultado.
“A exportação aos Estados Unidos é muito positiva, pois 75% do que vendemos aos
americanos é de produtos industrializados ou semimanufaturados. Os EUA são um
mercado maior para estes produtos que a Argentina”, disse o ministro, lembrando que
estes produtos sofrem menos variações de preços e tem maior valor agregado.
Monteiro ressaltou que está realizando diversas reuniões para retirar barreiras não
tarifárias, como a criação de padrões comuns para produtos, o que facilita a
exportação.
O ministro se reuniu como Michael Froman, representante comercial do governo norteamericano, e acertou a ativação do Tratado de Cooperação Econômica e Comercial
(Atec), um fórum direto entre os governos para debater questões comerciais. Monteiro
afirmou que uma das questões que os dois países deverão atuar conjuntamente é na
questão do aço, que sofre com um excesso de oferta.
“Em 1980, o Brasil e a China tinham a mesma produção de aço. Hoje a produção de
15 dias da China equivale a toda a capacidade de produção brasileira”, disse ele, que
vê problemas na China, que mantém siderúrgicas pouco eficientes trabalhando por
questões sociais.
Ele afirmou que os dois países podem atuar conjuntamente neste debate e citou um
novo fórum sobre o tema na Organização de Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Monteiro afirmou que ainda em abril o Mercosul deverá entregar suas propostas de
acordo comercial com a União Europeia. Ele não detalhou quando serão entregues
estas propostas.
Infraestrutura - O Brasil assinou ontem, em Washington, memorando de cooperação
com os Estados Unidos para desenvolver projetos de infraestrutura. O documento visa
a estreitar a relação entre os dois países nessa área e a promover a cooperação no
que se refere à legislação, as melhores práticas e a alternativas de financiamento para
o setor.
O documento prevê a criação de grupo de trabalho bilateral, com participação de
representantes dos governos e do setor privado. A colaboração envolverá, entre outras
ações, contribuições de iniciativas já em andamento entre os dois países em áreas
como energia, aviação civil e transportes.
O documento foi assinado, do lado brasileiro, pelos ministros das Relações Exteriores,
Mauro Vieira, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Simão. Pelo lado norteamericano, assinaram o documento a secretária de Comércio, Penny Pritzker, e a
diretora-geral da Agência de Desenvolvimento e Comércio, Leocadia Zak.
De acordo com o memorando, o grupo de trabalho vai apoiar os setores público e
privado tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil com informações sobre a legislação

e o marco regulatório do setor. O grupo também vai promover oportunidades de
comércio e investimento em infraestrutura. Para isso, o grupo vai utilizar como modelo
técnicas de padrão mundial de gerenciamento de projetos.
O objetivo é atrair investimentos e conhecimentos capazes de dar aos projetos um
padrão internacional.
Também caberá ao grupo de trabalho facilitar a discussão sobre financiamento de
longo prazo, incluindo a promoção da participação dos mercados de capitais.
CNI aponta melhor uso da capacidade instalada
01/04/2016 – Fonte: Diário do Comércio
A atividade industrial continua fraca, com uma piora adicional dos indicadores de
mercado de trabalho em fevereiro. Isso é o que aponta a pesquisa Indicadores
Industriais divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apesar
disso, houve uma melhora pontual do faturamento e do uso da capacidade instalada
(UCI).
Os dados da pesquisa apontam que o setor operou, em fevereiro, com uma média de
77,6% da capacidade instalada, o que representa uma alta de 0,5 ponto percentual
frente a janeiro, quando a UCI atingiu 77,1%, na série dessazonalizada. Apesar da
alta, a UCI está 2,2 pontos porcentuais abaixo da observada em fevereiro de 2015
(79,8%)e 4,9 pontos percentuais menor que a média histórica.
O faturamento na indústria também cresceu pelo segundo mês consecutivo, com alta
de 1,6% em fevereiro na comparação com janeiro, na série dessazonalizada. Na
comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, o faturamento apresenta uma
queda de 9,9%.
Na avaliação do gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo
Branco, a melhora no faturamento na comparação com o mês anterior deve ser
consequência de situações pontuais, como redução dos estoques e aumento das
exportações.
“Isso se explica porque não houve aumento do ritmo da atividade industrial. No caso
das exportações, ocorre principalmente pela desvalorização do real que leva a uma
gradual e pequena recuperação das exportações de produtos manufaturados”, afirma
Castelo Branco, em nota divulgada pela CNI.
Empregos - O emprego caiu 0,4% no mês passado ante janeiro. Segundo a CNI, essa
é a 13ª queda mensal consecutiva do emprego da indústria. Em relação a fevereiro do
ano passado, a queda é de 9,4%. As horas trabalhadas também voltaram a cair. A
pesquisa apontou uma queda de 1,2% em relação a janeiro. Com isso, as horas
trabalhadas acumulam queda de 8,9% na comparação com fevereiro de 2015.
A massa salarial real caiu 1,1% no mês e o rendimento médio caiu 0,3% em relação
a janeiro. Na comparação com fevereiro de 2015, houve uma queda de 11,5% na
massa salarial e de 2,3% no rendimento médio.
O gerente da CNI afirma que é difícil prever uma reversão do quadro de recessão da
indústria, principalmente em razão da situação de instabilidade política por que passa
o País.
“Esse aspecto soma-se às dificuldades tradicionais, a uma forte crise fiscal, à perda da
capacidade de compra das famílias e à baixa intenção de investir, causado tanto pelo
baixo uso da capacidade instalada do setor quanto pela falta de confiança. Toda a

economia está sob domínio da política e espera uma solução para o quadro geral do
País”, afirma Castelo Branco.
Indústria mineira prevê 3º ciclo no vermelho em 2016
01/04/2016 – Fonte: Em.com

Com ociosidade elevada, diante da retração da economia, o faturamento real da
indústria mineira mostrou sua segunda queda mensal em fevereiro, ao recuar 2,5%
na comparação com janeiro.
Em relação a fevereiro do ano passado, a baixa foi intensa, de 14,7%, e no acumulado
do primeiro bimestre, ante idêntico período de 2015, alcançou 17,3%, informou ontem
a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).
Ainda no balanço de fevereiro, comparado ao mesmo mês de 2015, o quadro geral de
empregados do setor diminuiu 11,6% e o rendimento médio real, descontada a
inflação, recuou 4%.
Os dados indicam que 2016 será um ano de queda nas vendas da indústria do estado
e que o processo de recuperação deve demorar bem mais tempo do que se esperava.
As fábricas de todo o país devem completar três anos no vermelho.
Para 2016, a projeção para a produção industrial é de queda de 2,7%. “A crise pela
sua própria longevidade acaba arrastando todos os setores. Mesmo que haja empresas
com dados positivos, não existe equilíbrio na indústria", lamentou Lincoln Gonçalves
Fernandes, presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da Fiemg.
Em 2015, o faturamento das fábricas mineiras caiu 15,9%, pior resultado em oito
anos. Em janeiro último, na comparação com igual mês do ano anterior, também
houve recuo de 20,6%.
Ao divulgar, ainda ontem, dados sobre o comportamento da indústria nacional, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) confirmou que a atividade industrial
continua fraca, com piora adicional dos indicadores do mercado de trabalho do setor
em fevereiro.
Os dados da pesquisa mostram que o setor operou, em fevereiro, com média de 77,6%
de sua capacidade instalada de produção, o que representa alta de 0,5 ponto
porcentual frente a janeiro, quando atingiu 77,1%, na série dessazonalizada de dados.
Apesar da evolução positiva, o nível de operação das fábricas está 2,2 pontos
porcentuais abaixo da observada em fevereiro de 2015 (79,8%) e 4,9 pontos
porcentuais abaixo da média histórica.
Em Minas, a Fiemg verificou ligeiro aumento do ritmo de produção das fábricas, de 0,5
ponto percentual em janeiro, quando a o nível de operação alcançou 81,5% da
capacidade instalada.
A variação, contudo, foi insuficiente para mudar a curva de baixa do índice, que, na
comparação anual, foi de 1,6 ponto percentual, complementando o 16º mês
consecutivo em queda.

Lincoln Fernandes ressalta que as expectativas pioraram e 2016 pode ser um ano
crítico com um quadro agudo de desemprego. Entre janeiro e fevereiro, a indústria
mineira demitiu 3.156 pessoas. No mesmo período do ano passado, o setor gerou
4.601 postos. “O resultado só não é pior porquê alguns setores tiveram balanços
positivos, caso da indústria extrativa, influenciada pela valorização do minério de ferro
no mercado internacional", disse.
O gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, reforça que
é difícil prever reversão do quadro de recessão da indústria, principalmente em razão
da situação de instabilidade política por que passa o país.
“Esse aspecto soma-se às dificuldades tradicionais, a uma forte crise fiscal, à perda da
capacidade de compra das famílias e à baixa intenção de investir, causada tanto pelo
baixo uso da capacidade instalada do setor quanto pela falta de confiança. Toda a
economia está sob domínio da política e espera uma solução para o quadro geral do
país”, afirma.
EFEITO GENERALIZADO O ramo de produtos de metal, principal responsável pelo
mau desempenho da atividade fabril em fevereiro, amargou queda de 51,1% frente a
janeiro deste ano, decorrente do recuo nas vendas de estruturas metálicas para o
mercado interno.
Na avaliação da economista da Fiemg Érika Amaral, a redução observada se deve à
base de comparação muito forte em relação a janeiro. “É um produto de grande valor
agregado e em janeiro houve encomendas e entregas significativas, o que elevou a
base de comparação do setor naquele mês”, disse.
Houve baixa, também, no faturamento no setor de veículos automotores, cuja baixa
foi de 23,2% no mesmo período, mantendo o patamar de queda dos últimos meses,
reflexo da retração do consumo das famílias, em razão do orçamento apertado, e das
medidas de corte de produção para se adequar à demanda menor. A diminuição do
pessoal ocupado (1,3%) é justificada pela concessão de férias coletivas e as paradas
técnicas.
O agravamento da crise e, consequentemente, a queda no consumo afetaram o setor
de bebidas. A receita do segmento decresceu 5,1% no mesmo comparativo. Um dos
motivos foi a redução da produção, além do aumento da tributação, o que teria
obrigado as empresas a reajustar seus produtos.
Por outro lado, o setor de produtos químicos registrou aumento de 28,8% no
faturamento no segundo mês do ano em relação ao mesmo do exercício anterior. A
elevação se deve ao aumento da demanda das empresas de fertilizantes, atendendo
ao período de safra de algumas lavouras. O setor têxtil também se destacou, com alta
de 25,5% no período.
Houve incremento de 0,6% no emprego, reflexo da retomada das atividades após
férias coletivas concedidas em janeiro. No setor, as horas trabalhadas aumentaram
em 7,6% no mês. (Com agências)
Cerveja no menor nível em 6 anos
A produção de cerveja no Brasil atingiu em março o menor nível para o mês desde
2010, segundo dados prévios da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja
(CervBrasil). Com base nos números do Sistema de Controle de Produção de Bebidas
(Sicobe), da Receita Federal, a entidade estima que o volume do mês não ultrapassará
os 900 milhões de litros, o que representa queda de 18% na comparação com março
de 2015.
Se confirmados os cálculos da CervBrasil, a produção da bebida terá registrado no

primeiro trimestre de 2016 em torno de 3 bilhões de litros, recuo de 6,7%, ante o
mesmo período do ano anterior. Será a maior queda para o primeiro trimestre do ano
também desde 2010, período em que a instituição começou a fazer o levantamento
de dados.
A retração na produção de cerveja tem acompanhado o movimento de redução no
consumo, que afeta sobretudo as vendas em bares, na medida em que as pessoas
deixam de consumir alimentos e bebidas fora de casa. Aumentos de impostos
estaduais incidentes sobre cerveja contribuíram para elevar os preços do produto num
período em que cai a renda disponível dos consumidores.
De acordo com a pesquisa da CNI, o faturamento da indústria em geral aumentou1,6%
em fevereiro na comparação com janeiro, na série dessazonalizada, em consequência
de efeitos sazonais. Na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, a
receita de vendas apresentou queda de 9,9%.
Na avaliação do gerente-executivo de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo
Branco, a melhora no faturamento na comparação com o mês anterior deve ser
consequência de situações pontuais, como redução dos estoques e aumento das
exportações.
“Isso se explica porque não houve aumento do ritmo da atividade industrial. No caso
das exportações, ocorre principalmente pela desvalorização do real, que leva a uma
gradual e pequena recuperação das exportações de produtos manufaturados”, afirma
Castelo Branco, em nota divulgada pela CNI.
Emprego e renda
O emprego na indústria brasileira caiu 0,4% no mês passado ante janeiro, segundo a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Foi a 13ª queda mensal consecutiva. Em
relação a fevereiro do ano passado, houve corte de 9,4%. As horas trabalhadas
também voltaram a cair.
A instituição verificou recuo de 1,2% em relação a janeiro, e com isso, as horas
trabalhadas acumulam queda de 8,9% com fevereiro de 2015. A massa salarial real –
soma de todos os salários, descontada a inflação – caiu 1,1% no mês e o rendimento
médio ficou 0,3% mais baixo em relação a janeiro.
Moody's diz que aval para Caixa e BB fazerem aquisições representa 'desafio'
01/04/2016 – Fonte: EM.com
A agência de classificação de risco Moody's afirmou que o fato de o governo do Brasil
ter aprovado em 22 de março uma lei que autoriza que os bancos públicos Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil adquiram participação acionária em bancos ou
companhias públicos e privados, entre elas empresas nos segmentos de segurança e
tecnologia, representa um "desafio".
Segundo a Moody's, ainda que os bancos não tenham anunciado nenhum plano
específico de aquisição, esse aval pode dar ao governo "flexibilidade adicional para
usar a Caixa e o BB para cumprir objetivos de política", em um momento em que os
dois bancos enfrentam "uma deterioração na sua qualidade de ativos e na receita".
A Moody's diz que qualquer plano para comprar ações em outras companhias iria
drenar capital dessas instituições, o que "reduziria a capacidade delas de absorver
perdas inesperadas".
Para a agência, o governo ainda precisa deixar mais claro o motivo de ter emitido essa
autorização para aquisições. A Moody's lembra que a medida seguirá em vigor até
dezembro de 2018, quando acaba o mandato da presidente Dilma Rousseff.

"Na ausência de metas de aquisição definidas, é possível que a lei seja usada para
autorizar bancos a comprar participação acionária em grandes corporações em troca
de dívida corporativa reestruturada, o que poderia ajudar a reduzir riscos de ativos
por todo o sistema bancário", acredita a agência. A Moody's alerta, porém, que os dois
bancos não estão em uma "posição forte para fazer aquisições no momento".
Países da América Latina precisam ampliar integração financeira, diz FMI
01/04/2016 – Fonte: EM.com
Os governos de países da América Latina devem buscar ampliar a integração financeira
da região, afirma um estudo de economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI)
divulgado nesta quinta-feira, 31, e que avalia sete países da região, incluindo Brasil,
México e Panamá.
A região é menos integrada que outras áreas do planeta e, entre medidas sugeridas
pelo relatório, o Brasil deveria permitir a venda de bônus de empresas da região e de
países vizinhos em seu mercado doméstico.
A avaliação do FMI é que o fim do superciclo das commodities e o rebalanceamento
da economia chinesa "produziram uma forte desaceleração do crescimento na maior
parte da América Latina" nos últimos anos, além de problemas domésticos de alguns
mercados. Essa mudança mostra a necessidade de "identificar caminhos novos e
alternativos para o crescimento". Isso exige capital novo e mercados financeiros
profundos, ressalta o documento.
"É evidente que os países latino-americanos terão de estudar uma mudança de
estratégia para continuar a desenvolver seus mercados financeiros", afirmam os
autores do estudo, Charles Enoch, Mohamed Norat e Diva Singh, destacando que pode
ter chegado a hora de os governos repensarem a estratégia regional de integração.
Uma maior integração financeira na região seria positiva por diversos fatores, afirma
o estudo, incluindo o aumento da diversificação do risco e maior concorrência em
países onde a saída de bancos estrangeiros levou à ampliação da concentração
bancária.
O FMI cita que há algumas iniciativas para aumentar a integração, mas é preciso
avançar mais. Entre estas medidas, os países da Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia,
México e Peru) lançaram o Mercado Integrado Latino-americano (Mila), com o objetivo
final de unificar seus mercados de valores mobiliários.
O relatório ressalta ainda que seria o momento oportuno para reanimar a antiga
aliança do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela) para a criação
de um mercado comum entre seus membros, sobretudo agora que a Argentina tem
um presidente que sinaliza disposição de mudanças.
No setor privado, o documento menciona que a BM&FBovespa tem procurado se
integrar mais com as bolsas da região e comprou uma participação na Bolsa de
Santiago, no Chile.
Entre os bancos, instituições financeiras de países como Brasil e Colômbia têm
procurado ampliar a atuação além de seus mercados. Mesmo assim, a região segue
menos integradas de que a média de outras partes do planeta. Para o FMI, um histórico
de várias crises financeiras e questões regulatórias podem explicar a baixa integração
dos países latinos.
O estudo sugere uma série de medidas para facilitar a ampliação da integração
financeira da região. No caso brasileiro, além de permitir que empresas e países da
região vendam bônus no mercado local, o relatório sugere que o governo amplie a

possibilidade de investidores institucionais do País investirem em outros mercados e
reduza a fragmentação do mercado de bônus públicos.
Cobre opera em alta, após dados sobre a indústria da China
01/04/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
Os contratos futuros de cobre operam em alta na manhã desta sexta-feira, após
números positivos da indústria da China. As leituras divulgadas mais cedo acalmam
em parte as preocupações sobre a desaceleração na segunda maior economia do
mundo e beneficiam o metal.
Na London Metal Exchange (LME), o cobre para três meses subia 0,8%, a US$ 4.885
a tonelada, às 8h22 (de Brasília). Às 8h35, o cobre para março avançava 0,09%, a
US$ 2,1850 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile
Exchange (Nymex). A alta do cobre na Comex chegou a ser maior, mas o contrato
pode estar pressionado diante da queda do petróleo, já que as duas commodities são
muitas vezes negociadas conjuntamente.
Na China, o índice dos gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria subiu
de 49,4 em fevereiro para 50,2 em março, na leitura oficial. Economistas previam
49,4. O PMI industrial da Caixin avançou de 48,0 em fevereiro para 49,7 em março.
O analista Dee Perera, da Marex Spectron, destacou os números e lembrou que o PMI
da Caixin atingiu o nível mais alto desde fevereiro de 2015.
A China é um importante consumidor e representa cerca de 45% da demanda global
por cobre, por isso a economia do país tem bastante impacto sobre a cotação dos
preços. Mais adiante, alguns analistas acreditam que os sinais de mais força da China
poderiam ajudar a apoiar os preços do cobre.
O diretor de pesquisa da Fastmarkets, William Adams, ponderou que apenas um sinal
positivo não pode ser motivo para euforia, mas apontou que o PMI da indústria chinesa
já pode ser suficiente para elevar as cotações, após um movimento recente de
realização de lucros.
Entre outros metais básicos na LME, o alumínio subia 1%, a US$ 1.535,50 a tonelada,
o zinco avançava 1,4%, a US$ 1.842 tonelada, o níquel caía 0,8%, a US$ 8.425 a
tonelada, o chumbo tinha de 1,2%, a US$ 1.725 a tonelada, e o estanho tinha queda
de 0,6%, a US$ 16.600 a tonelada.
Cade aprova sem restrições joint venture entre General Electric e Lufthansa
01/04/2016 – Fonte: Isto É Dinheiro
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a
formação de joint venture entre a General Electric e o grupo de aviação Lufthansa,
conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia
1º.
Pelo acordo, a nova companhia de controle compartilhado prestará serviços de MRO
(manutenção, reparo e revisão geral de aeronaves e componentes) para dois modelos
de motores de avião que são, ou serão, produzidos pela GE (GEnx-2B e GE9X) e
serviços auxiliares associados.
A Lufthansa Technik deterá 51% das ações e direitos de voto da joint venture, e a GE,
por meio de uma de suas subsidiárias integrais que ainda será escolhida, deterá 49%
das ações e direitos de voto da companhia.

Pesquisa aponta que 47,7% das pequenas empresas veem oportunidades na
crise
01/04/2016 – Fonte: Portal Contábil
Um levantamento realizado com micro e pequenas empresas brasileiras revela que a
maior parte delas promoveu demissões em 2015, mas 47,7% acreditam que
encontrarão oportunidades ainda este ano para superar o momento de desaceleração
econômica. Apesar disso, 15,5% dos entrevistados teme precisa fechar as portas
perante a crise econômica.
Os dados foram publicados como parte da primeira edição do Termômetro ContaAzul,
pesquisa realizada em fevereiro junto a 1.250 micro e pequenos empresários. O estudo
tem nível de confiança de 95% e 5% de margem de erro. Promovido pela ContaAzul,
empresa que fornece sistemas de gestão para esse público, o levantamento mostra o
impacto do cenário político e econômico sobre as pequenas empresas.
Segundo dados de 2015 do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
os negócios de pequeno porte respondem por 52% dos empregos com carteira
assinada no Brasil e por 27% do Produto Interno Bruto (PIB). Essas empresas sofrem
e enfrentam o cenário econômico brasileiro, que apresenta retração desde o último
trimestre de 2014.
Os empresários ouvidos no Termômetro responderam a 10 perguntas abordando sobre
confiança para 2016, mudanças em impostos, impacto da crise, risco de demissões,
necessidade de crédito e ambiente de competição.
Dos respondentes, foram 53,1% que revelaram ter demitido funcionários em 2015.
Nos últimos dois anos, recorreram a crédito 59,7% dos entrevistados, dos quais 81,8%
usaram o financiamento para capital de giro. Em bancos, esse tipo de linha de crédito
tem as taxas mais altas do mercado, por serem usadas por empresas em momentos
críticos de alta necessidade de recursos para despesa com vencimento em prazo.
Ainda sobre crédito, a penetração de bancos públicos na oferta de dinheiro para
empresários de menor porte mostra-se menor do que a dos privados. Dos
participantes que recorreram a crédito, 60% procuraram bancos comerciais privados.
Para este ano, 48,2% dizem que vão pedir novos empréstimos nos próximos meses
(55,8% para capital de giro e 31,3% para expansão).
Mudanças de impostos
As mudanças tributárias realizadas entre meados de 2015 e o início de 2016 atingiram
81,4% das empresas. Dizem que foram muito impactados pelas mudanças tributárias
realizadas em 2016.
Para 64,8% deles, as alterações não inviabilizam o negócio, mas 8,3% avaliam que
houve grandes impactos, a ponto de trazer riscos de quebra — ou estímulo a
sonegação.
Entre as mudanças, destacam-se elevações de alíquotas de Imposto sobre Produtos
Industrializados e no recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), promovidas pelo Conselho de Política Fazendária (Confaz) a partir de
agosto de 2015 para o regime de substituição tributária.

eSocial para empresas não sai em 2016 e fornecedores de TI pressionam
01/04/2016 – Fonte: Portal Contábil
A nova etapa do eSocial, com o ingresso das grandes pessoas jurídicas (com
faturamento superior a R$ 78 milhões em 2014) será novamente adiada. Ainda há
dificuldades na conclusão do programa, especialmente na definição de quais serão as
informações coletadas – e que, por isso, terão seus respectivos campos no leiaute do
sistema. O prazo será empurrado para 2017.
“O cronograma está sendo repactuado. Pretendemos fechar um novo calendário, mais
factível e seguro, até o final de abril. Teremos um período, a princípio de até seis
meses, para que as empresas possam testar suas soluções. Tudo indica que ficará
para 2017”, revela o coordenador do projeto do eSocial, José Alberto Maia.
A implantação do novo sistema – e a interação entre governo e empresas para seu
funcionamento – foi um dos destaques do seminário sobre Políticas Públicas e
Negócios, realizado pela Brasscom, em Brasília. As empresas de tecnologia da
informação pressionam especialmente pela definição efetiva das informações
necessárias.
“Precisamos ‘congelar’ o leiaute”, insistiu o diretor da Brasscom Sérgio Sgobbi. Ou
seja, é preciso que os envolvidos cheguem a uma definição sobre os dados que
precisarão ser inseridos no eSocial. Acontece que o grupo de trabalho confederativo –
que reúne Receita, Caixa, Sebrae, contabilistas (CFC), indústria (CNI), comércio
(CNC), agricultura (CNA), cooperativas e indústria de TI – ainda não chegou a um
denominador comum. E é isso que se pretende definir ao longo deste próximo mês.
Como admitem governo e empresas, os tropeços até aqui do eSocial estão diretamente
relacionados a uma mudança no calendário original. Em princípio, o módulo para
pessoas jurídicas seria o primeiro lançado, mas o plano foi atropelado pela Lei que
criou o Simples Doméstico e fixou prazo para o fim de 2015.
Crise econômica é chance para tirar recuperação extrajudicial do papel
01/04/2016 – Fonte: Portal Contábil
O procedimento previsto na Lei das Falências de 2005 ainda é pouco usado,
representando só 1% das operações de reestruturação. Cerca de 6 mil pedidos
registrados são de processos judiciais.
São Paulo – Procedimento ainda pouco usado, a modalidade de recuperação
extrajudicial – em que não há assembleia de credores e a participação do Judiciário é
mínima – começa a ganhar um pouco mais de força diante da crise econômica no País.
Apesar de a sistemática estar prevista desde 2005 na nova Lei de Falências,
especialistas apontam que os procedimentos extrajudiciais representam menos de 1%
do total de recuperações. A esmagadora maioria das reestruturações, cerca de 6 mil
até hoje, são judiciais.
“Finalmente esse capítulo da lei começa a ser colocado em prática. Ele pode finalmente
sair do papel”, disse a sócia do Escritório de Advocacia Sérgio Bermudes, Maria
Salgado, em mesa redonda da Turnaround Management Association (TMA) Brasil.
Na visão dela, a modalidade extrajudicial vem sendo mais usada porque o perfil das
empresas em dificuldade mudou. Se até 2014 essas companhias buscando
recuperação eram de médio porte e gestão familiar, atualmente há grandes
corporações tendo que recorrer aos procedimentos. “Hoje vivemos um novo momento
para recuperação extrajudicial”, afirma.

A grande vantagem para as grandes corporações é que a modalidade extrajudicial
pode ser feita de forma “cirúrgica”, afirma a advogada. Isso viabilizaria a renegociação
apenas para um determinado grupo de credores. Na judicial, o procedimento por
natureza envolve um pacote completo, com vários grupos.
Nesse sentido, Maria afirma que a modalidade extrajudicial permite que as grandes
empresas renegociem cada instrumento de dívida individualmente, sejam debêntures,
bonds ou outros títulos. “O processo é mais brando, mais ameno, e a empresa não
precisa enfrentar os custos [operacionais] do processo de recuperação judicial nem
restrição de crédito.”
Também para o sócio do Felsberg Advogados, Pedro Henrique Bianchi, a crise atual é
a primeira grande oportunidade de teste para a Lei de Falências, que completou 11
anos. Na visão dele, nem mesmo as dificuldades econômicas brasileiras na crise de
2009 podem ser comparadas às atuais. “Era uma crise financeira. Já a crise de hoje
está afetando o lado real da economia”, afirma ele.
Outro fator importante, na visão do especialista, é a mudança de mentalidade por
parte das instituições financeiras. Antes, ele indica que havia mais agressividade e que
os bancos estavam mais dispostos a rapidamente adotar procedimentos de execução
contra a empresa endividada. “A crise veio a mudar a mentalidade dos bancos”, afirma
ele.
Gargalos
Entre os especialistas é unânime a visão de que outro impedimento para o crescimento
da recuperação extrajudicial – menos custosa e mais rápida – é que as empresas
demoram muito para iniciar negociação.
O sócio do Pinheiro Neto Advogados, Luiz Fernando Valente Paiva, define que as
companhias desperdiçam muito tempo na fase de “negação” das dificuldades. “É
cultural. Há uma relutância dos gestores, uma demora em aceitar, para tomar a
iniciativa de renegociar a dívida.”
Quando essa demora ocorre, Paiva conta que a empresa já está em situação muito
grave e precisa de uma proteção imediata. Mas essa blindagem instantânea só a
recuperação judicial pode garantir à empresa.
Na visão de Luiz Galeazzi, da consultoria Galeazzi & Associados, a demora é uma das
travas da recuperação judicial. Ele avalia que as empresas em crise estão sempre
alguns passos atrás do que se recomenda para uma boa recuperação.
“A grande maioria das empresas que está negociando uma recuperação extrajudicial
já deveria estar em recuperação judicial. Todo mundo sempre está dois passos atrás.
Se não fosse assim, a taxa de sucesso seria muito maior.” Segundo os especialistas,
os procedimentos ocorrem sucessivamente: se a recuperação extrajudicial é
malsucedida, parte-se para a judicial.
O sócio do Integra Associados, Renato Carvalho Franco, explica que, se a recuperação
judicial é o último passo antes da falência, a extrajudicial é o penúltimo. Outras
vantagens do procedimento fora do Judiciário, além de não ir direto para a falência, é
que a empresa não passa por tanto desgaste reputacional e mantém o acesso a
financiamento.
Cultura
Bianchi também observa que os empresários têm uma cultura de entrar muito tarde
nos processos de recuperação, o que cria outras dificuldades. Uma delas é a empresa
ter seus bens penhorados.

Na opinião dele, como a modalidade de recuperação extrajudicial foi uma novidade
incluída só na Lei de 2005, a comunidade jurídica ainda não tinha o costume de fazer
os procedimentos sem a ajuda do Judiciário.
Paiva comenta que o procedimento extrajudicial também tem algumas peculiaridades.
Uma das questões diz respeito às vendas de unidades produtivas isoladas (UPI), que
ficam mais desprotegidas sem o procedimento judicial.
“Sem a proteção, os credores podem ir atrás do comprador dessa UPI. A proteção só
é clara no procedimento judicial.” Também se a empresa tem passivo trabalhista, a
renegociação extrajudicial pode ser inviabilizada, explica o advogado do Pinheiro Neto.
Balanços de empresas brasileiras frustram analistas
01/04/2016 – Fonte: Exame

A debilidade econômica e o ambiente político conturbado no país ainda devem
pressionar os resultados das companhias brasileiras nos primeiros trimestres de 2016,
levando a novas revisões de estimativas, mas projeções já bastante pessimistas e uma
base fraca de comparação podem atenuar novas surpresas negativas.
A safra de balanços do quarto trimestre mostrou que parcela relevante das empresas
listadas do país divulgaram números piores do que as já conservadoras estimativas de
analistas e estrategistas do mercado financeiro para o período.
A temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2015 acabou nesta
semana e a temporada seguinte, relativa aos três primeiros meses deste ano, começa
em abril.
O Itaú BBA viu um aumento para 37 por cento no índice de resultados considerados
negativos em relação a suas expectativas, dentro de seu universo de cobertura. A taxa
no último trimestre de 2014 havia sido de 18 por cento. Enquanto isso, a parcela
considerada positiva caiu de 39 para 23 por cento.
"Por mais que os analistas já viessem revisando expectativas para baixo ao longo do
ano, mesmo assim os resultados (do quarto trimestre) foram piores do que se estava
imaginando", destacou o estrategista de ações do Itaú BBA, Lucas Tambellini.
O estrategista do BTG Pactual Carlos Sequeira disse que, de uma maneira geral, os
resultados não foram bons, sendo impactados pela piora do quadro macroeconômico,
e que não vê nada que indique, no momento, melhora no primeiro ou segundo
trimestres de 2016.
"É natural imaginarmos que revisões de projeções de lucros para 2016 continuem
sendo para baixo" diz Sequeira, mesmo após a equipe do BTG observar que 46 por
cento das empresas sob sua cobertura divulgaram resultado abaixo do esperado,
contra apenas 25 por cento que superaram as estimativas.
No caso dos setores de pior desempenho, Sequeira citou óleo e gás, mineração, varejo,
siderurgia e construção.

Ele disse que é difícil especificar um setor para destacar positivamente. "Algumas
empresas reportaram resultados melhores do que esperávamos, mas não consigo
dizer que um setor inteiro tenha ido bem. Talvez shopping centers tenha sido um setor
que reportou números melhores do que o esperado. As expectativas eram de
resultados ruins."
Estrategistas do JPMorgan afirmam em relatório sobre América Latina como um todo,
incluindo Brasil, que crescimento econômico abaixo da tendência e custo da dívida
maior, que pressionaram estimativas de lucros em 2015, seguem vivos para 2016.
O chefe de estratégia em renda variável do Santander Brasil, Daniel Gewehr, também
não descarta novas revisões nas projeções de desempenho, mesmo após cerca de 30
por cento das empresas no universo de cobertura do banco mostrarem lucro abaixo
do esperado, em levantamento poucas semanas antes do término da temporada.
Ele também destaca o efeito do custo de financiamento maior na alavancagem das
empresas do Ibovespa com efeito na última linha do balanço.
Cálculos da sua equipe mostram que a relação dívida líquida versus Ebitda passou de
cerca de 3,4 vezes na média, para 4 vezes, entre o terceiro e o quarto trimestres de
2015.
Tambellini, do Itaú BBA, acompanha os colegas e diz que não houve mudanças quanto
a indicadores econômicos no país e que as incertezas seguem elevadas.
Mas ele pondera que analistas, de modo geral, começaram 2016 com uma visão mais
negativa, diferente de anos anteriores, o que pode reduzir bastante as surpresas
negativas. "Muito já pode estar na conta."

