
 

 

13 DE ABRIL DE 2016 

Quarta-feira 

 COM VENDAS EM QUEDA, KIA SUSPENDE POR SEIS MESES PRODUÇÃO DE CAMINHÃO 

 ESTADOS RECORREM AO STF PARA REDUZIR DÍVIDAS COM A UNIÃO 

 CASTIGADO PELA CRISE DO SETOR ENERGÉTICO, ETANOL NÃO DESLANCHA NO 

BRASIL 

 IVECO VENCE LICITAÇÃO COM GRANCLASS 

 SINDIPEÇAS CRITICA POSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PREÇO DO AÇO 

 FACEBOOK ABRE MESSENGER PARA QUE EMPRESAS “CONVERSEM” COM USUÁRIOS 

 POR QUE O MERCADO QUER O IMPEACHMENT? 

 FINANZERO FACILITA BUSCA POR FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS 

 GRUPO BMW ALCANÇA O MAIOR VOLUME MENSAL DE VENDAS 

 GRUPO PSA CAPTA DINHEIRO NO MERCADO FINANCEIRO 

 BRASIL E PERU PODEM ANUNCIAR ATÉ O FIM DO MÊS ACORDO DE LIVRE COMÉRCIO 

 CHINA ELEVA IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO, MINÉRIO DE FERRO E COBRE EM MARÇO 

 COM CORTE NO ORÇAMENTO, ANEEL CANCELA REUNIÕES E REDUZ FISCALIZAÇÃO DE 

EMPRESAS 

 CNI REVISA PROJEÇÃO DE QUEDA DA ECONOMIA PARA 3,1% 

 BANCO MUNDIAL ESTIMA QUE ECONOMIA BRASILEIRA TERÁ CONTRAÇÃO DE 3,5% 

NESTE ANO 

 SETOR DE SERVIÇOS É O QUE MAIS SOFRE COM AJUSTE DO PADRÃO DE CONSUMO, 

DIZ SPC 

 FORTESCUE PLANEJA PRIMEIRA REMESSA DE MINÉRIO PARA MISTURA COM O DA 

VALE NO 2º SEMESTRE 

 CHINA ELEVA IMPORTAÇÕES DE PETRÓLEO, MINÉRIO DE FERRO E COBRE EM MARÇO 

 EXPORTAÇÃO DE ETANOL DO CENTRO-SUL CRESCE MAIS DE 50% COM PRODUÇÃO 

RECORDE, DIZ DATAGRO 

 VALE PREPARA OFERTA COM APOLLO POR ATIVOS DE FERTILIZANTES DA ANGLO NO 

BRASIL, DIZEM FONTES 

 SEGMENTO DE BOMBAS E TORNEIRAS É O ÚNICO DA CONSTRUÇÃO A PRODUZIR MAIS 
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 TST ADIA ANÁLISE DE CAUSA TRABALHISTA DE R$ 11,5 BILHÕES DA PETROBRAS 

 CRESCE PESSIMISMO COM O PIB DO BRASIL 

 APESAR DA CRISE, COMÉRCIO RESPIRA E CRESCE 

 RENAN CONVOCA REUNIÃO DE LÍDERES PARA DEFINIR AGENDA PARA VOTAÇÕES DE 

PECS 

 TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ INVESTIRÁ R$1,1 BILHÃO EM 

AMPLIAÇÃO 

 SÓ TOYOTA E JEEP CRESCEM EM VENDAS ENTRE 10 MAIORES MARCAS NO 1º TRI 

 CSN TERÁ QUE INVESTIR R$ 178 MILHÕES EM NOVO ACORDO COM INEA 

 O CURIOSO CASO DA CSN: A ALTA DE 140% QUE NINGUÉM PREVIU 

 VULNERABILIDADE DAS EMPRESAS CRESCE NO BRASIL, APONTA FMI 

 VALE QUER SER A MAIOR FORNECEDORA DE MINÉRIO DE FERRO DA CHINA 

 VENDAS DE PEQUENAS EMPRESAS TÊM QUEDA DE 15% NO PRIMEIRO BIMESTRE 

 LUCRO TRIMESTRAL DA ALCOA RECUA; DEMANDA DE ALUMÍNIO DEVE CRESCER MAIS 

QUE OFERTA 
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Com vendas em queda, Kia suspende por seis meses produção de caminhão 

13/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 
 

 
Com as vendas de veículos em queda livre no país, a Kia Motors do Brasil decidiu 

suspender a produção do seu caminhão Bongo 2.500, no Uruguai. A empresa mantinha 
uma linha de montagem do modelo no vizinho desde 2010 e, em seu pico, chegou a 
empregar 300 pessoas.  

 
"Paramos a produção até o mercado voltar. O estoque está alto, e a operação não se 

viabilizava", disse o presidente da Kia, José Luiz Gandini.  

CÂMBIO 

EM 13/04/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,536 3,537 

Euro 3,989 3,991 
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A unidade do Uruguai tem capacidade para produzir 6.000 veículos por ano. Desde 
2010, foram montados 20 mil modelos. Desses, 95% foram para o Brasil. Com a 
paralisação da linha, os 170 funcionários, que ainda trabalhavam na fábrica, estão 

afastados e recebendo o seguro-desemprego, um programa semelhante ao Programa 
de Proteção ao Emprego (PPE).  

 
No ano passado, segundo dados da Abeifa (Associação Brasileira dos Importadores e 

Fabricantes de Veículos Automotores), a importadora vendeu 15,93 mil unidades no 
país, dos quais 2.400 Bongos. Até março, a Kia comercializou 2,66 mil veículos. Para 
este ano, o executivo projeta vendas totais da ordem de 12 mil automóveis.  

 
Além da paralisação da linha de montagem no Uruguai, o Grupo Gandini decidiu 

suspender as importações dos modelos da chinesa Geely. Segundo o executivo, assim 
como no caso do Bongo, os estoques dos veículos da marca estão altos.  
 

"Essa suspensão será por seis meses, no mínimo. Com o dólar nesse patamar, não há 
como vendermos os modelos a um preço competitivo no Brasil. A equação não fecha", 

disse Gandini. Até março, foram comercializados 181 carros da Geely no país.  
 

Estados recorrem ao STF para reduzir dívidas com a União 

13/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 

Os governos estaduais começaram a buscar o Supremo Tribunal Federal (STF) para 
questionar a correção de suas dívidas com a União por juros compostos. 
 

Seguindo o exemplo de Santa Catarina, que conseguiu na semana passada uma 
liminar permitindo que seus débitos sejam pagos com base num cálculo de juros 

simples, o Rio Grande do Sul procurou a Corte e conseguiu o mesmo benefício. Agora 
será a vez de Alagoas. O governador do estado, Renan Filho (PMDB), afirmou ontem 
que também vai à Justiça.  

 
“A utilização de um regime de capitalização de juros diferente do atualmente existente 

nos contratos entre a União e os entes subnacionais [que considera juros compostos] 
poderia abrir precedentes para a reavaliação de inúmeros contratos existentes na 
economia entre os mais diversos agentes – além de configurar prática muito pouco 

usual no âmbito de contratos financeiros”, afirma o Ministério da Fazenda, em nota 
técnica. 

 
O documento cita como exemplo a caderneta de poupança e destaca que “a adoção 
do regime de juros simples implicaria significativa redução da rentabilidade dos 

poupadores, e possível necessidade de revisão de contratos de financiamento 
imobiliário. Qualquer alteração na estrutura existente provocará desequilíbrios 

acentuados na relação entre poupadores e tomadores de empréstimos, colocando em 
risco a estabilidade do sistema financeiro”. 

 
No documento, a Fazenda também ressalta que a lei complementar 148, que prevê a 
mudança nos indexadores dos contratos de dívidas de estados com a União, deixa 

claro que o cálculo dos débitos leva em consideração juros compostos.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/estados-recorrem-ao-stf-para-reduzir-dividas-com-a-uniao-9p53kh3l1kv6l2q1fpvqaz5lj


Castigado pela crise do setor energético, etanol não deslancha no Brasil 

13/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A alta nos preços da gasolina e do diesel no mercado interno trouxe um respiro à 
indústria do etanol, mas a crise do setor está longe de terminar. 
 

Apesar do consumo recorde do biocombustível em 2015 – 17 milhões de litros –, o 
setor amarga os efeitos da falta de planejamento e de cinco anos de intervenção do 

governo nos preços da gasolina. 
 
A queda das cotações do petróleo também voltou a assombrar a indústria 

sucroenergética. Resultado: em pouco mais de uma década, o setor de etanol foi do 
céu ao inferno. Agora, tenta sair do buraco.  

 
A promessa de tornar o Brasil líder na produção mundial de energia limpa, tendo o 
etanol como carro-chefe, levou a um ciclo de investimentos no setor entre 2003 e 

2008, impulsionado, no mercado interno, pela introdução dos carros flex. 
 

Mas o auge do etanol não resistiu à crise mundial, e a promessa não se concretizou. 
Para piorar, o governo passou a segurar os reajustes da gasolina a partir de 2010 para 

controlar o avanço da inflação, minando a competitividade do etanol e levando o setor 
a maior crise dos últimos 30 anos, na avaliação de analistas. 
 

Com alto custo de produção e preço baixo na bomba, as dívidas se acumularam e 
enfraqueceram o caixa das empresas. Descapitalizadas, dezenas de usinas fecharam 

ou pediram recuperação judicial nos últimos anos. De acordo com balando da RPA 
Consultoria, das 355 usinas em operação no país, 85 estão em recuperação, sendo 
que 11 delas decretaram falência. No Paraná, das 30 usinas, cinco fecharam as portas 

desde 2006. 
 

Para voltar a pensar em novos investimentos, o setor precisa pagar as contas, cuja 
fatia considerável está em dólar.  
 

“A questão cambial impacta profundamente os custos de produção e a dívida do setor. 
A indústria sucroenergética do Paraná, por exemplo, tem cerca de 70% da sua dívida 

atrelada a questão cambial”, afirma Miguel Rubens Tranin, presidente da Associação 
de Produtores de Bioenergia do Paraná (Alcopar). 
 

Até o final do ano passado, os custos de produção giravam ao redor de R$ 1,40 por 
litro. Este ano, devem saltar para R$ 1,60, R$ 1,70 em função da variação do câmbio. 

Respiro insuficiente 
 
O nível de preço que as usinas vêm vendendo tanto o açúcar quanto o etanol 

melhorou. Além disso, o aumento da gasolina, com a reintrodução da Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico (Cide); a elevação do etanol anidro na gasolina 

para 27,5%; e o diferencial de ICMS cobrado entre a gasolina e o etanol em alguns 
estados como Minas Gerais, por exemplo, deram novo fôlego ao combustível verde, 
mas a situação de boa parte das usinas ainda é muito crítica. 
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Brasil integra consórcio internacional para captar e armazenar CO2 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
O setor deve levar pelo menos de dois a três anos para voltar a investir, avalia o 

analista de Mercado de Açúcar e Etanol da INTL FCStone, João Paulo Botelho. “O 
grande problema hoje é o nível de endividamento do setor”, destaca. 
 

A solução, para Tranin, passa pela sensibilidade do governo aos problemas do setor. 
“É preciso que o governo disponibilize recursos e promova a rolagem da dívida. Não 

se trata do não pagamento, mas de uma carência maior para poder pagar mais 
adiante, com uma condição financeira melhor”, afirma. 
 

Mercado mundial ficou só com promessas 
Em pouco mais de 10 anos, o Brasil vivenciou dois extremos no mercado de etanol: 

de promessa de grande fornecedor de combustível verde para o mundo à maior crise 
do setor sucroenergético nacional. 
 

Em 2007, o então presidente norte-americano George W. Bush, esteve no Brasil para 
firmar uma grande parceria entre Brasil e Estados Unidos, os dois maiores produtores 

mundiais de etanol.  
 
Contudo, a expectativa de criar um mercado global de etanol não se desenvolveu como 

gostaria o setor. 
 

“Lá eles não conseguem superar o limite de 10% de etanol na gasolina. Existe um 
lobby muito forte da indústria petroleira contra o biocombustível nos EUA que impediu 
esse mercado de deslanchar”, avalia João Paulo Botelho, analista de mercado de 

Açúcar e Etanol da INTL FCStone. 
 

No resto do mundo, a crise de 2008 levou muitos governos a cortarem investimentos 
e incentivos em energias limpas, atingindo em cheio a expectativa da indústria 
brasileira de fornecer combustível verde para outros países.  

 
Porém, mesmo com as expectativas frustradas, o Brasil continua sendo protagonista 

na área de biocombustíveis. 
 

Mais porque o etanol também não avançou no resto do mundo como se esperava do 
que por mérito e políticas nacionais de incentivo ao biocombustível. Somos o segundo 
maior produtor do mundo. 

 
Setor asfixiado 

O consumo recorde de etanol hidratado em 2015 e o aumento do preço da gasolina 
deram novo fôlego ao biocombustível, mas o setor precisa superar o alto 
endividamento para voltar a respirar e investir. 

 
Produção de etanol acumulada por safra 

 

em bilhões de litros 



 
 
Consumo 

em bilhões de litros 
 

 
 
Consumo final de energia por fonte (Brasil - 2014) 
em % 

 

 
 
Vendas mensais de etanol 
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Iveco vence licitação com GranClass 

13/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

A Iveco confirmou nova vitória em mais uma licitação do programa Caminho da Escola, 
para o qual já entregou mais de 6 mil ônibus escolares desde 2007. Agora a montadora 

deverá entregar, entre este ano e o fim de 2017, mais 1,6 mil unidades do novo chassi 
GranClass 150S21, lançado no mês passado, todos encarroçados pela Mascarello, com 
adaptações específicas para o transporte de alunos em zonas rurais.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23779/iveco-vence-licitacao-com-granclass


O preço público vencedor foi de R$ 227.871, ou R$ 239 mil no caso do veículo com 
elevador para cadeirante. O valor, sem incidência de impostos, é pago pelo governo 
federal, por meio de convênios firmados com diversos municípios.  

 
Segundo a Iveco, antes de vencer a licitação foram rodados 40 mil quilômetros em 

testes de aplicação no transporte escolar em zonas rurais do País, em trajetos que em 
média alcançam 150 km por dia.  

 
O midibus, de tamanho intermediário entre um micro-ônibus e um chassi padrão, tem 
motor de 206 cavalos, a maior potência da categoria, e tração 4x2 com bloqueio de 

diferencial automático, para melhorar a circulação em atoleiros ou pisos de baixa 
aderência. Para superar valetas e ladeiras mais inclinadas, o ônibus teve o balanço 

dianteiro encurtado e na traseira o para-choque é escamoteável.  
 
O GranClass escolar pode levar até 48 alunos sentados, ou 42 no veículo com box para 

cadeirante. Todos os assentos têm sinto de segurança. A velocidade máxima é limitada 
eletronicamente a 70 km/h e o ônibus não parte com as portas abertas.  

 

 
 

Sindipeças critica possibilidade de aumento do preço do aço 

13/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

O Sindipeças, sindicato que representa os fabricantes de autopeças, divulgou 
comunicado sobre o aumento do preço do aço debatido nas últimas semanas. A 
entidade recrimina a possibilidade de encarecimento do material. Segundo a 

organização, a medida teria forte impacto sobre a já combalida cadeia produtiva, que 
amarga queda severa em seus volumes por causa da redução da produção de veículos 

no Brasil.  
 
De acordo com o Sindipeças, as matérias-primas representam a maior parte do custo 

de produção de autopeças. Neste contexto, o aço tem o maior peso, já que é o insumo 
mais utilizado. Um aumento “compromete a capacidade econômico-financeira e 

operacional das empresas do setor, que são pilares essenciais da cadeia de produção 
automotiva”, enfatiza a entidade.  
 

A reação do Sindipeças acontece após a publicação por diversos jornais de que o preço 
do aço deve sofrer alta da ordem de 11%. “Em um período em que o País enfrenta 

dificuldades tão profundas, todos os elos dessa cadeia de produção, matérias-primas 
inclusive, necessitam agir no sentido de garantir a perenidade da presença do Brasil 
no ranking dos produtores mundiais de veículos”, enfatiza o comunicado. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23776/sindipecas-critica-possibilidade-de-aumento-do-preco-do-aco


Facebook abre Messenger para que empresas “conversem” com usuários 

13/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 
 
O Facebook pode ter oficialmente inaugurado uma nova era na comunicação 

tecnológica. A gigante comandada por Mark Zuckerberg anunciou uma série de 
inovações em suas plataformas nesta terça-feira (12), durante o evento F8, uma 

conferência anual para desenvolvedores, em San Francisco, nos Estados Unidos.  
 
A maior delas: a rede abrirá espaço para que outras empresas utilizem robôs de bate-

papo (chatbots) para interagir com os usuários pelo Messenger, seu aplicativo de 
mensagens instantâneas. 

 
Entre o real e o virtual 

Os chatbots são uma espécie de ponte em que o mundo virtual e o real se encontram. 
E, de fato, a aplicação é a faceta mais palpável da inteligência artificial. Pode ser 
também a mais rentável. 

 
Diversas empresas trabalham com suas soluções de conversas robóticas com 

usuários. Embora elas ainda estejam bem aquém dos diálogos complexos vistos em 
filmes sci-fi, já apontam, pelo menos, um futuro promissor. 

 
O Siri, da Apple, foi uma das primeiras aplicações deste conceito, ainda que bastante 
limitado. Os comandos são feitos por voz, assim como os do elogiado Echo, 

um assistente para a casa fabricado pela Amazon. 
 

A Microsoft apresentou recentemente diversos protótipos interessantes desta 
tecnologia -- embora tenha ficado marcado pelo fracasso de Tay, uma inteligência 
artificial que passou a adotar discurso racista após “aprender” com usuários do Twitter. 

Mas, talvez a iniciativa mais próxima à do Facebook seja a do aplicativo de mensagem 
russo Telegram, que oferece uma “bot store” com milhares de bots de serviços como 

noticiário e feeds esportivos.  
 
Os chatbots são versões de bots (softwares que simulam ações humanas) capazes de 

estabelecer algum nível de diálogo com humanos. São parte do desenvolvimento 
da inteligência artificial e, sobretudo, a aposta das grandes empresas de tecnologia, 

entre elas Apple e Microsoft Isso porque podem substituir serviços como pesquisas via 
buscador e uso de aplicativos.  

 
A expectativa é que esse mecanismo se desenvolva de tal forma que vire um assistente 
pessoal, capaz de realizar várias tarefas para os usuários, como pedidos de alimento, 

compras, transferência de dinheiro, seleção de notícias -- tudo sem precisar acessar 
apps diferentes ou entrar em vários sites. 

 
No serviço apresentado pelo Facebook, os bots serão usados inicialmente para que 
empresas entrem em contato com usuários. Elas terão acesso aos códigos do 

Messenger e poderão começar ou dar prosseguimento, via mensagem, a conversas 
robóticas com potenciais clientes, quase como um call center.  

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/facebook-abre-messenger-para-que-empresas-conversem-com-usuarios-aloneox655ddyekyg94h0kqvr
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/echo-da-amazon-quer-ser-o-novo-assistente-virtual-da-sua-casa-81xo8i3h9p5hq9ig4ycfusikn
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-da-microsoft-e-corrompida-por-usuarios-no-twitter-29h3zvglzwe8xaq5u017fn88w
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/inteligencia-artificial/


Na prática, um fornecedor de serviço poderá responder a um cliente interessado na 
previsão do tempo, na compra de alguma peça de roupa ou no resumo de notícias. 
Tudo com a supervisão do serviço de inteligência artificial do Facebook. 

 
Não é a primeira experiência com bots do Messenger. Nos Estados Unidos, é possível 

pedir carros do Uber e Lyft – dois serviços de caronas pagas – por meio do aplicativo. 
O número de usuários do aplicativo de mensagens certamente coloca o Facebook à 

frente de seus concorrentes. Segundo números da empresa, são 900 milhões em todo 
o mundo. Resta saber como eles reagirão à nova forma de contato em um espaço 
geralmente usado para conversas com familiares e amigos. 

 
Outras novidades 

Além da plataforma de bot, o Facebook anunciou um pacote de inovações. 
 
Login 

A rede permitirá acessos mais rápidos e seguros à conta, via número de celular, por 
exemplo. No login, o usuário registra o número e recebe, via SMS, um token para 

certificar o acesso. Não precisará de senha. 
 
Plug-in Social 

Um botão de “Salvar Links” poderá guardar páginas de produtos de lojas de e-
commerce para que o usuário se mantenha conectado ao objeto de tem interesse. 

 
Perfil 
Trocar a imagem de perfil ou colocar uma máscara de apoio a alguma causa (como 

ocorreu com usuários que postaram foto com as cores da França durante o ataque 
terrorista de novembro) ficará mais fácil.  

 
Os sites e aplicativos que desenvolvem estes desenhos poderão oferecer a ação dentro 
do próprio Facebook (ou seja, sem a necessidade de acessar um site externo. Além 

disso, a imagem de perfil poderá ser um GIF. 
 

Trechos e frases 
A rede quer facilitar também o compartilhamento de frases e trechos de textos. 
Obviamente isso já é possível hoje, com o tradicional “copia e cola”. Mas o Facebook 

oferecerá o botão “Compartilhar Frase”, para que sites o disponibilizem e usuários 
poupem esses segundos (ou milésimos deles). 

 

Por que o mercado quer o impeachment? 

13/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
Quando as chances de impeachment de Dilma Rousseff aumentam, a Bolsa sobe e o 

dólar cai – nesta terça-feira, com a aprovação do processo contra a presidente na 
comissão, a Bovespa abriu em alta de 2,2%, enquanto o dólar recuou na segunda-

feira abaixo de R$ 3,50. Quando parece que ela vai resistir, acontece o oposto. Além 
de ter uma aversão natural a governos tidos como intervencionistas, o mercado 
financeiro torce pela queda da presidente por pelo menos dois motivos. 

 
O primeiro é a esperança de que um novo governo, liderado pelo vice-presidente 

Michel Temer, buscaria pôr as contas públicas nos trilhos, iniciativa tida por muitos 
como o primeiro passo para uma recuperação – ainda que bastante lenta – da 
economia. 

 
O segundo motivo, que parece estar pesando mais sobre as decisões recentes dos 

investidores, é de fundo psicológico. A sensação entre eles é de que a economia está 
tão feia que a mera troca de comando melhoria os ânimos de consumidores e 
empresários.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/por-que-o-mercado-quer-o-impeachment-ambg4ed2398axcapj5cx5893r


É a mesma ideia do clube que troca de treinador apenas para ver se o “fato novo” dá 
gás a um time que anda perdendo. 
 

Mudança de rumo 
O conjunto de propostas liberais “Uma ponte para o futuro”, do PMDB, e a gravação 

em que Temer fala como se a Câmara já tivesse aprovado o impeachment sinalizam 
que o pemedebista pode tentar implantar uma agenda de ajustes fiscais de curto prazo 

e reformas estruturais dos gastos públicos, incluindo a fixação de uma idade mínima 
para a aposentadoria. 
 

“As contas fiscais estão péssimas. O governo não tem qualquer controle sobre elas, a 
dívida pública interna cresce absurdamente, na faixa de mais de R$ 500 bilhões por 

ano. Não é sustentável. Sob esse ponto de vista, a troca de governo parece a coisa 
mais racional para o mercado”, diz Wagner Salaverry, sócio-diretor da gestora de 
recursos Quantitas. 

 
“Para não enganar ninguém, temos que dizer que teremos sacrifícios pela 

frente. Sem sacrifícios, não conseguiremos reunir as condições para retomar 
o crescimento e o desenvolvimento.”- MICHEL TEMER, vice-presidente da 

República, em gravação enviada a parlamentares do PMDB.  
 
Novo ânimo 

Mas, por mais que Temer pense mesmo em implantar um plano de austeridade, sabe-
se que: 1) as medidas não seriam aprovadas do dia para a noite, em um Congresso 

que tende a ser favorável, mas não se sabe até que ponto; e 2) ajustes e reformas 
demorariam a ter efeito sobre a economia, dada a gravidade do déficit público e a 
profundidade da recessão. 

 
É por isso que a principal aposta do mercado está na melhora do “clima econômico”, 

mesmo antes de a troca de governo ter efeitos práticos, mais ou menos como vem 
acontecendo na Argentina desde a posse de Mauricio Macri. 
 

“A percepção hoje é de que nada pode ser pior para a economia que o atual governo, 
e que qualquer um que entre fará algo para melhorar as coisas”, diz José Kobori, 

professor do Ibmec e sócio-estrategista da consultoria JK Capital. 
 
O ambiente favorável não durará para sempre, no entanto. “Não basta assumir a 

presidência e achar que os problemas acabaram”, observa Alex Agostini, economista-
chefe da agência de classificação de risco Austin Rating. “O Macri, quando assumiu a 

Argentina, gerou otimismo no mercado financeiro. Mas logo em seguida foi pondo 
medidas em prática. Então ele foi conquistando e renovando apoio a cada momento.” 

 
Troca nas estatais 

Kobori nota que, nos dias em que a Bolsa sobe no embalo do noticiário político, as 
ações de estatais como Banco do Brasil e Petrobras avançam bem acima da média. “A 
troca do governo significará uma troca no comando dessas empresas. O Estado não é 

um bom gestor, mas, nas mãos do atual governo, ele é um gestor muito pior”, diz 
Kobori. 

 

Finanzero facilita busca por financiamento de veículos 

13/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
Começou a operar no Brasil a Finanzero, empresa caracterizada como correspondente 

bancário que intermedia o financiamento de veículos e empréstimos diretamente com 
bancos e instituições financeiras a fim de encontrar as melhores taxas e condições de 

acordo com o perfil do cliente.  
 
“Este caminho é o mesmo que muitos bancos estão tomando, inclusive aumentando 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/temer-tera-de-convencer-brasileiro-a-tomar-remedio-necessario-contra-a-crise-1fdkw4lgvjwahi94a917u7o9g
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/temer-tera-de-convencer-brasileiro-a-tomar-remedio-necessario-contra-a-crise-1fdkw4lgvjwahi94a917u7o9g
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23775/finanzero-facilita-busca-por-financiamento-de-veiculos


sua presença online, oferecendo uma gama maior de serviços. Chegamos para facilitar 
o acesso aos empréstimos e financiamentos”, afirma o CEO da FinanZero, Olle Widén.  
 

No caso de financiamentos de veículos, o valor máximo do financiamento é de 90% 
do valor do veículo, com prazo máximo de 60 meses. São oferecidas as opções de 

financiamento via empréstimo bancário ou empréstimo com o veículo em garantia. 
 

A FinanZero possui ainda parceria com o site de e-commerce OLX. “Se o cliente está 
interessado em algum carro anunciado na OLX, pode fazer a solicitação do 
financiamento pela FinanZero”, conta Olle.  

 
Já para os clientes que precisam de assistência pessoal, o atendimento é realizado por 

e-mail, central de atendimento ou ainda pelo site www.finanzero.com.br. O serviço 
é 100% gratuito para pessoa física e segundo a empresa, a cobrança é feita apenas 
para as instituições financeiras parceiras.  

 
O serviço, que está em operação desde a segunda quinzena de março terá ao longo 

deste ano a oferta de outros tipos de empréstimo, além de um número maior de 
bancos e instituições financeiras como parceiros. 
 

“Nós acreditamos que é o melhor momento para entrarmos no mercado brasileiro. Os 
bancos no Brasil estão enfrentando desafios similares aos que a Suécia enfrentou há 

alguns anos. Com a experiência que adquirimos no mercado Fintech da Suécia, nos 
vemos em forte posição para atuar no Brasil”, diz Widén.  
 

A Finanzero conta com investidores do fundo de investimento da Suécia, a Webrok 
Ventures (especialista na implantação de empresas de tecnologia na Escandinávia) e 

a Vostok Emerging (investidora em empresas de serviços financeiros em estágio inicial 
em mercados emergentes). 
 

“Estamos investindo na implantação da operação no Brasil e com a plataforma pronta 
vamos lançar durante o ano outros serviços complementares. Observamos o potencial 

de negócios do mercado brasileiro e estamos investindo pensando no longo prazo. 
Será uma parceria duradoura”, acrescenta o sócio administrador da Webrock Ventures, 
Joakim Pops. 

 

Grupo BMW alcança o maior volume mensal de vendas 

13/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

O Grupo BMW comemora a marca de 240,6 mil carros vendidos globalmente em 
março, o maior volume já entregue pela montadora em um único mês. O resultado é 
3,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No primeiro 

trimestre do ano as vendas da companhia somam 557,6 mil unidades, com expansão 
de 5,9%. 

 
“Fico feliz de ver que a nossa gama de produtos nos permite atingir crescimento 
contínuo e sustentável”, avalia Ian Robertson, membro do conselho de administração 

do Grupo BMW. “Estou confiante que veremos esta tendência positiva continuar ao 
longo do ano”, aponta em comunicado distribuído pela companhia.  

 
A marca BMW foi responsável por 201,3 mil unidades do total vendido em março, com 
alta de 2,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do 

ano, a demanda aumentou 6% e chegou ao recorde de 478,7 mil veículos. Os negócios 
da Mini avançaram 5,4% no trimestre, para 78,3 mil automóveis, e somaram ainda 

39 mil unidades só em março, com evolução de 6,6%. 
 
 

 

https://finanzero.com.br/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23774/grupo-bmw-alcanca-o-maior-volume-mensal-de-vendas


A Rolls-Royce somou 246 veículos entregues no mês, com queda de 25%. O resultado 
dos primeiros três meses do ano também foi negativo em 29,4% para 551. Já a BMW 
Motorrad cresceu 3,5% em março para 16,4 mil veículos. No trimestre a alta foi de 

7,7% para 33,7 mil motocicletas.  
 

Entre as regiões, as entregas evoluíram 10% na Ásia para 182,9 mil carros. Nas 
Américas o resultado foi 8,6% maior do que o registrado no primeiro trimestre de 

2015, para 100 mil veículos. 
 

Grupo PSA capta dinheiro no mercado financeiro 

13/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

O Grupo PSA volta ao mercado financeiro para captar dinheiro e faz emissão de 
obrigações, que são títulos de crédito. A operação tem prazo de vencimento de 7 anos, 
em abril de 2023, com possibilidade de extensão a juros baixos, de 2,37% ao ano.  

 
A iniciativa marca a conclusão do plano Back in the Race, estratégia de reestruturação 

do Grupo PSA para colocar a empresa novamente no azul, recuperando a saúde 
financeira. A organização já anunciou sua nova estratégia global batizada de Push to 
Pas, com foco no crescimento.  

 
Segundo a companhia, a emissão de obrigações é limitada a € 500 milhões e as 

subscrições da operação superaram este valor em 7,6 vezes. A iniciativa foi conduzida 
pelos bancos BNP Paribas, HSBC, CA CIB, Natixis, Santander, Société Générale, Banca 
IMI, Commerzbank, RBS, Unicredit. 

 

Brasil e Peru podem anunciar até o fim do mês acordo de livre comércio 

13/04/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

Brasil e Peru podem anunciar até o fim do mês a antecipação de um acordo de livre 
comércio entre os dois países que inclui o setor automotivo. Uma comitiva do governo 
brasileiro, capitaneada pelo ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, prepara 

vista ao país nas próximas semanas. 
 

O entendimento faz parte de um esforço do governo de, em um momento de baixa na 
demanda interna, acelerar acordos comerciais com parceiros. Também neste mês o 
governo quer avançar nas negociações com a Argentina para fechar um acordo de 

livre comércio de veículos e autopeças médio prazo. 
 

Estão sendo discutidos ainda novos acordos com Equador, além da ampliação dos 
entendimentos com os EUA e o México, além da troca de ofertas entre o Mercosul e a 
União Europeia, prevista para ocorrer em maio, e que deverá originar um acordo de 

liberalização comercial em até 15 anos. 
 

O secretário de Comércio Exterior do MDIC, Daniel Godinho, confirmou ao Broadcast, 
serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, as negociações com o país 

vizinho, mas disse que ainda não foi batido o martelo em qual setor serão zeradas as 
alíquotas de importação imediatamente.  
 

"Estamos negociando um acordo amplo que compreende facilitação de comércio, 
serviços, investimentos, compras governamentais. Certamente nesse pacote haverá 

antecipação de livre comércio de alguns produtos", afirmou. 
 
Já há previsão de acabar com os tributos no comércio entre os dois países até 2019, 

mas a antecipação desse prazo está sendo negociada. Além do setor automotivo, há 
uma previsão de zerar as alíquotas pra o setor têxtil e de motocicletas em três anos. 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23772/grupo-psa-capta-dinheiro-no-mercado-financeiro
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O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Luiz Moan, disse que o mercado peruano é extremamente atrativo para o 
setor e vem crescendo há vários anos. "Estamos apoiando o governo brasileiro nas 

negociações com o Peru e torcemos muito para que a antecipação do livre comércio 
aconteça", afirmou. 

 
No ano passado, o Peru foi o 31º país de destino das exportações brasileiras, com um 

superávit comercial favorável ao Brasil de R$ 559 milhões. 
 
Argentina  

O governo brasileiro deve retomar na próxima semana as conversas com a Argentina 
para a renovação do acordo automotivo com o país vizinho - o atual, baseado em um 

sistema de cotas, vence em junho. O Brasil defendia a suspensão dos tributos para o 
setor, mas o governo do novo presidente Mauricio Macri tem restrições. 
 

"O Brasil deseja chegar a um acordo que tenha uma visão de livre comércio, de futuro", 
disse Godinho. "Para que isso se dê, precisamos tratar de temas fundamentais ligados 

à integração produtiva, o que nós concordamos. Estamos olhando para a mesma 
direção." 
 

De acordo com Moan, o setor automotivo brasileiro concorda com um acordo de longo 
prazo com os argentinos, desde que preveja o livre comércio. "Até porque eles estão 

em um novo governo, é necessário um período de transição. O importante é que os 
dois países se sintam confortáveis com a negociação", disse. 
 

O presidente da Anfavea, que deixa o cargo no fim do mês, está na expectativa ainda 
para a troca de ofertas entre o Mercosul e a UE. Para o setor automotivo, ele disse 

que deverá ser firmado um entendimento de longo prazo, mas não quis adiantar qual 
a perspectiva de prazo para zerar as alíquotas no comércio entre os blocos. 
 

Moan será substituído na Anfavea pelo diretor de Assuntos Governamentais da 
Volkswagen, Antonio Megale, no dia 26 de abril. 

 

China eleva importações de petróleo, minério de ferro e cobre em março 

13/04/2016 - Fonte: Paraná Online  
 
As importações de petróleo, minério de ferro e cobre da China subiram em março em 

relação a igual mês do ano passado, segundo dados preliminares divulgados pela 
Administração Geral de Alfândega do país. 

 
No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto registraram avanço anual de 
13%, a 32,61 milhões de toneladas, o equivalente a 7,71 milhões de barris por dia. 

Já as importações chinesas de minério de ferro subiram 6,5% na comparação anual 
de março, a 85,77 milhões de toneladas, enquanto as de cobre apresentaram ganho 

de 39%, a 570 mil toneladas. 
 
No primeiro trimestre, as importações de petróleo bruto da China cresceram 13% ante 

o mesmo período de 2015, a 91,1 milhões de toneladas, enquanto o minério de ferro 
avançaram 6,5%, a 241,56 milhões de toneladas, e as de cobre tiveram acréscimo de 

30%, a 1,43 milhão de toneladas.  
 
Os dados também mostraram que a China exportou 630 mil toneladas de petróleo 

bruto em março, 16% menos que um ano antes. Com informações da Dow Jones 
Newswires. 

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/946539/?noticia=CHINA+ELEVA+IMPORTACOES+DE+PETROLEO+MINERIO+DE+FERRO+E+COBRE+EM+MARCO


Com corte no orçamento, Aneel cancela reuniões e reduz fiscalização de 

empresas 

13/04/2016 - Fonte: Paraná Online  

 
Com o corte do orçamento anunciado pelo governo, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), que planejava gastar R$ 120 milhões neste ano, terá que limitar as 
despesas a R$ 44 milhões. Com isso, as reuniões que a agência fazia em todo o País 

para a definição do reajuste tarifário das distribuidoras serão canceladas.  
 
Era nessas ocasiões que a participação da população era mais frequente. Já foram 

canceladas as reuniões da Energisa Minas Gerais e da Energisa Nova Friburgo, que 
ocorreriam no fim deste mês em Cataguases (MG) e Nova Friburgo (RJ). 

 
De acordo com o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, a realização dessas reuniões, 
embora seja desejável, não é obrigatória, pois o processo de audiência pública já 

ocorre por intercâmbio documental, na internet. Ele manifestou preocupação, porém, 
com as ações que a agência terá que adotar para se adaptar à restrição de recursos. 

"A continuidade das atividades da Aneel está ameaçada", afirmou. 
 
Segundo Rufino, a agência terá que cancelar, inclusive, despesas já empenhadas, no 

valor de R$ 21 milhões. Atividades como fiscalização, ouvidoria, segurança e limpeza 
vão ter que passar por reavaliação de gastos, segundo ele. Os recursos repassados 

para agências reguladoras estaduais, que realizam o trabalho de fiscalização em todo 
o País, não serão enviados neste ano. 
 

De acordo com a Aneel, o orçamento planejado para este ano previa gastos de custeio 
e investimentos de R$ 200 milhões. O governo autorizou R$ 100 milhões, mas a Aneel 

conseguiu elevar esses recursos para R$ 120 milhões por meio de emendas aprovadas 
no Congresso Nacional. O primeiro decreto de contingenciamento reduziu esse limite 
para R$ 90 milhões, e o segundo, para R$ 44 milhões.  

 
As despesas da Aneel são custeadas por meio da Taxa de Fiscalização, que está 

embutida na conta de luz de todos os consumidores. No ano passado, essa taxa 
arrecadou pouco mais de R$ 400 milhões. O dinheiro, porém, cai na conta única do 
Tesouro Nacional e é usado para outros fins. 

 
As despesas obrigatórias da Aneel, com pessoal e benefícios, de R$ 165 milhões, não 

estão sujeitas a cortes.  
 

CNI revisa projeção de queda da economia para 3,1% 

13/04/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) revisou para baixo as previsões para o 
desempenho da economia brasileira este ano. A estimativa de queda do PIB (Produto 

Interno Bruto) — a soma de todas as riquezas produzidas pelo país — passou de 2,6%, 
na projeção divulgada no fim de 2015 para 3,1%, segundo o Informe Conjuntural do 
primeiro trimestre de 2016, divulgado nesta terça (12). As informações são da Agência 

Brasil. 
 

A projeção para o PIB industrial foi alterada de queda de 4,5% para 5% no terceiro 
ano consecutivo de retração da indústria. Pela previsão da CNI, os investimentos 
encolherão 13,5%, o consumo das famílias diminuirá 4,4% e o desemprego atingirá 

11,5% da população.  
 

A CNI avalia que “a dominância de um ambiente de incerteza política -geradora de 
instabilidade econômica e baixa confiança dos agentes- mantém a economia brasileira 
em forte recessão". Para a CNI, a recuperação da economia depende de um ajuste 
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fiscal permanente e de medidas que restabeleçam a confiança dos agentes 
econômicos. "Sem essa ação coordenada, a crise irá se estender por prazo 
insustentável para as empresas e a sociedade", diz a CNI. 

 
CONTAS PÚBLICAS 

A previsão de deficit primário -valor dos gastos do governo que superam a 
arrecadação- alcançará R$ 100 milhões, segundo a CNI. "A magnitude dos deficits dos 

últimos dois anos, aliada a um pesado serviço da dívida e à recessão, determinam 
uma trajetória da relação dívida/PIB crescente e preocupante", alerta o Informe 
Conjuntural. As estimativas indicam que a dívida líquida do setor público alcançará 

72,9% do PIB. No entanto, há alguns sinais positivos no horizonte, diz a CNI.  
 

Um é a recuperação dos saldos positivos na balança comercial brasileira, influenciada 
pela desvalorização do real frente ao dólar. A balança comercial brasileira deve fechar 
o ano com um superavit de US$ 42 bilhões, resultado da queda das importações e da 

retração menos intensa das exportações. A CNI prevê que as exportações somarão 
US$ 192 bilhões e importações, US$ 150 bilhões. 

 
A Confederação Nacional da Indústria também destaca a desaceleração da inflação. 
Embora o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumule alta de 2,6% no ano 

e de 9,4% nos 12 meses encerrados em março, a tendência é que as pressões 
inflacionárias diminuam com a desaceleração dos preços administrados e a queda do 

consumo e da produção.  
 
O IPCA fechará 2016 em 7,1%, inferior aos 10,7% registrados em 2015. Na avaliação 

da CNI, a queda da inflação e a recessão permitirão a redução da taxa básica de juros. 
A taxa Selic baixará dos atuais 14,25% para 13,75% ao ano, no fim de 2016.  

 
A taxa real de juros (descontada a inflação) será de 5,2%. Além disso, a CNI destaca 
que os estoques de alguns segmentos da indústria estão se ajustando aos níveis 

planejados pelos empresários, o que significa que a economia pode reagir, quando as 
demandas externa e interna se recuperarem. 

 

Banco Mundial estima que economia brasileira terá contração de 3,5% neste 
ano 

13/04/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

As incertezas existentes no Brasil tornam "muito difícil" prever quando o país sairá da 
recessão em que mergulhou em 2014, avaliou nesta terça-feira, 12, Augusto de la 
Torre, economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe. Além 

disso, há o risco de a turbulência política adiar a adoção de medidas fiscais que 
corrijam os atuais desequilíbrios, o que forçaria o País a realizar ajustes muito mais 

dolorosos no futuro. 
 

Em seu relatório semestral sobre a região, a instituição estimou que a economia 
brasileira terá contração de 3,5% neste ano, uma previsão mais otimista que a do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), que espera queda de 3,8%. De la Torre defendeu 

a adoção de medidas econômicas que reduzam a incerteza e levem à retomada dos 
investimentos. 

 
"Se tivéssemos uma maneira simples de adivinhar em que momento haverá uma 
recuperação dos investimentos no Brasil seria mais fácil prever quando a recessão 

terminará", afirmou durante entrevista coletiva.  
 

O que é possível é a identificação dos fatores que detêm a expansão dos 
investimentos, ponderou. "A taxa de juros do Brasil é muito alto comparada com 
qualquer outro país do mundo. E isso reflete em parte a percepção de que há riscos, 

que não se pode identificar perfeitamente, mas que afetam o processo econômico."  
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A situação é complicada pela turbulência política, que agrava ainda mais a percepção 
de incerteza. De la Torre observou que o processo atual é necessário para que a 
democracia "se oxigene", mas tem efeitos negativos sobre os investimentos no curto 

prazo.  
 

Segundo o economista, a forte desaceleração do Brasil é sentida em toda a região. 
Seu impacto mais direto é visto na queda no comércio com os vizinhos do Cone Sul - 

Argentina, Uruguai e Paraguai.  
 
Mas De la Torre ressaltou que há um efeito "psicológico", que ficou evidente na retirada 

do grau de investimento do país pelas agências de classificação de risco. "O Brasil é a 
maior economia da América Latina. Quando há expectativas pessimistas sobre o país, 

isso projeta uma nuvem sobre toda a região." 
 

Setor de Serviços é o que mais sofre com ajuste do padrão de consumo, diz 
SPC 

13/04/2016 - Fonte: Paraná Online  

 
O segmento de Serviços é o que mais tem sofrido com a mudança no padrão de 
consumo das famílias brasileiras neste momento mais agudo da crise. De modo geral, 

85,9% dos brasileiros se viram obrigados a ajustar o orçamento doméstico para se 
defender dos efeitos do desarranjo da economia, mostra pesquisa feita pelo SPC Brasil 

e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Foram ouvidos consumidores 
de todas as capitais e cidades do interior do País. 
 

Os que deixaram de viajar são 75,5% dos consultados. As saídas com amigos para 
bares e restaurantes foram cortadas por 71,3% dos participantes. 56,8% dos 

entrevistados disseram que deixaram de gastar com produtos de beleza, 30,7% 
cancelaram serviços como internet e celular e 28,9% pediram o desligamento do 
serviço de TV por assinatura.  

 
Até mesmo os gastos com educação estão sendo cortados pelo brasileiro. 25,1% dos 

pesquisados abandonaram os cursos de idiomas, escolas particulares ou faculdades. 
Outros 25,9% deixaram de cuidar da forma física e rescindiram os contratos com as 
academias. 

 
Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a redução dos gastos com o 

setor de serviços não é ainda a "a maior fatia do bolo", mas é a que mais cresce. A 
pesquisa do SPC Brasil e CNDL confirma a previsão feita no começo do ano pelo 
assessor econômico da Fecomercio-SP, Fábio Pina, segundo a qual 2016 seria o ano 

do ajuste do setor de serviços.  
 

Nos indicadores de inflação mais recentes, os preços de serviços têm sido destaques, 
confirmando a previsão dos especialistas que têm apontado para a redução da 

atividade neste seguimento. 
 
"A inflação, os juros elevados e o desemprego pioraram a situação financeira das 

famílias e, muitas vezes, exigem mudanças no padrão de gastos para se readequar à 
nova realidade. Apesar do momento difícil, esse é uma hora propícia para desenvolver 

hábitos mais saudáveis e evitar desperdícios com compras desnecessárias", orienta 
Marcela.  
 

A pesquisa revela ainda que 79,1% dos consumidores consultados estão evitando 
comprar produtos e serviços com os quais sempre estiveram acostumados. E tem 

ainda os que passaram a optar por produtos de marcas mais baratas, 76,9%. A crise 
tem também o seu lado pedagógico.  
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Em virtude do seu agravamento, 87% dos entrevistados pelo SPC Brasil e CNDL 
admitiram que agora estão dedicando mais tempo para pesquisar preços e 80,5% 
estão evitando comprometer sua renda com compras de calçados e roupas. O estudo 

ainda revela que 44,3% dos entrevistados estão com as finanças descontroladas. 
 

Surpreendidos  
É grande a porcentagem dos consumidores brasileiros (73,6%) que afirmaram, 

durante a pesquisa, que não imaginavam há quatro anos que o País passaria pelas 
dificuldades atuais. 80,1% alegam estar indignados com a situação a que chegou a 
economia brasileira e 71,4% disseram que estão sentindo vergonha do quadro 

econômico atual. Outros 63,3% afirmam sentir raiva ou estresse e 48,3%, falta de 
esperança. 

 
"Depois da euforia que marcou a primeira década dos anos 2000, o pessimismo toma 
conta dos brasileiros. A superação do quadro de recessão depende fundamentalmente 

da recuperação da confiança e da resolução do impasse político. No curto prazo, o 
esforço deverá centrar-se no equilíbrio das contas públicas e controle da inflação", o 

presidente do SPC Brasil, Honório Pinheiro. 
 
Em relação à volta da CPMF como medida para reequilibrar as contas do governo e 

restabelecer o crescimento do Brasil, a grande maioria dos entrevistados (79,2%) é 
contra por entender que o governo deve procurar outras medidas para aumentar sua 

receita sem afetar o bolso dos brasileiros, sendo apenas 7,4% que apoiam a volta do 
tributo como medida necessária. 
 

Fortescue planeja primeira remessa de minério para mistura com o da Vale 

no 2º semestre 

13/04/2016 - Fonte: R7 
 
A Fortescue Metals disse esperar iniciar as remessas de minério de ferro para a China 

para mistura com o minério da brasileira Vale no segundo semestre de 2016. 
 

As empresas planejam chegar a uma mistura de até 100 milhões de toneladas de seus 
minérios na China, produzindo um produto ao qual as siderúrgicas locais podem dar 
preferência. 

 
A Fortescue, quarta maior produtora mundial de minério de ferro, divulgou nesta 

quarta-feira recuo de 6 por cento nos custos de produção para o trimestre encerrado 
em março. 
  

Exportação de etanol do centro-sul cresce mais de 50% com produção 

recorde, diz Datagro 

13/04/2016 - Fonte: R7 
 

A exportação de etanol pelas usinas do centro-sul do Brasil fechou a temporada 
2015/16 com crescimento de 53 por cento na comparação com a safra anterior, para 
cerca de 1,9 bilhão de litros, com o setor aproveitando uma produção recorde para 

expandir as vendas externas, avaliou nesta terça-feira o presidente da consultoria 
Datagro, Plinio Nastari. 

 
"Isso reflete a produção recorde na safra 15/16 e o fato de o etanol brasileiro receber 
um prêmio por ser considerado um combustível avançado", afirmou Nastari à Reuters, 

ao ser questionado sobre o assunto.  
 

Produtores brasileiros desfrutam de prêmios pagos pela Califórnia, que estabeleceu 
padrões que favorecem combustíveis de baixa emissão de carbono. 
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A produção de etanol do centro-sul do Brasil, que responde por mais de 90 por cento 
do total do país, aumentou 7,6 por cento na safra 15/16 (abril/março) na comparação 
anual e marcou o terceiro recorde seguido, em meio a uma moagem de cana com 

volumes históricos que priorizou a fabricação do biocombustível em detrimento do 
açúcar, informou nesta terça-feira a associação das usinas (Unica). 

 
As vendas externas pelas unidades produtoras do centro-sul, segundo a Unica, 

representaram 6,6 por cento do total comercializado pelo setor na temporada 
2015/16, que atingiu 29,27 bilhões de litros. 
 

Para a nova temporada (2016/17), a Datagro projeta produção e exportações 
semelhantes às registradas na safra passada para o centro-sul, disse Nastari, sem dar 

outros detalhes. 
 

Vale prepara oferta com Apollo por ativos de fertilizantes da Anglo no Brasil, 
dizem fontes 

13/04/2016 - Fonte: R7 

 
A mineradora Vale está preparando em conjunto com a empresa de private equity 
Apollo uma oferta pelos negócios em nióbio e fosfatos da Anglo American no Brasil, 

disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta terça-feira. 
 

Uma venda dos ativos, usados na produção de fertilizantes, poderia representar cerca 
de 1 bilhão de dólares para a Anglo American.  
 

A mineradora listada em Londres disse que quer levantar até 4 bilhões de dólares com 
desinvestimentos para reduzir suas dívidas para menos de 10 bilhões de dólares ao 

final do ano, em um momento em que a companhia sofre com a queda dos preços das 
commodities. 
 

Um porta-voz da Anglo disse que o processo de venda está progredindo conforme 
planejado. A Vale não comentou, enquanto a Apollo não respondeu imediatamente a 

pedidos de comentário. 
 

Segmento de bombas e torneiras é o único da construção a produzir mais 

13/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

As fabricantes de motores, bombas e peças para torneiras foram as únicas da linha de 
materiais de construção que produziram mais no início deste ano, de acordo com a 

Abramat (entidade do setor).  
 
No acumulado dos últimos 12 meses, até janeiro, a variação foi de 1,4% –no mesmo 

período, a fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada caiu 23%.  
Apesar do menor número de obras de infraestrutura e queda nos lançamentos 

imobiliários, segmentos ligados a reformas já percebem uma procura mais expressiva, 
diz Walter Cover, da Abramat.  
 

"Há também uma demanda crescente nos últimos meses pela substituição de 
equipamentos mais antigos por outros que economizem água e energia elétrica, como 

resultado de um 2015 de escassez de chuvas."  
 
A comparação do início deste ano com o começo do ano passado mostra queda 

acentuada na maioria dos segmentos, pois tudo passou a piorar em 2015, 
principalmente a partir de abril, avalia Cover.  

 
"O que imaginamos é que as vendas e o faturamento do comecem a melhorar a partir 
do segundo semestre."  
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O setor se beneficia da perspectiva de exportar mais e substituir importações. "O 
empresário não vê razões para comprar da China se consegue um bom preço aqui."  
 

Por enquanto, a queda na maioria dos segmentos se reflete no emprego. Em março, 
a retração foi de 9,3% em relação a 2015. Comparada a fevereiro, a perda foi de 

0,2%.  
 

TST adia análise de causa trabalhista de R$ 11,5 bilhões da Petrobras 

13/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) retirou de pauta desta terça-feira (12) a análise 
de causa trabalhista que pode dar prejuízo de R$ 11,5 bilhões à Petrobras. Por meio 

de nota, o tribunal informou que não houve tempo hábil para apreciar o tema, por 
conta das discussões sobre o primeiro processo da pauta do dia.  
 

O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, marcará nova sessão para o 
julgamento, informou o tribunal.  

 
A ação envolvendo a Petrobras refere-se ao pagamento de adicional de periculosidade 
e de insalubridade para empregados que trabalham em áreas de risco.  

 
A estatal estima, em seu balanço de 2015, que uma derrota poderá custar R$ 11,5 

bilhões. Estimativas internas, que fazem parte de uma denúncia de trabalhadores, 
porém, falam em perdas de até R$ 20 bilhões.  
 

O problema é resultado de uma mudança na política trabalhista da estatal em 2007, 
quando foi instituída a remuneração mínima de nível e regime (RMNR), que equalizou 

os salários de empregados por região e incorporou aos vencimentos de todos os 
adicionais de periculosidade e insalubridade antes pagos apenas a trabalhadores 

lotados em áreas de risco.  
 
Em 2012, os sindicatos foram à Justiça pedindo novo adicional para aqueles que 

trabalham em situação de risco e pedindo o pagamento retroativo ao período em que 
o benefício foi extinto.  

 
O pleno do TST analisará a "uniformização do entendimento sobre a matéria", como 
coloca a Petrobras em seu balanço.  

 
"Na medida em que o TST define um entendimento, isso vai balizar as decisões em 

outras instâncias", diz Francisco de Assis Brito Vaz, advogado do setor trabalhista do 
Siqueira Castro Advogados, que atende a BR Distribuidora.  
 

A Petrobras e suas subsidiárias alegam que o cálculo atual da remuneração deve ser 
respeitado por ter sido definido em acordo coletivo.  

 
A instituição da RMNR é alvo de denúncia feita por empregados e pequenos acionistas 
insatisfeitos com a expansão dos passivos trabalhistas da empresa na gestão do 

sindicalista Diego Hernandes na área de Recursos Humanos.  
 

Cresce pessimismo com o PIB do Brasil 

13/04/2016 - Fonte: Em.com 

 
Com o agravamento da crise política, cresce o pessimismo com o desempenho da 
economia brasileira neste ano. Três avaliações divulgadas ontem mostram que o 

tombo do Produto Interno Bruto (PIB) este ano será maior do que se esperava 
inicialmente.  
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O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou a rebaixar a previsão de desempenho 
econômico para o Brasil e alerta que as perspectivas para o país estão sujeitas a 
“grandes incertezas”.  

 
A estimativa é que o PIB brasileiro deve encolher 3,8% em 2016, o pior desempenho 

entre os principais países do mundo, segundo o relatório Perspectiva Econômica 
Mundial divulgado ontem. Em janeiro, o Fundo previa queda de 3,5% este ano para o 

Brasil. Para 2017, o FMI manteve a projeção de crescimento zero. 
 
“Estas previsões estão sujeitas a grandes incertezas”, advertem economistas da 

instituição no documento, que não cita explicitamente o cenário político brasileiro e 
traz recomendação para que o país tome medidas pelo lado dos impostos para 

melhorar as contas fiscais.  
 
Desde 2012, o Fundo vem rebaixando as previsões de PIB do Brasil a cada novo 

relatório divulgado e o relatório de ontem fala em recuperação “muito gradual” para o 
país. Para o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, 

Augusto de la Torre, as incertezas existentes no Brasil tornam “muito difícil” prever 
quando o país sairá da recessão em que mergulhou em 2014. 
 

Em seu relatório semestral sobre a região, a instituição estimou que a economia 
brasileira terá contração de 3,5% neste ano. De la Torre defendeu a adoção de 

medidas econômicas que reduzam a incerteza e levem à retomada dos investimentos. 
“Se tivéssemos uma maneira simples de adivinhar em que momento haverá uma 
recuperação dos investimentos no Brasil seria mais fácil prever quando a recessão 

terminará”, afirmou durante entrevista coletiva. 
 

Já o FMI ressalta que caso a economia brasileira não se recupere como o previsto, o 
PIB fraco do país junto com o da Rússia, outro mercado em recessão, pode voltar a 
empurrar a expansão da economia mundial para baixo.  

 
Os dois países respondem por 6% do PIB do planeta e em janeiro, quando divulgou 

atualização das projeções, o FMI disse que um dos fatore que pesaram na redução da 
estimativa para o crescimento mundial foi a recessão no Brasil.  
 

“A contração da economia brasileira vem sendo maior que a esperada, enquanto 
outros países da América Latina permanecem em linha com o previsto”, afirma o FMI. 

A recomendação do Fundo é que o Brasil persista com os esforços de consolidação 
fiscal. 
 

Indústria fica mais descrente 
 

E não foram apenas os organismos internacionais que ficaram mais pessimistas com 
a economia brasileira neste ano. Em ambiente de recessão e crise política, a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) elevou a perspectiva de queda do PIB este 
ano de 2,6% em dezembro para 3,1% agora, conforme o Informe Conjuntural 
divulgado ontem pela entidade.  

 
A pesquisa é divulgada trimestralmente. Esse resultado foi formado por uma série de 

indicadores ruins de composição do PIB. Para o consumo das famílias, a previsão 
piorou, passando de queda de 3,3% para retração de 4,4%. O PIB Industrial também 
deve encolher mais que o esperado anteriormente: a projeção negativa passou de 

4,5% para 5,0%.  
 

A formação bruta de capital fixo (FBCF), que mostra os investimentos produtivos do 
País na composição do PIB, deve se retrair 13,5% em 2016. A expectativa anterior era 
melhor, mas ainda assim, negativa: queda de 12,3%.  

 



“A dominância de um ambiente de incerteza política – geradora de instabilidade 
econômica e baixa confiança dos agentes – mantém a economia brasileira em forte 
recessão”, analisa a CNI. 

 

Apesar da crise, comércio respira e cresce 

13/04/2016 - Fonte: Em.com  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Na contramão das más notícias na economia, fevereiro surpreendeu com resultado 

positivo das vendas do comércio, de 1,2% ante janeiro, divulgou ontem o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
 

Foi a taxa mensal mais alta desde julho de 2013 (3%). Em Minas Gerais, o setor 
cresceu 2,5% na mesma base de comparação, na série dessazonalizada dos índices 

da Pesquisa Mensal do Comércio.  
 

Foi o quarto melhor desempenho entre as 27 áreas pesquisadas. Ainda ontem, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) divulgou seu termômetro 
de vendas no primeiro bimestre, no entanto, indicando queda de 1,72% nos negócios 

da capital, frente ao ano passado. 
  

Sob o impacto do desaquecimento da economia, comparadas a fevereiro de 2015 as 
vendas no setor caíram 4,2%, e nos últimos 12 meses o tombo foi de 5,3%. O 
comércio varejista mineiro, segundo o IBGE, continua em patamar 4,8 % inferior ao 

ponto máximo da série e acumula perda de 1,8% nos últimos 12 meses.  
 

Na análise mensal, contribuíram as vendas de artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, perfumes e cosméticos, que cresceram 15,9%. (veja o quadro) 
A performance de fevereiro perante janeiro, na avaliação do IBGE, sinaliza fôlego 

pontual para o setor, representando efeito estatístico, justifica a gerente de 
Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Isabella Nunes.  

 
Em dezembro, as vendas recuaram 2,3% diante de novembro, seguido de outra queda 
em janeiro, de 1,9% na comparação com o mês anterior. “O avanço na taxa mensal 

tem que ser relativizado.  
 

Se não fosse pela incidência sobre uma base deteriorada de vendas então registrada, 
muito provavelmente o nível do índice de fevereiro seria menos acentuado. Em termos 
de trajetória, as vendas no varejo ainda apontam para uma desaceleração”, analisou. 

 
Em BH, o comércio de drogarias, perfumes e cosméticos se mantém a salvo da crise 

que afeta o setor, tendo crescido 0,39% no acumulado deste ano, segundo pesquisa 
da CDL-BH.  
 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/13/internas_economia,752439/comercio-respira-e-cresce.shtml


Para o presidente da instituição, Bruno Falci, a explicação para o bom resultado se 
deve ao apelo desses produtos ligado à autoestima do consumidor. Ele debita a 
redução dos negócios do comércio à postura mais cautelosa dos clientes.  

 
“Com o encarecimento do custo de vida, a renda disponível das famílias para o 

consumo está ficando menor, pois seus orçamentos ficam comprometidos com as 
despesas básicas do mês”, disse.  

 
Os segmentos que apresentaram maior contração no primeiro bimestre do ano foram 
os de veículos novos e usados – peças (-3,96%), máquinas, eletrodomésticos, móveis 

e louças (-2,84%) e tecidos, vestuário, armarinhos e calçados (-1,85%). 
 

Outra causa para a melhora nas vendas no Brasil em fevereiro é o próprio 
enfraquecimento dos preços. Em fevereiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) começou a desacelerar, movimento que deve ser mantido nos próximos 

meses. Com um aumento no desemprego, as famílias vão dispor de menos renda para 
consumo, cenário que naturalmente provoca pressão menor sobre o custo de vida. 

 

Renan convoca reunião de líderes para definir agenda para votações de PECs 

13/04/2016 - Fonte: Agência Senado  

 
 PEC 127/2015  

 PEC 152/2015  
 PEC 159/2015  
 PEC 45/2009  

 
O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou para as 15h desta quarta-feira 

(13) reunião com as lideranças partidárias para que seja definida agenda de votações 
para os próximos dias no plenário da Casa. Os quatro primeiros itens da pauta de 

votações são propostas de emenda à Constituição que não contam com consenso para 
votação entre os partidos. 
 

São essas PECs que devem ser o principal assunto da reunião, para que os líderes 
busquem acordo para votação e definam um calendário de apreciação para os 

próximos dias. 
 
A PEC 45/2009 incorpora à Constituição de 1988 as atividades de controle interno da 

administração pública desempenhadas por órgãos como ouvidoria, controladoria e 
auditoria. 

 
As PECs 152 e 159, ambas de 2015, tratam da questão dos chamados precatórios. 
A PEC 127/2015 transfere da Justiça estadual para a Justiça federal a competência 

para o julgamento de causas decorrentes de acidentes de trabalho nas quais a União, 
as entidades autárquicas ou empresa pública federal sejam parte interessada. 

 
Vários senadores cobraram a votação da PEC 45, como Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
Reguffe (sem partido-DF), Ana Amélia (PP-RS) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), entre 

outros. 
 

Para Reguffe, essa proposta é muito importante por incluir a existência da 
Controladoria-Geral da União (CGU) no texto constitucional. 
 

— Neste momento em que há tantas denúncias de corrupção no país, é muito 
importante a aprovação dessa PEC. Nós vamos ajudar a fortalecer uma instituição que 

é importante para o contribuinte honesto deste país, que precisa ver as suas 
instituições de controle sendo fortalecidas — disse o senador pelo Distrito Federal. 
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Segundo Randolfe, a PEC tornará a CGU “órgão permanente de controle da estrutura 
do Poder Executivo”. 
 

Terminal de Contêineres de Paranaguá investirá R$1,1 bilhão em ampliação 

13/04/2016 - Fonte: Agência de Notícias do Governo do Paraná  

 

 
 
O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) investirá R$1,1 bilhão em ampliação e 

modernização. Nesta quarta-feira (13), em Brasília, será assinada a renovação, por 
mais 25 anos, do contrato de concessão de arrendamento do terminal, localizado no 

Porto de Paranaguá. O plano de investimento é uma exigência prevista na nova Lei 
dos Portos para que o contrato seja renovado.  
 

O anúncio foi feito ao governador Beto Richa pelo ministro da Secretaria Especial de 
Portos da Presidência da República, Helder Barbalho, nesta terça-feira (12), durante 

visita ao Porto de Paranaguá.  
 
Barbalho participou da solenidade em que Richa entregou as obras de ampliação do 

cais do porto e, também, coordenou a 4ª Reunião dos Portos do Brasil, realizada na 
sede da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA).  

 
“A presidente Dilma Roussef assina a renovação da concessão de arrendamento para 
mais 25 anos do Terminal de Contêineres de Paranaguá. Com isso, serão investidos 

mais R$1,1 bilhão na expansão e modernização do TCP, permitindo dobrar a 
capacidade de movimentação de cargas”, disse o ministro.  

 
“Estou certo que, com os investimentos que estão sendo autorizados, com a nova 
poligonal do porto e com as ações que estão sendo construídas faz-se um ambiente 

adequado para que a movimentação portuária em Paranaguá possa cada vez maior”, 
completou.  

 
NOVO BERÇO - Com a renovação do contrato de concessão, a TCP – empresa que 
administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) – deverá investir R$540 

milhões até o ano de 2018. O restante nos anos seguintes, até chegar a R$ 1,1 bilhão. 
 

 Em uma primeira etapa estão previstos investimentos para a construção de um novo 
berço de atracação com 220 metros de extensão, construção 170 mil metros 

quadrados de retroáreas e quatro dolphins para veículos.  
 
Para o diretor –presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Luiz 

Henrique Dividino, a expansão do Terminal de Contêineres de Paranaguá consolidará 
definitivamente o Porto de Paranaguá em sua área de influência, permitindo atender 

os clientes do Porto com preços competitivos e qualidade nos próximos 20 anos.  
 
“Estes investimentos irão consolidar Paranaguá como o porto concentrador de cargas 

do Atlântico Sul, o chamado Hubport, qualificando o Porto para receber todos os navios 
em escala no mundo. Além disso, a expansão do TCP promoverá ganhos operacionais 

necessários para reduzir custos logísticos, atraindo novas rotas e armadores para 
atender todos os continentes diretamente sem escalas”, declarou Dividino.  

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=88666&tit=Terminal-de-Conteineres-de-Paranagua-investira-R11-bilhao-em-ampliacao


Só Toyota e Jeep crescem em vendas entre 10 maiores marcas no 1º tri 

13/04/2016 - Fonte: G1 

 

 
 

Com queda de 23,3% nos emplacamentos de automóveis e comerciais leves (picapes 
e furgões) no 1º trimestre, apenas Toyota e Jeep conseguiram aumentar vendas, entre 

as 10 maiores marcas de carros, na comparação com o mesmo período de 2015. 
 

Mesmo assim, o crescimento da marca japonesa foi pequeno, de 0,91%, de acordo 
com dados da federação dos concessionários, a Fenabrave. 
 

O caso da Jeep é singular: a marca teve menos de 1 mil emplacamentos no 1º 
trimestre de 2015 - a Fenabrave só dá o número exato das 20 marcas que mais 

vendem-, quando ainda oferecia somente modelos importados no Brasil, o que 
prejudica a comparação. 
 

VENDAS DE CARROS POR MARCA 

NO 1º TRIMESTRE 

Inclui automóveis e comerciais leves 

  2015 2016 

Chevrolet 111.901 75.816 

Fiat 126.097 70.099 

Volks 105.347 63.234 

Hyundai 48.427 46.028 

Toyota 41.052 41.427 

Ford 67.391 40.295 

Renault 43.977 32.076 

Honda 32.850 31.305 

Jeep* - 13.536 

Nissan 15.018 13.257 

* não fazia parte dos top 20 

Fonte: Fenabrave 

 

 

O salto só ocorreu a partir de abril, quando lançou o SUV Renegade, fabricado no Brasil 
e que impulsionou a marca ao top 10 no ano. 
 

Por outro lado, a Honda que, ao lado da Jeep, havia sido a única a crescer em todo 
2015, começou 2016 com queda de 4,7%. 

 
SUVs em alta 
O recuo da Honda acontece mesmo com a ajuda do SUV HR-V na comparação das 

vendas entre 2015 e 2016. 
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Líder no segmento desde meados do ano passado, ele teve 15.053 emplacamentos de 
janeiro a março deste ano, conquistando o 7º lugar no ranking dos carros mais 
vendidos no país em 2016. 

 
O volume foi bem maior que o de janeiro a março de 2015: o modelo só foi lançado 

no fim daquele trimestre, somando 2.382 unidades vendidas no período. 
 

Seu maior rival, o Renegade, também não ajudou a Jeep no 1º trimestre de 2015, 
quando nem tinha sido lançado. De janeiro a março deste ano, porém, emplacou 
13.232 unidades, "turbinando" o resultado da Jeep. 

 
Puxadas pelos 2 modelos, Honda e Jeep ocupam a 8ª e a 9ª posição no ranking das 

marcas que mais vendem em 2016, respectivamente. Isso considerando não só 
automóveis, mas também picapes e furgões. Na lista que só considera os automóveis, 
a Honda é a 7ª e a Jeep repete a 9ª colocação. 

 
Corolla carrega a Toyota 

Ainda sem "beliscar" o efervescente segmento dos SUVs compactos no Brasil, a Toyota 
contou principalmente com as vendas do Corolla para obter resultado positivo neste 
1º trimestre. 

 
O sedã, cujo preço começa em R$ 68.740 e vai até mais de R$ 100 mil, não só superou 

o volume do Etios, modelo de entrada da Toyota no Brasil, como conquistou o único 
lugar da marca na lista dos 10 carros mais vendidos neste ano. 
 

Com 15.223 unidades emplacadas entre janeiro e março, o Corolla foi o 6º modelo no 
ranking, superando HR-V, Volkswagen Fox, Renegade e Volkswagen Gol. As vendas 

do modelo subiram 4% em relação ao mesmo período do ano passado e foram 40% 
maiores do que as do Etios Hatch em 2016. 
 

 Mesmo acanhadas em relação ao sedã médio, os emplacamentos do carro mais barato 
da Toyota também cresceram no 1º trimestre: o Etios vendeu 14% mais do que entre 

janeiro e março de 2015. 
 
Apesar do recente lançamento da nova geração, a picape Hilux não superou os 

emplacamentos que teve naquele período: o volume de vendas neste 1º trimestre foi 
6,4% menor que o de 1 ano atrás. 

 
No ranking de marcas que mais vendem em 2016, a Toyota é a 5ª, considerando 
automóveis e comerciais leves. Na lista que conta só as vendas de automóveis, é a 

6ª. 
 

Queda nas vendas das líderes 
As demais marcas campeãs de vendas nos últimos 2 anos continuaram em queda. 

Segunda colocada no ano passado, a General Motors superou a Fiat na venda de carros 
no 1º trimestre deste ano, considerando automóveis e comerciais leves. 
 

A dona da Chevrolet emplacou 75.816 unidades contra 70.099 da fabricante de origem 
italiana, segundo a Fenabrave. Mesmo assim, o volume da GM foi 32,2% menor que 

o de janeiro a março de 2015. As vendas da Fiat recuaram ainda mais: 40,4%. 
 
A terceira colocada, Volkswagen, vendeu 39,9% menos carros do que entre janeiro e 

março do ano passado, uma queda semelhante à da Ford, que passou do 4º para o 6º 
lugar. 

 
Ainda de acordo com números da Fenabrave, também houve redução no volume de 
vendas de Hyundai (-4,95%), Renault (-27%) e Nissan (-11,7%), que completam o 

top 10 do ano com Toyota, Honda e Jeep. 
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Participação de mercado 
 
Apesar de alcançar a liderança, a GM viu sua participação no total das vendas de 

automóveis e comerciais leves recuar de 17,25% no 1º trimestre de 2015 para 16,3% 
neste ano. 

 
A fatia da Fiat diminuiu mais: de 19,4% para 15%. A da Volkswagen passou de 16,2% 

para 13,6%. Hyundai, Renault, Toyota, Honda, Nissan e Jeep aumentaram a 
participação. 
 

 
 

CSN terá que investir R$ 178 milhões em novo acordo com Inea 

13/04/2016 - Fonte: Exame 
 

 
 

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
assinaram nesta terça-feira, 12, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).  
 

Pelo documento, a siderúrgica terá que realizar investimentos de R$ 178 milhões em 
adequações ambientais na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, que devem 

estar concluídas até setembro de 2017.  
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O órgão ambiental fluminense afirma que executou uma garantia bancária de R$ 13 
milhões, no último dia 7, pelo descumprimento do TAC anterior. 
 

O novo TAC obriga a siderúrgica a implementar um Plano de Ação com as 15 
obrigações que não foram cumpridas em 46 itens previstos no TAC firmado 

anteriormente. Na lista estão obras e serviços necessários para o controle de efluentes 
líquidos, águas pluviais, emissões atmosféricas, disposição adequada de resíduos, 

riscos potenciais e ruídos. 
 
O documento também estabelece o pagamento de R$ 16 milhões em multas e outros 

R$ 6 milhões como medidas compensatórias a serem aplicadas em projetos 
socioambientais em Volta Redonda e Barra Mansa. 

 
A siderúrgica também deverá elaborar e implantar plano de monitoramento do Rio 
Paraíba do Sul nos pontos de lançamento de seus efluentes, incluindo análise da água 

e dos sedimentos em um prazo de 180 dias a partir da assinatura do TAC. O 
monitoramento da qualidade da água deverá ser trimestral. 

 
Durante a vigência do TAC, a CSN terá que apresentar avaliação da rede de 
monitoramento da qualidade do ar, com base nos resultados do Estudo de Dispersão 

Atmosférica e manter permanentemente (durante a vigência do TAC) equipe de 
auditoria ambiental. 

 

O curioso caso da CSN: a alta de 140% que ninguém previu 

13/04/2016 - Fonte: Exame 

  
 

 
 

 
 
 

 
A melhor ação de um dos mercados de ações de melhor desempenho no mundo neste 

ano é uma estrela cuja ascensão nenhum analista previu. 
 
A Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN, a maior siderúrgica do Brasil em valor de 

mercado, mais do que dobrou de preço nos 100 dias desde o início das negociações 
em 2016.  

 
A alta foi um choque para os analistas que recomendaram a venda dos papéis no início 
do ano e para os detentores dos seus títulos de dívida, que se desfizeram das notas 

da empresa.  
 

Mesmo agora a CSN é a empresa de pior classificação no Ibovespa, com 13 
recomendações de venda e nenhuma de compra, segundo dados compilados pela 
Bloomberg. 

 
Muitos dos motivos pelos quais os analistas estão tão pessimistas em relação à ação 

são os mesmos que levaram a gestora de ativos Octante a mergulhar de cabeça na 
CSN, disse Laszlo Lueska, sócio da empresa com sede em São Paulo que foi a maior 
compradora de ações da siderúrgica no primeiro trimestre.  

 
Um fundo da Octante ganhou R$ 18,5 milhões (US$ 5 milhões) com a CSN no período 

apostando que a renegociação de empréstimos bancários, no fim do ano passado, será 
suficiente para ajudar a empresa a evitar uma reestruturação de dívida mais ampla. 
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“A CSN melhorou o perfil de sua dívida e achamos que a empresa terá sucesso em seu 
plano de vender ativos a um bom preço”, disse Lueska, que ajuda a administrar três 
fundos na Octante. “Nós estamos mais confortáveis com as perspectivas para a 

empresa. Havia uma assimetria entre os riscos e os ganhos potenciais da siderúrgica”. 
 

Em setembro a CSN postergou o vencimento de R$ 4,8 bilhões em dívidas com o Banco 
do Brasil e com a Caixa Econômica Federal de 2016 e 2017 para 2022. 

 
A empresa, que é a segunda maior produtora de minério de ferro de capital aberto no 
Brasil, também contratou bancos de investimentos como o Credit Suisse e o Bradesco 

para ajudá-la na venda de ativos.  
 

A CSN não respondeu a e-mails e a um telefonema com pedidos de comentário sobre 
sua estratégia e o desempenho de suas ações e títulos de dívida. 
 

O refinanciamento pode ter convencido os acionistas de que a CSN é capaz de suportar 
uma queda na demanda em meio à pior recessão do Brasil em um século, mas os 

detentores de títulos de dívida ainda não se deixaram seduzir.  
 
As notas da CSN para 2020, em um total de US$ 1,2 bilhão, pouco mudaram desde o 

início do ano, permanecendo no nível de 48,4 centavos de dólar.  
 

Embora o valor seja maior do que o preço mais baixo em um ano, de cerca de 35 
centavos, registrado em 17 de fevereiro, ainda é considerado distressed, ou de alto 
risco de calote. 

 
Na terça-feira a ação subia 7 por cento, para R$ 9,6, levando sua alta no ano até 

ontem a 140 por cento - ou quase 170 por cento em dólares. O resultado contrasta 
com o ganho de 32 por cento em dólares do Ibovespa, o segundo maior entre os 
principais índices do mundo. 

 
“Os investidores em ações parecem estar apostando na recuperação da empresa”, 

disse Cassiano Leme, sócio da Constância Investimentos, que adquiriu 27.700 ações 
no terceiro trimestre de 2015 e desde então vendeu os papéis.  
 

“Os investidores em títulos de dívida estão esperando para ver uma melhora real”. 
 

Vulnerabilidade das empresas cresce no Brasil, aponta FMI 

13/04/2016 - Fonte: O Globo 

 

 
 

 Com destaque sobre o Brasil, o Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou nesta 
quarta-feira seu relatório sobre a Estabilidade Financeira Mundial com fortes alertas 

para a deterioração da situação global, que vê seus riscos financeiros subirem com a 
maior volatilidade internacional e com a queda de atividade na China.  

 
O documento aponta que, neste cenário, empresas brasileiras ficam mais expostas e 
isso pode começar a se refletir no sistema financeiro nacional, até então saudável. 

 

http://oglobo.globo.com/economia/vulnerabilidade-das-empresas-cresce-no-brasil-aponta-fmi-19073575


 “Regionalmente, no entanto, as empresas brasileiras se destacam por sua maior 
alavancagem e seus custos de juros mais altos. A queda em suas rentabilidades tem 
sido mais acentuada, bem como, especialmente entre as empresas mais fracas”, 

afirma o documento. 
 

O FMI lista como problemas para aumentar a exposição das empresas brasileiras a 
prolongada recessão doméstica, a queda dos preços dos produtos exportados, e a 

piora do mercado financeiro, que afetam a “saúde” das empresas nacionais, 
começando a respingar nos balanços dos bancos, considerados sólidos. O documento 
lembra que o Brasil vive uma forte desaceleração do crédito nos últimos anos, piorando 

o cenário. 
 

Apesar disso, o estudo aponta que os bancos brasileiros estão bem provisionados para 
casos de aumento de calotes e que não há riscos de liquidez. O FMI recorda que as 
instituições financeiras brasileiras continuam a se basear fortemente em financiamento 

interno. 
 

“No entanto, uma recessão prolongada, juntamente com maior taxa de juros, aumento 
do desemprego, e queda dos lucros corporativos vão colocar pressão sobre o equilíbrio 
dos bancos”, diz o relatório, que já destaca um aumento de atrasos de pagamentos 

em setores como financiamento agrícola, cheque especial e cartões de crédito. 
 

O relatório de 118 páginas ainda lista o Brasil como um dos países afetados pela forte 
queda do preço do petróleo, que gerou uma grande retração de investimentos no país 
e tornou a Petrobras mais exposta a um grande endividamento. 

 
“No Brasil, por exemplo, o perfil adverso da dívida soberana, a pressão fiscal e a 

recessão têm contribuído para o aumento do spread (diferença entre taxas) do crédito 
da Petrobras”, afirma. 
 

A mudança no perfil do crescimento da China, que causou em grande medida a 
redução dos preços das commodities, também impactaram o Brasil.  

 
O documento aborda ainda os caminhos que o Brasil precisa fazer para reduzir sua 
vulnerabilidade, já assinalada pelas agências de classificação de risco que tiraram do 

país, nos últimos meses, o selo de “bom pagador”.  
 

Para o Fundo, o país precisa restaurar sua sustentabilidade fiscal, com uma 
consolidação orçamentária estratégica que reduza as pressões por alta de despesas. 
Essas medidas, embora tenham impacto negativo no curto prazo, podem ajudar na 

“necessária reviravolta” da confiança para a retomada do crescimento econômico do 
país. 

 
De maneira geral, o documento aponta que desde outubro aumentou os riscos para a 

estabilidade financeira global. Nas economias desenvolvidas isso ocorreu por causa 
que as expectativas de crescimento seguem piorando e aumentam as incertezas e a 
redução da confiança de empresários e consumidores. 

 
A volatilidade dos mercados globais, principalmente por causa das variações dos 

preços dos petróleo e de outras matérias-primas, aumentaram as incertezas, que 
cresceram com os riscos de uma contaminação por causa da transição do modelo 
econômico chinês, até então muito dependente de investimentos externos para 

exportações.  
 

E, neste cenário, os bancos tendem a ficar mais cautelosos, ampliando os riscos para 
quem precisa de financiamento.  
 



Vale quer ser a maior fornecedora de minério de ferro da China 

13/04/2016 - Fonte: JB 

 
A Vale quer deixar suas concorrentes australianas para trás e se tornar a maior 
fornecedora de minério de ferro da China, disse o presidente da empresa, Murilo 

Ferreira, em uma entrevista à agência de notícias chinesa "Caixin". 
  

Em 2015, a empresa vendeu quase 180 milhões de toneladas de minério de ferro e 
pelotas para o mercado chinês, ficando em terceiro lugar, atrás das rivais Rio Tinto e 
BHP Billiton.  

 
Com a estratégia de formar acordos com armadores chineses e montar um centro de 

distribuição na China, a Vale pretende chegar a 250 milhões de toneladas, o que 
representa um aumento de quase 40% em relação ao ano passado. 
  

Ferreira sinalizou possíveis novidades na entrevista ao veículo chinês: "Vamos em 
breve anunciar uma operação que vai poder satisfazer os credores", disse, o que foi 

interpretado pelo mercado como sinal de que a Vale está para realizar nova operação 
de desinvestimento.  
 

Vendas de pequenas empresas têm queda de 15% no primeiro bimestre 

13/04/2016 - Fonte: Diário do Grande ABC 

 
 

 
 
 

 
 

 
As receitas das MPEs (Micro e Pequenas Empresas) do Grande ABC tiveram queda real 
(descontada a inflação) de 15% no primeiro bimestre de 2016 na comparação com o 

mesmo período do ano passado. Em números absolutos, o faturamento desses 
estabelecimentos caiu de R$ 4,7 bilhões para R$ 4 bilhões, ou seja, houve prejuízo de 

R$ 700 milhões.  
 
No Estado, a retração foi de 15,9%. Os dados foram divulgados ontem pelo Sebrae-

SP e já descontam a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor). No acumulado de 12 meses até fevereiro, o indicador atingiu 11,08%, 

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 
Considerando apenas o mês de fevereiro, as MPEs da região tiveram o faturamento 

reduzido em R$ 223,3 milhões, chegando ao total de R$ 2,1 bilhões. Na comparação 
com o segundo mês de 2015, quando a receita total foi de R$ 2,32 bilhões, as perdas 

são de 9,6%.  
 

No Estado, foi contabilizada retração real de 11,4% nos ganhos, passando de R$ 50,34 
bilhões para R$ 44,6 bilhões. Foi a 14ª queda consecutiva registrada em um mês na 
comparação com o mesmo período do ano anterior. 

 
O economista Pedro Gonçalves, consultor do Sebrae-SP, explica que a diminuição nas 

vendas das empresas de micro e pequeno porte é provocada pelo aumento no 
desemprego e pela queda na massa de renda da população. “O grande mercado das 
MPEs é o consumidor final, ou seja, a pessoa física. Por isso esses fatores têm impacto 

relevante”, comenta. 

http://www.jb.com.br/economia/noticias/2016/04/12/vale-quer-ser-a-maior-fornecedora-de-minerio-de-ferro-da-china/
http://www.dgabc.com.br/Noticia/1940318/vendas-de-pequenas-empresas-tem-queda-de-15-no-primeiro-bimestre


A insegurança diante do cenário econômico do Brasil também gera retração, já que os 
compradores ficam com medo de contrair dívidas, especialmente as de médio e longo 
prazos. 

 
Dentro do universo das MPEs no Estado, as indústrias tiveram redução de 13,7% no 

faturamento em fevereiro, seguidas pelas firmas do setor de serviços (-12,7%) e do 
comércio (-10%). A pesquisa não dispõe desse recorte por região. 

 
O nível de ocupação nas micro e pequenas empresas do Grande ABC caiu 1,7% em 
fevereiro ante o mesmo período do ano passado. No Estado, a queda foi de 2,3%. A 

estatística inclui os sócios-proprietários, familiares dos donos e funcionários 
terceirizados. A folha de salários foi enxugada em 1,2%. Não há estimativa do estoque 

de trabalhadores nessas companhias. 
 
Diante do panorama negativo, os micro e pequenos empresários demonstram 

pessimismo e descrença em sinais de melhora. Em março de 2015, 6% dos 
entrevistados não sabiam prever a evolução do seu negócio nos próximos seis meses, 

percentual que subiu para 12% no mês passado. A proporção de pessoas sem 
perspectivas dos desdobramentos da economia para os seis meses seguintes passou 
de 7% para 16%. 

 
A desconfiança prejudica ainda mais a retomada do crescimento, explica Gonçalves. 

“Os empresários passam a agir com mais cautela, só investindo quando realmente 
identificam oportunidade de mercado.” Em todo o Estado, 21,9% das MPEs fecham 
antes de completar dois anos de existência, segundo o Sebrae-SP. 

 

Lucro trimestral da Alcoa recua; demanda de alumínio deve crescer mais que 
oferta 

13/04/2016 - Fonte: DCI 
 

A companhia de metais Alcoa divulgou nesta segunda-feira um lucro trimestral menor, 
com resultados afetados pela queda no preço das commodities, o dólar mais forte e 

fechamento de unidades ou desinvestimentos, mas o principal executivo da empresa 
disse esperar crescimento da demanda mais rápido do que a oferta neste ano.  
 

A Alcoa também reduziu sua previsão para as vendas globais na indústria aeroespacial 
em 2016.  

 
A Alcoa vai se separar em duas na segunda metade deste ano. 
 

O negócio tradicional de fundição vai manter o nome Alcoa, enquanto uma nova 
empresa chamada de Arconic manterá os negócios de valor adicionado aeroespecial e 

automotivo, que envolvem ligas fortes, leves que a empresa tem trabalhado duro para 
construir nos últimos anos.  

 
O presidente executivo da Alcoa, Klaus Kleinfeld, disse à Reuters em uma entrevista 
que a empresa espera que a demanda mundial de alumínio cresça 5 por cento este 

ano, enquanto a oferta deve aumentar 2 por cento. 
 

"Isso deve criar um apoio adicional para o preço" do alumínio, disse ele. 
 
A Alcoa disse que agora espera crescimento das vendas globais na indústria 

aeroespacial em um intervalo de 6 a 8 por cento este ano, ante previsão divulgada no 
quarto trimestre de 2015 de alta entre 8 e 9 por cento.  

 
A companhia disse que espera alta da produção automotiva global de 1 a 4 por cento 
este ano. 

 

http://www.dci.com.br/industria/lucro-trimestral-da-alcoa-recua;-demanda-de-aluminio-deve-crescer-mais-que-oferta-id540086.html
http://www.dci.com.br/industria/lucro-trimestral-da-alcoa-recua;-demanda-de-aluminio-deve-crescer-mais-que-oferta-id540086.html


A companhia teve lucro líquido de 16 milhões de dólares ou 0,00 dólar por ação, baixa 
ante os 195 milhões de dólares ou 0,14 dólar por ação um ano antes.  
 

Analistas esperavam em média lucro por ação de 0,02 dólar no trimestre. Excluindo 
itens não-recorrentes, a companhia teve lucro por ação de 0,07 dólar.  

 
A receita no trimestre caiu 15 por cento para 4,95 bilhões de dólares, ante 5,82 bilhões 

de dólares um ano antes. Analistas esperavam receita de 5,14 bilhões de dólares.  
 

Usiminas: Minoritários querem ampliar participação em assembleia 

13/04/2016 - Fonte: Diário do Comércio 
 

O fundo de investimentos Geração Futuro L Par, do investidor Lirio Albino Parisotto, 
realizou um pedido público de procuração aos demais acionistas da companhia para a 
Assembleia Geral Extraordinária da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A 

(Usiminas), prevista para a próxima segunda-feira (18).  
 

A solicitação, conforme o fundo, visa ampliar a participação dos minoritários na 
assembleia. Para analistas de mercado, reforça a expectativa de aprovação do 
aumento do capital social em R$ 1 bilhão, aprovada pelo Conselho de Administração 

no mês passado. 
 

O fundo justifica o pedido pela importância da participação dos acionistas minoritários 
da companhia, assegurando a participação de todos os interessados no evento 
societário para votar favoravelmente, desfavoravelmente ou se abster em relação ao 

aumento de capital. 
 

“A disposição do fundo em representar os acionistas minoritários é absolutamente 
legítima e indica tendência para a aprovação da injeção dos recursos”, disse uma fonte 

de mercado que preferiu não se identificar. Já outro interlocutor comentou: “não há 
outra opção, ou aprova o aumento de capital ou a empresa quebra”. 
 

A Assembleia Geral Extraordinária acontecerá um mês após a aprovação da medida 
pela assembleia de acionistas, que ocorreu em 18 de março. Desde então, a 

siderúrgica dá prosseguimento às renegociações de suas dívidas com os bancos 
credores, que condicionaram o congelamento dos débitos por 120 dias ao aporte 
bilionário. 

 
Vale lembrar que após a assembleia, todos os sócios terão um prazo para adquirir 

novas ações em aportes proporcionais aos papéis que possuem. Caso não seja atingido 
o valor de R$ 1 bilhão, a Nippon já revelou disposição de bancar o aporte, inclusive, 
sozinha. A subscrição prevê a emissão de 200 milhões de novas ações ordinárias, 

idênticas às ações desta espécie já existentes, ao preço de emissão de R$ 5 por ação. 
 

Injeção - Conforme já publicado, uma vez aprovado, o aumento de capital, ao lado 
de outras medidas, como a renegociação de dívidas junto a bancos credores, o resgate 
de parte do caixa da Mineração Usiminas (Musa) e a venda de alguns ativos, o caixa 

da Usiminas deve receber uma injeção de mais R$ 2 bilhões. 
 

A empresa encerrou 2015 com um prejuízo líquido de R$ 3,6 bilhões e dívida 
acumulada líquida de R$ 7,9 bilhões. Desta forma, a siderúrgica tem em caixa cerca 
de R$ 2 bilhões, cerca de R$ 1,3 bilhão da Musa.  

 
Com o aumento de capital, os principais credores se comprometem a rolar cerca de 

R$ 4 bilhões em dívidas da Usiminas (R$ 2,4 bilhões vencem nos próximos 12 meses). 
A dívida total da empresa chega a R$ 8 bilhões. 
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=usiminas_minoritarios_querem_ampliar_participacao_em_assembleia&id=167884


 
Além disso, o fundo de investimentos Geração Futuro L Par também emitiu um pedido 
público de procuração aos demais acionistas para a Assembleia Geral Ordinária da 

empresa, a ser realizada no dia 28 de abril. Na ocasião, os acionistas deverão eleger 
membros do conselho de administração para um mandato até a assembleia geral 

ordinária de 2018, além da eleição de membros para o conselho fiscal e sua respectiva 
remuneração. 

 
O fundo justifica o pedido, alegando que o assunto a ser deliberado é de extrema 
importância e, por isso, busca garantir a ampla participação de todos. Lirio Parisotto 

é candidato a uma das vagas no conselho de administração junto com Marcelo 
Gasparino da Silva e Mauro Gentille Rodrigues da Cunha. “Neste caso, a intenção do 

fundo é de angariar votos”, opinou a fonte de mercado.  

 


