
 

 

18 DE ABRIL DE 2016 

Segunda-feira 

 NOVO MANUAL DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) – AUTENTICAÇÃO 

AUTOMÁTICA DA ESCRITURAÇÃO 

 PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 550/2016 - CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS NO PARCELAMENTO DA LEI Nº. 12.996/2014 

 CÂMARA DÁ AVAL A IMPEACHMENT DE DILMA; SENADO DECIDIRÁ AFASTAMENTO 

 MAIORIA DA BANCADA DO PARANÁ VOTA A FAVOR DO IMPEACHMENT 

 GENERAL ELECTRIC DEMITE 66 TRABALHADORES EM TAUBATÉ, SP 

 APENAS UMA CIDADE DO PARANÁ TERÁ FERIADO DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

 OCIOSIDADE AUMENTA E INDÚSTRIA AUTOMOTIVA OPERA COM 73% DA 

CAPACIDADE 

 PREÇO EM QUEDA CAUSA DEMISSÃO EM MINERADORAS NO BRASIL 

 PAÍS NÃO ESCAPA DE FECHAR ANO EM RECESSÃO 

 PARA ALEXANDRE TOMBINI, “EVENTOS POLÍTICOS SUPERAM EFEITOS ECONÔMICOS 

NO PAÍS” 

 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PREVÊ SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 946 EM 2017 

 AS 20 EMPRESAS QUE PAGARAM OS MAIORES DIVIDENDOS NA BOLSA 

 'SOLUÇÃO MENOS TRAUMÁTICA PARA A CRISE É A QUE FOR MAIS RÁPIDA', DIZ FIAT 

 VOLTA DO CRESCIMENTO ECONÔMICO É FOCO DE EMPRESÁRIOS 

 COM CRUZAMENTO EFICAZ DE DADOS, FISCO VISA IDENTIFICAR SONEGADORES NO 

IR 

 SETOR PÚBLICO ENXUTO VIRA BANDEIRA DE EMPRESÁRIOS 

 POR QUE O MERCADO PARECE TÃO ANIMADO COM O IMPEACHMENT — E PARA ONDE 

PODE IR O DÓLAR? 
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 DIANTE DA CRISE ECONÔMICA, NOVO GOVERNO TERÁ DIFICULDADES PARA FAZER 

AJUSTES 

 BRASIL É RISCO PARA A AMÉRICA LATINA, AVALIA FMI 

 PARA EMPRESÁRIOS, MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA PODE DAR NOVO FÔLEGO AO PAÍS 

 IGP-M SOBE 0,30% NA 2ª PRÉVIA DE ABRIL, ANTE 0,43% NA 2ª PRÉVIA DE 

MARÇO, DIZ FGV 

 INDÚSTRIA CALÇADISTA FECHOU MILHARES DE POSTOS NO 1° BIMESTRE; CIDADE 

MINEIRA É EXCEÇÃO 

 TROCA DE GOVERNO PODE PARALISAR PARTE DO MINHA CASA, AVALIAM 

EMPRESÁRIOS 

 FIAT FOCA EM RENOVAR LINHA E EXPORTAR 

 VENDA PARCELADA CAI 32,7% PARA LEVES 

 MAGNETI MARELLI DESENVOLVEU SOLUÇÕES PARA O FIAT MOBI 

 VOLKSWAGEN ALCANÇA A PRODUÇÃO DE 2,5 MILHÕES DE VEÍCULOS NO PARANÁ 

 VENDAS DO GRUPO VW CRESCEM SÓ 0,8% NO TRIMESTRE 

 RADAR COM VISÃO DE 360° PACIFICA OPERÁRIOS E ROBÔS 

 NOVELIS ELEVA VENDAS DE ALUMÍNIO AUTOMOTIVO 

 NOVA FÁBRICA DA TMD ESTÁ 50% CONCLUÍDA 

 GRUPO AIRBUS E SIEMENS ASSINAM CONTRATO DE COOPERAÇÃO DE LONGO PRAZO 

NA ÁREA DE SISTEMAS HÍBRIDOS ELÉTRICOS DE PROPULSÃO 

 DÓLAR À VISTA CAI E BOLSA SOBE NO MERCADO FUTURO APÓS IMPEACHMENT 

 DECLÍNIO GLOBAL DO CARVÃO FAZ SUA MAIOR VÍTIMA 

 FORD NEGA INTERESSE EM FUSÃO COM A FIAT CHRYSLER 

 FIESP DEFENDE QUE RESULTADO NA CÂMARA TERÁ EFEITO POSITIVO NA ECONOMIA 

 CRÉDITO PARA AS EMPRESAS 

 FMI GARANTE OFERECER MAIS SUPORTE PARA ACELERAR CRESCIMENTO GLOBAL EM 

2016 

 SINDUSCON-SP NÃO ESPERA MUDANÇAS ECONÔMICAS NO CURTO PRAZO 

 EMPRESARIADO JÁ SE MEXE PARA EMPLACAR PROPOSTAS COM TEMER 

 ACIONISTAS DA USIMINAS APROVAM EM AGE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EM R$ 

1 BI 

 TST REGULAMENTA A MEDIAÇÃO, QUE PERMITE TENTATIVA DE ACORDO ANTES DE 

AJUIZAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS 

 BNDES DEVE PERDER R$ 10 BILHÕES DE FUNDOS DO FGTS 
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 IMPEACHMENT FICA EM SEGUNDO PLANO E BOLSA CAI PUXADA POR PETROBRÁS; 

DÓLAR SOBE 

 RECUO DA DEMANDA GLOBAL DEVE ADIAR RETOMADA DAS SIDERÚRGICAS NO 

BRASIL 

 MINÉRIO DE FERRO SOBE ACOMPANHANDO ALTA NA DEMANDA POR AÇO 

 BRASIL ENTRA EM UMA TRANSIÇÃO ARRISCADA APÓS VOTAÇÃO, DIZ FINANCIAL 

TIMES 

 BRASIL TEM PIOR DESEMPENHO DE FILIAIS DA VOLKS 

 ACIONISTAS DA USIMINAS APROVAM AUMENTO DE CAPITAL DE R$ 1 BILHÃO 

 TOYOTA E NISSAN SUSPENDEM OPERAÇÕES NO JAPÃO APÓS TERREMOTOS 

 CSN ABRE PROCESSO PARA FORÇAR USIMINAS A REVER PLANO DE CAPITAL, DIZEM 

FONTES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

Novo Manual da Escrituração Contábil Digital (ECD) – Autenticação 
Automática da Escrituração 

18/04/2016 - Fonte: Gaia Silva Gaedi e Associados 
    

Com a publicação do novo manual da ECD (Escrituração Contábil Digital), por meio do 
Ato Declaratório Executivo Cofis n° 19/2016, em 04/04/2016, a Receita Federal do 
Brasil (RFB) regulamentou o entendimento trazido pelo Decreto n° 8.683, de 

18/02/2016, que dispôs sobre a previsão da autenticação automática da escrituração 
no momento de sua transmissão. 

 
Tal previsão resumirá o procedimento de recepção das escriturações pela RFB, uma 
vez que, até a publicação do último manual da ECD, os arquivos transmitidos 

passavam por algumas etapas de avaliação, sendo estas: (i)Recebido; (ii) Recebido 
Parcialmente; (iii) Aguardando Processamento; (iv)Aguardando Pagamento; (v) Em 

análise; (vi) Em exigência; (vii) Autenticado; e (viii) Substituído. 
 

CÂMBIO 

EM 18/04/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,597 3,598 

Euro 4,073 4,074 
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De acordo com as normativas anteriores, a ECD poderia ser substituída mediante a 
geração de requerimento específico de substituição utilizando a funcionalidade de 
gerenciar requerimento, no Programa Validador do Sped Contábil, exceto quando 

estivesse nas etapas “Em análise”, “Substituído” ou “Autenticado”.  
 

Nessas etapas, o contribuinte também ficava impossibilitado de realizar a substituição 
da escrituração, devendo alterar quaisquer informações apenas em escriturações 

posteriores. 
 
Com a nova disposição que trata da autenticação automática da obrigação acessória 

quando da sua transmissão, surge a dúvida acerca da possibilidade de substituição 
dos arquivos originais enviados à RFB, uma vez que deixam de existir etapas 

intermediárias, que permitiam a retificação de informações anteriormente prestadas. 
 
Nesse ponto, de acordo com o novo manual da ECD, “ainda serão definidos quais serão 

os novos procedimentos de substituição” das escriturações transmitidas, o que sugere 
uma futura regulamentação da matéria. 

 
Não obstante, alertamos nossos clientes para que fiquem atentos ao preenchimento 
das informações na ECD, a fim de tentar evitar a necessidade de substituição, a qual 

deverá ser prestada até o último dia útil do mês de maio deste ano (31/05/2016).  
 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 550/2016 - Consolidação de débitos 
previdenciários no parcelamento da Lei nº. 12.996/2014 

18/04/2016 - Fonte: Gaia Silva Gaedi & Associados 

    
Foi publicada em 12/04/2016 a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 550/2016, que 

estabeleceu os prazos e os procedimentos necessários para a consolidação dos débitos 
relativos às contribuições previdenciárias junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) e à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 

31/12/2013 e incluídos no parcelamento instituído pela Lei nº 12.996/2014 (Refis da 
Copa). 

 
Nos termos da referida portaria, o contribuinte que aderiu ao parcelamento deverá 
indicar os débitos a serem parcelados, informar o número de prestações pretendidas 

e indicar o montante de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a serem utilizados para liquidação de valores 

correspondentes a multas e juros moratórios. 
 
No caso de opção pela quitação dos débitos à vista com a utilização de prejuízo fiscal 

e de base de cálculo negativa da CSLL, o contribuinte deverá indicar os débitos 
quitados e os montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa utilizados para 

a liquidação de multa e juros. 
 

Os procedimentos acima deverão ser realizados entre os dias 07 e 24 de junho de 
2016, exclusivamente através do portal E-CAC no sitio da Receita Federal do Brasil. 
 

Adicionalmente, até o dia 6 de maio, os contribuintes:  
 

I. Devem desistir de parcelamentos em curso, caso desejem incluir, na referida 
consolidação, saldos remanescentes desses parcelamentos; e 

II. Devem cumprir com as obrigações de que trata a Instrução Normativa RFB nº 

1.491/2014, a exemplo do preenchimento de formulários para débitos 
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decorrentes de obras de construção civil, contribuintes individuais, segurados 
especiais, empregador doméstico, reclamatórias trabalhistas, dentre outras.   
 

A consolidação do parcelamento ou a homologação do pagamento à vista somente 
será efetivada após o pagamento, até o dia 24 de junho, de todas as prestações 

devidas até o mês de maio, quando se tratar de modalidade de parcelamento, ou do 
saldo devedor, quando se tratar de modalidade de pagamento à vista com utilização 

de créditos decorrentes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL. 
 

Câmara dá aval a impeachment de Dilma; Senado decidirá afastamento 

18/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 

 
 

 
A Câmara dos Deputados aprovou na noite deste domingo (17) a abertura do processo 
de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT).  

 
Em seis horas de votação, foram 367 votos a favor e 137 contra. Ausências e 

abstenções somaram nove votos.  
 
O 342º voto em favor do impedimento, atingindo a barreira de 2/3 da Casa necessários 

para a aprovação, foi dado pelo deputado Bruno Araújo (PSDB-PE). Os debates na 
Câmara haviam começado às 8h55 de sexta (15).  

 
No momento do voto de Araújo, haviam 127 votos contrários ao impeachment, 6 

abstenções e 2 ausências. Ainda faltavam 36 deputados para votar.  
 
"Quanta honra o destino me reservou de poder da minha voz sair o grito de esperança 

de milhões de brasileiros, senhoras e senhores. Pernambuco nunca faltou ao Brasil, 
carrego comigo nossas histórias pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao 

Brasil: sim!", afirmou Araújo ao declarar seu voto.  
 
Entre os deputados que haviam declarado o voto, o único que trocou de lado foi o 

ministro da Aviação Civil, Mauro Lopes (PMDB-MG). Lopes, que havia declarado que 
votaria contra a abertura do processo de impeachment, votou a favor da ação no 

plenário da Câmara.  
 
Outras mudanças, mas que na prática não mudaram o resultado da votação, foram os 

votos de Beto Salame (PP-PA) e Gorete Pereira (PR-CE), que haviam se posicionado a 
favor do governo, mas se abstiveram no momento da votação.  

 
SENADO  
A presidente, atingida pela queda de popularidade em razão da crise econômica e das 

investigações da Lava Jato, ainda não será afastada do cargo, no entanto. Para que 
isso ocorra, a decisão dos deputados tem de ser referendada pelo Senado por maioria 

simples, o que deve ocorrer no início de maio.  
 
Com isso, Dilma se une a Fernando Collor (PTC) no rol de mandatários que tiveram o 

impeachment aberto pela Casa após a redemocratização do Brasil –o hoje senador 
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alagoano acabou renunciando antes do julgamento que lhe cassou direitos políticos. 
Em 1999, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) escapou da abertura após vencer 
recurso em plenário contra o arquivamento de pedido do PT.  

 
A partir da publicação do resultado, o Senado terá dois dias para receber a 

comunicação da abertura e formar uma comissão especial para analisar a 
admissibilidade do caso. Hoje a tendência é de que os senadores também aprovem a 

abertura do processo -o placar da Folha aponta ao menos 47 votos favoráveis, de 41 
necessários.  
 

Se isso ocorrer, Dilma será afastada por até 180 dias e julgada pelo plenário da Casa, 
em rito comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo 

Tribunal Federal.  
 
Assumirá então a Presidência, durante o julgamento, o vice Michel Temer (PMDB). 

Rompido publicamente com Dilma desde dezembro e acusado pela ex-companheira de 
chapa de ser golpista e conspirador, Temer passou as últimas semanas angariando 

apoio para o impedimento e articulando a viabilidade política de seu governo.  
 
Já Dilma e seu mentor político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passaram os 

últimos dias em um verdadeiro cabo de guerra para tentar esvaziar a vantagem do 
voto pró-impeachment.  

 
PERDA DE FORÇA  
O Planalto vinha perdendo força desde a saída do PMDB de Temer de sua base no mês 

passado, movimento tumultuado já que vários ministros do partido resistiram a deixar 
o cargo.  

 
Na semana passada, o processo ganhou ímpeto com a aprovação em comissão 
especial do relatório do deputado Jovair Arantes (PTB-GO), que pedia o impeachment 

devido às chamadas pedaladas fiscais e à abertura de créditos extraordinários sem 
autorização do Legislativo.  

 
Os críticos do impeachment consideram que os motivos não configuram crime de 
responsabilidade, figura estabelecida em lei para justificar o processo. As pedaladas 

foram manobras fiscais que utilizaram recursos de bancos oficiais de forma indevida –
o custo para quitá-las, pago no fim de 2015, foi de R$ 72,4 bilhões.  

 
Na sequência, os partidos médios com que Lula e o governo contavam para ocupar o 
espaço do PMDB na administração em troca dos votos em favor de Dilma também 

abandonaram o barco. O PP foi o primeiro, seguido pelo PSD e pela maioria do PR.  
 

A partir de sexta (15), Lula comandou uma última ofensiva, e obteve alguns sucessos 
em negociar a abstenção de deputados. No sábado (16), o "Diário Oficial" rodou em 

edição extra com uma enxurrada de nomeações para cargos de segundo escalão, mas 
o estrago estava feito.  
 

Como o líder petista disse a uma plateia composta por sem-terra e pequenos 
agricultores, a barganha foi exaustiva dos dois lados do balcão.  

 
"É uma guerra de sobe e desce. Parece a Bolsa de Valores. O cara está com a gente 
uma hora e em outra não está mais, e você precisa conversar 24 horas por dia para 

não deixá-los conquistar os 342 votos", discursou o ex-presidente.  
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TEMER  
Do lado de Temer, houve intensa movimentação. Apesar de registrar defecções, o 
comando peemedebista contabilizava até 370 votos em favor do impeachment no 

sábado, número semelhante ao apurado pelo mapa do PSDB e de outras siglas de 
oposição.  

 
Apesar de ter a caneta na mão, como o "DO" extra ilustrou, Dilma já não oferecia 

perspectiva de governabilidade. Para cada oferta de cargo, havia uma contraproposta 
sólida por parte dos peemedebistas.  
 

A movimentação foi frenética, com boatos de todo tipo na praça: ora uma leva de 
deputados do PP iria votar em favor do governo, ora o PSB também teria defecções 

importantes. Notas com negativas e reuniões intermináveis entraram pela noite 
brasiliense.  
 

Uma feijoada na casa do vice-presidente da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), 
reunindo ministros e governistas, chegou a comemorar o que seria a virada para o 

governo. Só que a romaria rumo ao Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente, 
se tornou mais intensa, e a suposta onda pró-Dilma quebrou na praia.  
 

Não funcionou para o PT. Agora a articulação que resta ao governo buscará votos no 
Senado e o apoio do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), que vinha 

apoiando com distância Dilma.  
 
Poucos acreditam que o afastamento da presidente não vá ocorrer agora -neste caso, 

ela mesma disse em entrevista que será "carta fora do baralho".  
 

Maioria da bancada do Paraná vota a favor do impeachment 

18/04/2016 - Fonte: Bem Paraná  

 
A sessão para a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff 
(PT), realizada em Brasília, terminou com 86% da bancada do Paraná a favor do 

afastamento de Dilma da presidência. Com 26 votos a favor e quatro contrários, o 
resultado revelou uma grande surpresa e duas grandes traições dentro do PMDB, 

partido do senador Roberto Requião. 
 
Os votos dos deputados peemedebistas João Arruda e Hermes Parcianello, que 

guardaram segredo até o último minuto da votação, revelaram em seus votos 
favoráveis o porquê do segredo. Os dois deputados federais votaram contra a 

orientação da direção estadual do partido, que é presidido pelo senador Roberto 
Requião, que se declarou contrário ao processo de impeachment da presidente Dilma. 
 

Outra grande surpresa foi o voto favorável do deputado federal Ricardo Barros (PP), 
que é também tesoureiro-geral do partido. O nome dele chegou a se dado como certo 

para assumir o Ministério da Saúde, no lugar de Marcelo Castro (PMDB-PI). A decisão 
fazia parte da investida do governo Dilma Rousseff para evitar que o pedido de 
impeachment passasse pela Câmara.  

 
No momento da votação Barros declarou que seguiria o direcionamento do partido. O 

PP declarou que iria desembarcar do governo quatro dias antes da votação da abertura 
do processo de impeachment. 
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Até então, a falta de convicção do PP como partido da base do Governo já havia ficado 
clara na Comissão Especial do Impeachment, na qual três dos cinco representantes do 
partido votaram pelo prosseguimento do processo de impedimento contra Dilma 

Rousseff. 
 

Na última terça-feira, a legenda oficializou o ponto de vista do partido contrário ao 
governo por 37 votos contra 9, os deputados do PP decidiram fechar posição a favor 

do impeachment — o partido tem 47 deputados. 
 
“É uma decisão que sei que é histórica, mas que visa a unidade da bancada. Vamos 

sair para o gabinete do presidente do partido e comunicar que o partido deliberou pelo 
encaminhamento no plenário do voto sim”, disse o deputado Aguinaldo Ribeiro (PB), 

ex-ministro do Governo Dilma e líder da bancada na Câmara.  
 
Ribeiro votou contra o processo de impedimento na Comissão do Impeachment. Como 

relator do Orçamento no ano passado, Barros ganhou notoriedade na mídia por afirmar 
que reduziria em R$ 10 bilhões a verba do Bolsa Família. 

 

General Electric demite 66 trabalhadores em Taubaté, SP 

18/04/2016 - Fonte: G1 

 
A General Electric (GE) demitiu 66 trabalhadores na última quinta-feira (14) na planta 

em Taubaté (SP). A empresa, que assumiu no fim do ano passado a unidade de 
negócios de energia da francesa Alstom, informou que os cortes são parte de ajustes 
de suas operações e força de trabalho na unidade no interior de São Paulo. 

 
De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, que representa os funcionários, os 

desligados vão receber salários extras na rescisão - os valores variam de acordo com 
o tempo de trabalho -, Participação nos Lucros e Resultados (PLR) proporcional e um 

abono. O plano de saúde dos demitidos será estendido por seis meses. 
 
A multinacional afirmou ainda, em nota, que o corte é consequência da queda do 

mercado e declínio na carga de projetos nos últimos anos, por isso precisa 
reestabelecer a sustentabilidade dos negócios. 

 
A GE produz turbinas e geradores para o setor hidrelétrico e emprega cerca de 1,5 mil 
pessoas. Em novembro do ano passado a empresa já havia demitido 40 trabalhadores 

do setor produtivo. 
 

Apenas uma cidade do Paraná terá feriado da Consciência Negra 

18/04/2016 - Fonte: Bem Paraná 
 

Apenas uma cidade do Paraná vai ter feriado no Dia da Consciência Negra, celebrado 
nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. O município de Guarapuava, na região dos 

Campos Gerais, tem este feriado desde o ano de 2009.  
 

No mesmo ano, a cidade de Londrina, na região norte, também decretou feriado 
municipal. Contudo, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) conseguiu 
uma liminar na Justiça para evitar as paralisações no comércio e repartições públicas. 

O Dia da Consciência Negra entrou no calendário nacional, oficialmente, no ano de 
2003. 

 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/04/general-electric-demite-66-trabalhadores-em-taubate-sp.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/taubate.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/11/general-electric-demite-40-funcionarios-em-taubate-sp.html
https://www.bemparana.com.br/noticia/415801/apenas-uma-cidade-do-parana-tera-feriado-da-consciencia-negra


O dia 20 de novembro faz referência à data da morte de Zumbi dos Palmares, o último 
líder do maior quilombo do período colonial – Quilombo dos Palmares. Em todo o Brasil, 
mais de mil cidades celebram a data com feriado municipal.  

 
Curitiba também chegou a aprovar o feriado em 2013, mas um pedido da Associação 

Comercial do Paraná (ACP) e do Sindicato da Construção Civil foi acatado pela Justiça, 
que suspendeu o feriado. 

 

Ociosidade aumenta e indústria automotiva opera com 73% da capacidade 

18/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O mundo todo terá uma sobra de quase 35 milhões de automóveis este ano. As 

montadoras de todas as regiões têm capacidade instalada para 126 milhões de 
veículos, mas devem produzir cerca de 91,5 milhões de unidades. As regiões mais 
problemáticas são o Leste Europeu, onde as fabricantes devem operar com 53% de 

ociosidade, e a América do Sul, com 51%, segundo estudo anual da PwC. 
 

O Brasil, cujo parque industrial pode produzir cerca de 5,2 milhões de veículos em três 
turnos de trabalho (incluindo caminhões e ônibus), participa com 70% da produção na 
América do Sul. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea) projeta para o ano uso de no máximo 48% desse potencial, o mais baixo 
em pelo menos 13 anos. Significa que o País deverá contribuir com quase 3 milhões 

de veículos na conta da sobra global. 
 
Para o presidente da Anfavea, Luiz Moan, esse nível “é dramático para qualquer ramo 

de atuação” e, segundo ele, prejudica a sustentabilidade das empresas. O ponto de 
equilíbrio para uma operação rentável, de acordo com o executivo, é de 85% de uso 

de capacidade. 
 

Em 2010, as montadoras do mundo todo operavam com 20% de ociosidade, 
porcentual que só cresceu desde então, chegando a 26,5% no ano passado e previsão 
de atingir 27,4% neste ano. A partir de 2017, a estimativa da PwC é de que a 

ociosidade comece a diminuir, até chegar aos 21,3% em 2022, quando a capacidade 
anual estará em cerca de 140,6 milhões de carros. 

 
Na América do Sul, o uso do parque instalado despencou de 84,5% em 2010 para 
47,5% no ano passado. Pelas projeções, chegará a 59,6% em seis anos, após 

recuperação lenta, porém constante. O Brasil também tende a reduzir sua ociosidade 
a partir de 2017, mas ainda assim a previsão é de que chegue em 2022 com 37% de 

subutilização das linhas de montagem. 
 
“Nos últimos anos, o Brasil e os demais mercados emergentes foram a bola da vez no 

setor automotivo e receberam grandes investimentos”, lembra o sócio da PwC no 
Brasil, Marcelo Cioffi. Nos últimos três anos, além da ampliação da capacidade de 

fábricas instaladas, novas marcas abriram unidades no País, entre elas, a alemã BMW 
e a chinesa Chery. Nas próximas semanas, a Jaguar Land Rover deve inaugurar sua 
planta no Rio de Janeiro. 

 
Alento 

O Brasil abriga atualmente 22 marcas de automóveis e caminhões que mantêm 32 
fábricas. Até 2017, está prevista a chegada das chinesas JAC (na Bahia) e Foton (no 
Rio Grande do Sul). A Honda tem uma filial pronta em Itirapina (SP), que aguarda a 
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recuperação do mercado para abrir as portas. “Quando os novos projetos foram 
definidos não se esperava queda tão relevante nas vendas no País”, ressalta Cioffi.  
 

Na opinião do presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para a América Latina, 
Stefan Ketter, trabalhar com metade da capacidade instalada “é muito perigoso porque 

é difícil se sustentar” por muito tempo numa situação dessas.  
 

A fábrica do grupo em Betim (MG), a maior do mundo, com capacidade para 800 mil 
carros ao ano, opera hoje com 40% de ociosidade. No ano passado, a FCA abriu uma 
unidade da Jeep em Goiana (PE) para 250 mil veículos, e hoje opera plenamente. 

 
O alento para as montadoras brasileiras, na opinião de Cioffi, é buscar o mercado 

externo, aproveitando a desvalorização do real, mas o ideal seria ir além da Argentina 
e do México, hoje os principais clientes. “O desafio é ir para outros mercados, 
notadamente o americano, mas a maioria dos modelos feitos no Brasil são 

incompatíveis com aquele mercado, que demanda carros de maior porte.” 
 

Os Estados Unidos, após séria crise em 2008 e 2009, hoje operam a todo vapor. Na 
América do Norte, que inclui Canadá e México, as montadoras trabalham com apenas 
9% de ociosidade, o que é um risco, avalia Cioffi. Na crise, pelo menos sete fábricas 

foram fechadas apenas em Michigan, onde está Detroit, conhecida como a cidade dos 
automóveis. Em compensação, o país ganhou produtividade. 

 
Puxada pela China - hoje o maior mercado mundial de veículos -, a Ásia utilizava 81% 
do seu parque industrial automotivo em 2010, uso que atualmente está em 68% em 

razão da desaceleração do crescimento chinês e também do aumento da capacidade 
após a invasão de novas fabricantes. Isoladamente, a China deve operar com 35% de 

ociosidade neste ano. 
 
Na Rússia, a líder do Leste Europeu, o nível de produção é 47% inferior ao potencial 

produtivo. A Índia, outro emergente que atraiu investimentos nos anos recentes, tem 
40% de ociosidade em suas montadoras. Já a União Europeia, região que também 

passou por sérias dificuldades financeiras, viu o uso da capacidade das fábricas de 
automóveis passar de 77% em 2010 para 84% atualmente. 
 

Preço em queda causa demissão em mineradoras no Brasil 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

Dentro de um mês, um em cada três trabalhadores formais de Itagibá, cidade de 15 
mil habitantes do sul da Bahia, estará desempregado.  
 

Os cerca de 400 funcionários da mineradora australiana Mirabela, que explora níquel 
na região desde 2012, foram colocados em aviso prévio e serão demitidos até maio. 

Outros 600 já haviam sido desligados ao longo dos últimos dois anos.  
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A desativação da mina é resultado do cenário de queda de preços das commodities no 
mercado internacional, que está forçando mineradoras a encerrar suas atividades 
temporariamente e demitir trabalhadores.  

 
O problema atinge níquel, vanádio, cobre, minério de ferro, entre outros, e 

consequentemente reduz o faturamento das mineradoras.  
 

"Estamos inseridos num ciclo de baixa nos preços dos minérios, o que força os 
produtores com custos mais elevados a sair do mercado", afirma Felipe Deraldi, 
analista da Tendência Consultoria.  

 
No Brasil, a alta do dólar se somou a fatores externos, como o aumento da oferta 

global de commodities e a redução da demanda da China, um dos principais 
consumidores de minérios.  
 

ALTAS E BAIXAS  
Os dados de comércio exterior mostram bem esse cenário: a despeito de incremento 

do volume exportado, o valor movimentado despencou.  
No período entre janeiro e março, o setor de mineração registrou US$ 2,7 bilhões em 
exportações neste ano, ante US$ 4,5 bilhões no mesmo período de 2015 e US$ 7,6 

bilhões no do ano anterior.  
 

No caso específico do níquel, somente em 2015 houve queda de 40% nos preços no 
mercado internacional. Esse cenário fez com que a operação de parte das minas se 
tornasse inviável.  

 
Além da Mirabela, na Bahia, a Votorantim Metais também fechou minas neste ano em 

Niquelândia (GO) e em São Miguel Paulista (SP), com 800 trabalhadores demitidos.  
 
Com isso, o setor de extração mineral acumula saldos negativo de vagas criadas desde 

2014, quando esse dado foi de -2.557, segundo o Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados). No ano passado, chegou a -14,1 mil. Bem diferente 

dos saldos positivos de anos anteriores –em 2011, foi de quase 20 mil empregos.  
 
As empresas que não estão demitindo buscam alternativas para reduzir custos. Com 

uma mina em Jaguarari, sertão da Bahia, a Mineração Caraíba –uma das maiores 
produtoras de concentrado de cobre do Brasil– protocolou um pedido de recuperação 

judicial em fevereiro.  
 
Além da queda no preço do cobre, a mina foi atingida por fortes chuvas em janeiro, 

com danos à estrutura de extração.  
 

Sem recursos para normalizar as operações, a empresa reduziu a produção a um terço 
e até diminuiu o horário de expediente.  

 
TERRA ARRASADA  
Na cidade de Itagibá, o fechamento da mina de níquel da Mirabela começa criar um 

cenário de "terra arrasada".  
 

A arrecadação com tributos da prefeitura já despencou de R$ 3,5 milhões para R$ 2 
milhões anuais. Somente no ICMS, o total caiu de R$ 600 mil para R$ 400 mil.  
 



"Foi um baque", diz o prefeito Marcos Barreto (PCdoB), que considera o novo 
contingente de desempregados como o principal problema a ser enfrentado. Cerca de 
90% do quadro de funcionários é formado por trabalhadores da própria região.  

 
Sem experiência prévia no setor de mineração, a maioria dos demitidos busca 

emprego em outras áreas ou migra para a informalidade.  
"A oferta de empregos na região é muito pequena. Quem foi demitido está se virando 

como pode", diz Gilmar Oliveira, presidente do sindicato Metabase, que representa os 
trabalhadores da mineradora na região.  
 

País não escapa de fechar ano em recessão 

18/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
Com Dilma Rousseff ou Michel Temer na Presidência da República, a economia 
brasileira vai sofrer. As previsões para o Produto Interno Bruto (PIB) são de que o 

Brasil vai ter um novo ano de recessão, independentemente do cenário político que se 
desenhe a partir deste domingo (17). 

 
Em segundo plano, situação fiscal do governo brasileiro piora 
Governo não consegue evitar más notícias para seu orçamento 

Por ora, as previsões iniciais mostram que a queda na economia deve ser mais branda 
se o PMDB chegar ao poder.  

 
A Macroplan, que consolidou projeções de uma dezenas de consultorias e ouviu 
analistas e especialistas de diferentes correntes, sintetiza a perspectiva atual: “Para a 

maioria, haverá alívio se Dilma sair e deterioração se ela ficar, mas ninguém tem a 
ilusão de que a economia vai ser recuperar facilmente”, diz Claudio Porto, presidente 

da Macroplan. 
 

A vantagem, com Temer, acreditam, é iniciar um processo de retomada da confiança 
na economia brasileira. “A melhora na confiança será relativamente rápida”, afirma 
Sergio Vale, economista-chefe de MB Associados. 

 
Expectativa 

No conjunto de ações esperadas de Temer estão a aceleração do programa de 
concessões em infraestrutura e o maior controle dos gastos públicos. “Um lado da 
história (do ajuste do Temer) é recessivo: é aumento de imposto e corte de gasto”, 

afirma Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria Integrada. 
 

No caso de a presidente Dilma Rousseff sobreviver à votação na Câmara dos 
Deputados, o receio dos analistas é que ela possa fazer uma guinada para a esquerda 
na política econômica como forma de responder ao apoio dos movimentos sociais 

durante o processo de impeachment. 
 

O cenário de uma mudança brusca na economia não é um consenso. Uma parte dos 
economistas acredita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve surgir como 
a força principal do governo Dilma e comandar uma repactuação com partidos de 

centro para colocar em prática uma política econômica bastante parecida com a 
adotada em seu primeiro mandato. 
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Para Alexandre Tombini, “eventos políticos superam efeitos econômicos no 

País” 

18/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
O ajuste macroeconômico no Brasil está seguindo seu curso, embora em velocidade 

diferente, mas fatores políticos superaram os efeitos econômicos no País, diz a 
declaração brasileira que será apresentada neste sábado, 16, na plenária do Comitê 

do Fundo Monetário Internacional, órgão máximo que dá as diretrizes de política 
econômica para o FMI, assinada pelo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.  
 

Ele chefia a delegação brasileira na reunião de primavera da instituição. 
 

 “No Brasil, a complexidade da economia mundial não tem sido o único fator a explicar 
a recente desaceleração no País”, afirma o texto. Neste momento, o comportamento 
do setor privado tem sido guiado por ‘desdobramentos relativos a eventos políticos 

domésticos’, que superaram os efeitos econômicos. Os desenvolvimentos políticos 
tiveram um impacto significativo sobre a recente performance econômica.” 

 
Tombini ressalta no texto que apesar dos efeitos domésticos, a queda dos preços 
das commodities teve impacto significativo na economia brasileira. No lado monetário, 

o presidente do BC afirma que a inflação começou a cair, após atingir um pico em 
janeiro. “Dado que realinhamentos significativos dos preços das tarifas públicas não 

são mais esperados e o maior impacto da depreciação cambial ficou para trás, a 
dinâmica da inflação está começando a responder com mais força à recessão 
econômica.” 

 
Fiscal 

No lado fiscal, a consolidação das contas permanece crucial, afirma Tombini. “O ajuste 
do setor externo e a convergência da inflação são necessários, mas não o suficiente 
para restaurar a confiança de empresários e investidores.” 

 
A declaração diz que o governo brasileiro tem enviado muitas propostas para o 

Congresso Nacional, destinadas a melhorar as perspectivas fiscais de longo prazo. 
Tombini reconhece, porém, que o ambiente político atual não tem sido favorável para 
a aprovação de reformas fiscais. 

 
Pelo mundo 

Sobre a economia mundial, a declaração brasileira destaca que as incertezas 
aumentaram desde outubro, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global foi 
revisado para baixo e riscos estão pendendo para a piora do cenário. Nesse ambiente, 

a recente calmaria do mercado financeiro mundial pode não ser estável. 
 

A declaração brasileira ressalta que a piora da economia mundial se deve a fatores 
cíclicos e estruturais. O texto cita o processo de mudança da economia da China, a 

queda dos preços das commodities, o aperto das condições financeiras, além de 
fragilidades no sistema financeiro e riscos de deflação, limitando o crescimento na 
zona do euro e do Japão. 

 
O processo de normalização da política monetária nos Estados Unidos, ressalta 

Tombini na declaração, estimulou ajustes na economia mundial, mas também tem sido 
fonte de volatilidade nos mercados de capitais internacional.  
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Condições financeiras mais duras, incluindo as que resultaram da apreciação do dólar, 
contribuíram para fluxos menores de capital para mercados emergentes e alguns 
episódios de saída de recursos, além de contribuírem para taxas mais altas para a 

captação de recursos por empresas e governos dessas economias. 
 

 
 

Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê salário mínimo de R$ 946 em 2017 

18/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

O governo encaminhou ao Congresso, nesta sexta-feira (15), o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2017. O texto prevê o valor do salário mínimo 

para os próximos 3 anos. De acordo com a proposta, ele subirá de R$ 880 para R$ 
946 no ano que vem. Em 2018, ele ficará em R$ 1.002,7 e, em 2019, em R$ 1.067,4. 
O projeto também estima o crescimento da economia.  

 
A projeção de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi mantida em 1% para 2017. 

O número é bem mais otimista do que o previsto pelo mercado financeiro. Segundo o 
boletim Focus, do Banco Central, o PIB terá um crescimento de apenas 0,3% no ano 

que vem. Para 2018, o governo prevê um crescimento de 2,9% e para 2019, de 3,2%. 
 
Concursos suspensos 

O projeto encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional com as diretrizes para o 
Orçamento de 2017 proíbe a admissão de novos servidores no ano que vem. A exceção 

são os concursos para o Fundo Constitucional do DF, Defensoria Pública da União, 
substituição de terceirizados, militares e seleções já em andamento. 
 

A proposta também proíbe os ajustes nos benefícios de servidores que se encontram 
acima da média paga pela União. Foram mantidas ainda as restrições em relação a 

passagens, diárias e auxílio-moradia. 
 

Inflação 
O PLDO de 2017 manteve as projeções para inflação em 6% no ano que vem e 5,4% 
em 2018. Esses valores já estavam previstos no projeto de lei que altera a LDO deste 

ano para permitir um esforço menor e um abatimento em caso de frustrações de 
receitas, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Para 2019, a estimativa é de 

que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atinja 5%. 
 
Metas fiscais 

A proposta fixa a meta fiscal do governo central (composto por Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) em zero, mas prevê que o resultado possa se 

converter num déficit primário de R$ 65 bilhões caso haja uma frustração de receitas 
ou a necessidade de mais gastos com investimentos.  
 

Segundo o Ministério do Planejamento, a previsão é de um abatimento de R$ 42 
bilhões por causa de queda na arrecadação e de R$ 23 bilhões pelo pagamento de 

despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
 
Para o setor público consolidado, que engloba governo central e estados e municípios, 

o projeto prevê uma meta de superávit primário (economia para o pagamento de juros 
da dívida pública) de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e serviços 

produzidos no país). Como o esforço do governo central é zero, caberá aos governos 
regionais poupar o equivalente a 0,1% para tentar deixar as contas no azul. 
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Para 2018, a meta do governo central foi fixada num superávit primário de 0,5% do 
PIB. Para o setor público consolidado ela é de 0,8% do PIB. Para 2019, o superávit 
proposto foi de 1% do PIB para o governo central e de 1,4% para o setor público. 

 
Previsão anterior 

Na LDO de 2016, o governo havia indicado que trabalharia com uma meta de superavit 
primário de 1,3% do PIB para 2017. Para 2018, a estimativa da equipe econômica era 

poupar o equivalente a 2% do PIB. Com a desaceleração da economia, contudo, as 
previsões tiveram que ser revistas. 
 

As 20 empresas que pagaram os maiores dividendos na Bolsa 

18/04/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 

 
 

 
 

Vinte empresas brasileiras cotadas na Bolsa de Valores entregaram um rendimento 

acima de 10% aos acionistas entre 31 de março de 2015 e o mesmo período deste 
ano, segundo levantamento da Petra Asset Management.  

 
O número é considerado alto e serve como um filtro para a escolha dos papéis que 
oferecem os melhores retornos. 

A ação que apresentou os resultados mais expressivos foi a da Contax, com 59,38%, 
seguida pela Comgas, com 42,45%; a Cesp, com 30,38%; a Celesc, com 30,27%; e 

a BR Proporties, com 25,19%. 
 

Embora os números encham os olhos dos investidores, operadores alertam que 
odividend yield – índice que calcula os dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo 
valor atual das empresas – não deve ser encarado como uma garantia de ganhos 

futuros. 

 

Empresa Dividend Yield (%) 

Contax 59,38 

Comgas 42,45 

Cesp 30,38 

Celesc 30,27 

BR Propert 25,19 

Helbor 24,31 
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O analista de gestão de fundos da Petra Rafael Burquim afirma que, em geral, 

empresas que pagam dividendos muito altos costumam ter passado por reduções de 
capital consideráveis, o que cria uma distorção na remuneração paga aos acionistas.  

 
“Há vários motivos para a redução de capital. Pode ser que o governo dobre os 
impostos do setor em que uma empresa atue, o que faz com que o valor dela caia e 

odividend yield fique muito alto”, exemplifica. 
 

'Solução menos traumática para a crise é a que for mais rápida', diz Fiat 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
De acordo com ele, quando há uma grande elevação nos dividendos, a tendência é 
que no ano seguinte os retornos diminuam. Para avaliar uma ação, Burquim aponta 

que é importante analisar não só o dividend yield, mas também o mercado em que a 

Pine 20,24 

Bardella 15,57 

Merc Brasil 15,07 

Eternit 14 

Fibria 13,06 

Sanepar 12,97 

Bradespar 12,81 

Portobello 12,3 

Brasilagro 12,06 

JSL 11,97 

Qualicorp 11,93 

Tempo Part 10,99 

Taesa 10,59 

Ferbasa 10,09 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2016/04/1761857-solucao-menos-traumatica-para-a-crise-e-a-que-for-mais-rapida-diz-fiat.shtml


empresa atua e realizar projeções para saber se a empresa entregará bons resultados 
futuros. Além disso, índices acima dos 15% devem ser observados 'Solução menos 
traumática para a crise é a que for mais rápida', diz Fiat.  

 
"A solução menos traumática para a crise é a que for mais rápida", disse Stefan Ketter, 

presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) para América Latina.  
 

"A crise é política, e a política deve resolvê-la. Mas que não demore, porque isso destrói 
a indústria, a confiança, os investimentos. Há vários fornecedores quebrando por falta 
de perspectiva."  

 
O executivo, que é brasileiro, lembra que o país levou muito tempo para estruturar 

essa indústria. "Consegue-se destruir muito rápido essa industrialização e a 
reconstrução toma um grande tempo", afirmou.  
 

O grupo, que anunciou no início deste mês um investimento de US$ 500 milhões na 
Argentina, e que quer fazer da operação latina uma plataforma de exportações, se 

ressente também da escassez de acordos bilaterais promovidos pelo Brasil.  
 
Para ele, o país poderia ter uma liderança nessa área.  

"Há outros países na região com mais acordos que o Brasil. Os que temos são muito 
restritos", disse.  

 
"Esses acordos simplificam a parte fiscal, tributária e logística. Não existindo, temos 
de fazer os caminhos sozinhos, nós e nossos concorrentes", acrescentou.  

 
O volume de exportação a partir do Brasil pode ser pelo menos duplicado, mas 

inclusive pela falta de acordos com outros países, esse incremento demanda mais 
tempo.  
 

"Para duplicar as vendas para o exterior, levará no mínimo dois ou três anos. Para 
triplicar, cinco anos." O câmbio, no atual patamar, está competitivo, segundo Ketter.  

 
"Colocamos como prioridade [a exportação a partir do Brasil] para atender tanto os 
países vizinhos quanto os desenvolvidos", disse. Uma possibilidade ainda não 

confirmada é a de que o modelo Toro possa ser embarcado para os Estados Unidos. 
 

Volta do crescimento econômico é foco de empresários 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 

O fim do impasse político e a volta do crescimento econômico. Essas são as principais 

preocupações do setor produtivo, expressas na noite deste domingo (17), quando a 
Câmara aprovou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Espero que 

o país encontre seu caminho num ambiente democrático e de amplo entendimento, 
que será essencial para reestabelecer a confiança nos agentes econômicos, base para 
tirar o país da recessão e retomar o crescimento econômico", afirmou o presidente do 

Itaú Unibanco, Roberto Setubal.  
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A presidente da TAM, Claudia Sender, defendeu reformas que tenham como objetivo 
melhorar as condições de vida da população.  

 
"Crises são complexas, mas também são uma oportunidade para realizar mudanças 

estruturais, com reformas muito mais profundas, que tenham foco na população e no 
seu bem-estar." O presidente da Anfavea (que reúne montadoras), Luiz Moan, disse 

que, neste momento, é preciso pensar em como recuperar a economia.  
 
"É importante que as questões políticas não continuem contaminando a economia. É 

um momento de todos se juntarem pensando em um Brasil melhor, com retomada do 
desenvolvimento", afirmou.  

 
Para Stefan Ketter, presidente da Fiat Chrysler América Latina, "é importante que 
tenhamos estabilidade política para retomarmos o crescimento. O país passa por um 

forte processo de desindustrialização".  
 

Entre os industriais, a tônica é a preocupação com o nível de produção nas fábricas. O 
setor é o mais prejudicado pela recessão, e a produção despencou 9% no ano 
encerrado em fevereiro.  

 
Para o ex-ministro e empresário do setor sucroalcooleiro Roberto Rodrigues o eventual 

impeachment, por si só, não muda a situação econômica do país.  
 
"Vai depender da capacidade do presidente Temer de organizar um governo de 

coalizão para propor reformas." No comércio, a preocupação é a perda de renda da 
população, com o aumento do desemprego e da inflação.  

 
"A gente está a favor do crescimento econômico, de que o consumidor não perca mais 
o poder aquisitivo além do que que já perdeu", disse Pedro Celso Gonçalves, 

presidente da Apas (Associação Paulista de Supermercados).  
 

PRESSÃO  
Na reta final da votação na Câmara, assessores de Dilma Rousseff foram informados 
por deputados de que mudaram de lado nas últimas horas depois que foram 

pressionados diretamente por empresários e não teriam mais como votar a favor do 
governo.  

 
Segundo a Folha apurou, esse movimento final de pressão pelo impedimento da 
presidente levou o governo a perder apoios conquistados entre quinta (14) e sexta-

feira (15), fazendo o placar do Planalto indicar um percentual de votos abaixo do 
projetado no início da semana.  

 

Com cruzamento eficaz de dados, fisco visa identificar sonegadores no IR 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo 
 
 

 
 

 
 

O contribuinte quer pagar menos; a Receita quer arrecadar mais. Nessa disputa, o 

fisco tem levado a melhor, pois é ele quem dita as regras. A Receita dispõe de um 
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arsenal eletrônico de informações difícil de ser burlado. São declarações exigidas de 
empresas e de órgãos públicos e privados.  
 

Esse arsenal, que já é amplo, ficará mais sofisticado. É que no final de 2015 a Receita 
criou a e-Financeira, a ser enviada pelas empresas do setor financeiro, pelos 

consórcios, pelas seguradoras e pelas entidades de previdência complementar.  
 

Ela substituirá, a partir deste ano, a Dimof (Declaração de Informações sobre 
Movimentação Financeira), que continha os dados de quem tem conta em banco, 
poupança, investimento etc.  

 
O sistema de informações da Receita também é abastecido por outras declarações. 

Assim que esses dados são recebidos, são armazenados nos computadores da Receita. 
Depois, são cruzados com os dados declarados pelos contribuintes.  
 

Se houver divergências nas informações prestadas pelo contribuinte, a declaração fica 
retida com "pendências".  

 
A Dirf (Declaração do IR Retido na Fonte), entregue pelas empresas, é o primeiro (e 
principal) documento que o fisco usa. Nela estão diversos valores: salário anual pago 

pela empresa, 13º salário, IR retido na fonte (se for o caso), contribuição ao INSS, 
plano de saúde e previdência privada (se for o caso), etc.  

 
Outro documento entregue pelas empresas e usado pelo fisco é a DIPJ (Declaração de 
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica). Por ele, sabe-se quanto as 

empresas distribuíram de lucro aos sócios durante o ano.  
 

Os gastos com clínicas médicas, laboratórios, hospitais e planos de saúde são 
informados à Receita por meio da Dmed, entregue pelas prestadoras de serviços de 
saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.  

 
As administradoras de cartões de crédito usam a Decred (Declaração de Operações 

com Cartão de Crédito) para informar as operações acima de R$ 5.000 mensais.  
 
Os dados de transações com construtoras, incorporadoras e imobiliárias são 

informados pela Dimob (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias).  
 

Se o contribuinte comprou ou vendeu imóvel, é preciso registrar essa operação em 
cartório. Para verificar isso, a Receita dispõe da DOI (Declaração sobre Operações 
Imobiliárias), entregue pelos cartórios de notas, de registro de imóveis e de títulos.  

Há ainda a Dprev (Declaração sobre a Opção de Tributação de Planos Previdenciários), 
entregue ao fisco pelas entidades de previdência complementar, seguradoras ou por 

administradores do Fapi (Fundo de Aposentadoria Programada Individual).  
 

Por tudo isso, o contribuinte que estiver pensando em "burlar o sistema de defesa" da 
Receita deve ficar atento, pois as chances de êxito são muito remotas, para não dizer 
inexistentes.  

 
COISAS QUE A RECEITA PERMITE E NÃO PERMITE  

 
 
 

 
 



COISAS QUE A RECEITA PERMITE... 
> Que um contribuinte isento (portanto não obrigado a declarar) entregue a 
declaração apenas para receber de volta todo o imposto retido/pago na fonte em 2015  

> Que o contribuinte?declare pela forma mais vantajosa, ou seja, que possa obter a 
maior restituição possível ou que pague o menor valor após a entrega.  

> Que, pela forma que admite o abatimento? de várias despesas, ele deduza os gastos 
com educação, com saúde,? com as previdências oficial e privada, com dependentes 

etc., desde que comprovados  
 
> Que um casal que tiver uma fonte de renda extra, de um bem comum (aluguel de 

um imóvel, por exemplo), faça declarações individuais e divida (50% para cada um) 
o valor recebido, para pagar menos (se for mais vantajoso, toda a renda desse bem 

pode ser lançada em uma das declarações)  
 
> Que o pagamento de pensão alimentícia judicial ou homologada em cartório possa 

ser dividido entre a mulher (ou o marido) e filho(s), por exemplo, para que nenhum 
deles pague imposto (basta que todos tenham CPF e façam declarações individuais) 

  
> Que uma família com dois empregados domésticos possa abater a contribuição 
patronal ao INSS de ambos. Para isso, um terá de ser registrado pela mulher e o outro, 

pelo marido. Cada um lança o desconto do seu empregado, limitado a R$ 1.182,20  
 

...E COISAS QUE ELA NÃO PERMITE 
> Que o contribuinte deixe de declarar uma ou mais fontes de renda ou qualquer 
rendimento seu e/ou de seus dependentes (quando for o caso)  

 
> Que o contribuinte?deixe de informar?contas bancárias ou a compra/venda de um 

bem/direito (quando exigidas pela legislação)  
 
> Que um mesmo dependente (um filho) ou uma mesma despesa (escola, por 

exemplo) seja usado como abatimento em duas (ou mais) declarações  
 

> Que sejam deduzidas despesas com material, transporte e uniformes escolares, com 
aulas particulares ou de idiomas, com cursinhos e com aulas de informática  
 

> Que sejam deduzidas despesas médicas reembolsadas por plano de saúde ou pela 
empresa; que sejam deduzidas as com remédios (só são permitidas as incluídas em 

conta hospitalar), com óculos, com lentes de contato e com aparelhos para surdez  
 
> Que o contribuinte lance despesa médica sem ter o correspondente recibo ou por 

meio de um recibo "frio" (quando não há consulta ou tratamento)  
 

> Que o contribuinte deixe de informar qualquer pagamento a pessoas físicas (mesmo 
que não seja dedutível, como aluguel) e a pessoas jurídicas (quando for uma despesa 

dedutível)  
 
> Que o contribuinte deduza despesa com pensão alimentícia que não tenha respaldo 

em decisão judicial ou em acordo homologado em cartório. 
 

 
 
 



Setor público enxuto vira bandeira de empresários 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo 

 
O empresariado tentará emplacar, com Michel Temer, temas que foram rechaçados 
pelo PT e pelos governos de Dilma Rousseff.  

 
Na lista que está sendo elaborada pela indústria, haverá pedidos para permitir a 

terceirização e os acordos fechados diretamente entre patrões e empregados, sem a 
interferência sindical.  
 

O empresariado tentou aprovar esses temas com Dilma, mas enfrentou resistência de 
grande parte da base de apoio do governo, formada pelo PT, sindicatos e movimentos 

sociais.  
 
A CNI (Confederação Nacional da Indústria) prepara uma lista, por enquanto com 38 

propostas, que estão sendo condensadas num documento com o título provisório de 
"Agenda para o Brasil Sair da Crise".  

 
Nesta semana, industriais de vários setores se reuniram em São Paulo para acelerar 
a pauta de reivindicações que pretendem entregar a Temer, caso ele assuma o lugar 

da presidente Dilma.  
 

A ideia é apresentar medidas que possam ser aprovadas nos dois anos que sobrariam 
de mandato (até 2018).  
 

Para marcar posição contra um eventual aumento de impostos, o empresariado vai 
defender a eficiência e o enxugamento do setor público. "Precisa cortar ministérios e 

os gastos públicos", disse Paulo Skaf, presidente da Fiesp (que reúne indústrias de 
São Paulo). "O novo governo precisa dar o exemplo para retomar a credibilidade."  

 
Em conversas reservadas, pessoas ligadas a Temer teriam adiantado que pretendem 
reduzir o número de ministérios para 17 pastas.  

 
A avaliação dos empresários é que, com mais crescimento, é possível recuperar a 

arrecadação de tributos do governo. E fazer novas concessões de infraestrutura é a 
chave para destravar a economia.  
 

"O primeiro choque na economia seria dado se o governo liberasse as concessões de 
rodovias", afirma Clésio Andrade, presidente da CNT (Confederação Nacional do 

Transporte).  
 
Segundo ele, há 700 projetos de concessão parados no governo e pelo menos a 

metade teria interesse de investidores. "Mas para isso é preciso alterar a lei de 
licitações. Não faz sentido controlar a taxa de retorno [do investidor]", diz Andrade.  

 
CÂMBIO  
Outra reivindicação que ganhou fôlego entre os exportadores nos últimos dias é por 

uma atuação ainda mais ativa do Banco Central contra a valorização do real (queda 
do dólar), que reduz o retorno de suas vendas.  

 
A euforia em torno de uma possível mudança de governo já está derrubando a moeda 
americana, movimento que deve se acentuar caso Dilma seja afastada.  
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Um dos poucos setores que vinham bem na crise, o agronegócio rompeu com o 
governo quando Dilma recebeu representantes dos movimentos dos sem-terra no 
Palácio do Planalto. Em apoio à presidente, eles ameaçaram com invasões caso o 

impeachment seja confirmado.  
 

Na agenda da agricultura para Temer, há pontos controversos. Além de juntar dois 
ministérios que tratam de assuntos conflitantes –agricultura e reforma agrária–, os 

empresários querem que as regras de contratação no campo sejam mais flexíveis que 
nas cidades.  
Para dar apoio a um possível governo Temer, as lideranças do agronegócio colocaram 

como principal condição que o Ministério da Agricultura fique fora do previsível 
loteamento de cargos com os partidos.  

 

Por que o mercado parece tão animado com o impeachment — e para onde 

pode ir o dólar? 

18/04/2016 - Fonte: R7 
 

O Brasil está mergulhado numa das piores recessões de sua história e paralisado por 
uma intrincada crise política que pode levar a uma troca de governo. O desemprego 
aumenta mês a mês e há um número crescente de negócios fechando as portas. 

 
Para completar, analistas políticos ressaltam que se a presidente Dilma Rousseff for 

de fato afastada, a lista de "incertezas" sobre um eventual governo do vice Michel 
Temer ainda é grande.  
 

Vai desde o processo que pode resultar na impugnação da chapa Dilma-Temer no 
Tribunal Superior Eleitoral até a baixa popularidade do vice (segundo o Datafolha, 58% 

da população aprova seu impeachment). 
 
Mas quem olha para os números do mercado financeiro brasileiro na contagem 

regressiva para a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, neste domingo 
(17), pode ter a impressão de que os investidores e operadores estão enxergando o 

país sob outra perspectiva. 
 
Desde o início do ano, a bolsa brasileira subiu mais de 20% em reais — e 38% em 

dólares. 
 

O real também se valorizou recentemente frente à moeda americana, com a cotação 
caindo de R$ 4 por dólar, em janeiro, para algo em torno de R$ 3,50 hoje. Foi a 
segunda moeda que mais subiu no mundo no período, atrás apenas do kwacha 

zambiano. 
 

"E se o impeachment passar neste domingo, avaliamos que o dólar pode chegar até a 
R$ 3,20 já na semana que vem", diz Raphael Figueredo, analista da Clear corretora. 

 
Mas, afinal, por que o mercado pareceu tão animado às vésperas dessa decisão sobre 
o afastamento de Dilma? E como o resultado da votação pode impactar a cotação do 

dólar e a bolsa? 
 

Fator externo 
 
Para começar, segundo analistas consultados pela BBC Brasil, ao menos parte da 
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explicação para a melhora recente das perspectivas dos investidores sobre o Brasil 
vem de fora, não de dentro das fronteiras do país. 
 

"Há um cenário mais favorável para os emergentes em todo o mundo", diz André 
Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. 

 
"A bolsa colombiana, por exemplo, também subiu 18% desde janeiro e a da Turquia, 

19%." 
 
Nos últimos meses, os EUA vêm dando sinais de que devem demorar mais do que o 

esperado para começar a apertar sua política monetária - o que tem favorecido a 
desvalorização do dólar frente a outras moedas. 

 
"Também há uma alta dos preços das commodities que favorece os emergentes. E o 
petróleo se recuperou um pouco, passando do patamar dos US$ 30 para os US$ 40", 

explica Wilber Colmerauer, diretor do Emerging Markets Funding, em Londres. 
 

Mauro Schneider, economista da MCM Consultores, concorda que os fatores externos 
têm sido relevantes, mas ressalta que "ainda é, sem dúvida, o cenário local - e em 
especial, a perspectiva de um fim do governo Dilma - que prevalece como fator de 

impulso aos mercados." 
 

Ele diz que os analistas há algum tempo já estão apostando que o impeachment vai 
passar na Câmara e sabem que sua aprovação será mais fácil no Senado (onde o 
impeachment será apreciado caso passe na Câmara e onde é necessária uma maioria 

simples para que a presidente seja afastada de suas funções por 180 dias). 
 

"A sensação geral (nos mercados) é que qualquer coisa é melhor que o atual governo", 
diz Schneider. 
 

"Espera-se que, mesmo sem conseguir passar reformas estruturais no Congresso, um 
governo Temer possa ao menos tomar algumas medidas que melhorem as 

expectativas sobre a economia. Por exemplo, anunciando nomes bem vistos (pelo 
mercado) para a Fazenda e Banco Central; ou avançando na costura de acordos 
comerciais e nas concessões." 

 
Recuperação 

Há quem veja a melhoria dessas percepções sobre o cenário brasileiro com mais 
cautela. 
 

Para Colmerauer, por exemplo, os ativos do país estão experimentando, na realidade, 
"uma pequena recuperação" depois da grande queda sofrida desde o fim de 2014 e 

início de 2015. 
 

"Desde outubro de 2014, só tivemos más notícias na economia e na política. A bolsa 
brasileira chegou a cair 70% em dólar. Então é preciso considerar que a subida parte 
desse ponto mais baixo", diz ele. 

 
"Não sei se podemos falar em 'animação' do mercado com a possibilidade de um 

impeachment. A questão é que um afastamento da presidente representaria no curto 
prazo alguma esperança de melhoria, ainda que ninguém espere que seja o ponto final 
da crise." 

 



Colmerauer admite que também há muitas incertezas sobre um eventual governo 
Temer. 
 

"O mercado está disposto a dar a ele um voto de confiança, espera que o vice seja 
uma espécie de Itamar (Franco) que fez um bom governo de transição. Mas é certo 

que, se Dilma de fato for afastada, ele precisará agir rápido, aprovando medidas que 
mostrem, por exemplo, que está comprometido com o ajuste fiscal. Porque essa lua 

de mel também pode acabar rapidamente." 
 
Carlos Melo, cientista político do Insper, segue na mesma linha: "O mercado vive de 

humor, de curto prazo. Você compra hoje esperando uma coisa e, se não der certo, 
vende mais tarde. Por isso um melhor termômetro das expectativas de médio e longo 

prazo sobre o país são os investimentos diretos na economia. E esses não estão 
crescendo", diz. 
 

Reações 
Quanto às expectativas sobre uma reação dos mercados ao resultado da votação deste 

domingo, os especialistas são unânimes: se o processo não passar, o dólar vai subir e 
a bolsa, cair. 
 

Primeiro em função do fator surpresa - por que o mercado antecipou e precificou outro 
resultado. Depois em função de uma piora nas expectativas econômicas com a 

continuidade de Dilma no poder. 
 
E é esse tipo de reação faz com que os mercados financeiros sejam frequentemente 

acusados por economistas heterodoxos e figuras ligadas ao Planalto de "jogar contra" 
o governo para pressionar por políticas ortodoxas. 

 
Na estimativa da consultoria Tendências, com Dilma o dólar chega ao fim do ano a R$ 
4,43. Sem Dilma, a R$ 3,72. 

 
"Dificilmente voltaremos ao patamar de janeiro para a bolsa em função justamente 

dessa melhoria do cenário externo. Mas é possível que tenhamos uma queda 
expressiva. Inclusive porque muita gente acredita que se Dilma ficar, pode tentar uma 
política econômica mais à esquerda, mais heterodoxa, que desagrada os mercados 

financeiros", diz Perfeito. 
 

Já a reação à aprovação de um processo de impeachment é mais incerta. 
Para Colmerauer, como a aprovação já está precificada é possível inclusive que na 
segunda-feira a bolsa se mantenha estável apesar da novidade. 

 
"E ao longo dos dias até caia, conforme aumentem as especulações e notícias sobre 

as dificuldades que Temer terá pela frente. Passada a comemoração será a hora de 
pensar nos problemas", diz ele. 

 
Para Figueredo, da Clear Corretora, e Schneider, da MCM Consultores, a reação deve 
variar de acordo com o placar da votação. 

 
"Se o impeachment vencer com folga, a bolsa tende a subir mais, porque isso será 

visto como um sinal de que Temer terá mais apoio para governar", opina Figueredo. 
 
 

 



Diante da crise econômica, novo governo terá dificuldades para fazer ajustes 

18/04/2016 - Fonte: R7 

 
 
 

 
 

 
 

Após o avanço do processo de impeachment na Câmara dos Deputados neste domingo 

(17), aumentaram as esperanças de que um novo governo possa combater a inflação 
de dois dígitos registrada no ano passado e reduzir o déficit fiscal de quase 11% do 

Produto Interno Bruto (PIB) levaram a uma valorização dos ativos brasileiros nos 
mercados financeiros nas últimas semanas. 
 

Mas o responsável por coordenar o programa econômico de Michel Temer, Wellington 
Moreira Franco, disse à Reuters que não haverá cortes em programas sociais-chave, 

como o Bolsa Família. 
 
Fontes com conhecimento do cenário político afirmam que a alta nos mercados 

financeiros superestima a capacidade de Temer realizar as reformas necessárias para 
reativar a economia em um Congresso dividido entre 28 partidos. 

 
"Existe um exagero no mercado", disse Samuel Pessoa, economista que foi conselheiro 
de Aécio na campanha eleitoral de 2014 contra Dilma. "As pessoas estão 

superestimando a capacidade de um governo Temer de arrumar a casa." 
 

Pessoas que trabalharam próximas a Temer afirmam que ele se concentrará em 
medidas mais imediatas e moderadas para retomar a confiança, em vez de buscar 

reformas mais ambiciosas e polêmicas.  
 
"O foco dele vai ser estabilizar a economia, transmitir credibilidade externa para 

recuperar a nota de crédito e reverter o ciclo de desemprego e inflação", disse Thiago 
de Aragão, um estrategista político que trabalhou com Temer no ano passado. 

 
Um economista que participou da elaboração da "Ponte para o Futuro" disse que o 
PMDB está trabalhando em um plano para os programas sociais, mas ficará distante 

de propostas específicas para evitar a irritação da classe trabalhadora antes das 
eleições presidenciais em 2018. 

 
"É um documento muito geral. Se for muito específico, será interpretado como redução 
de benefícios, o que é politicamente sensível", declarou o economista, que pediu para 

não ser identificado para que pudesse falar livremente. 
 

O economista disse que outro item que pode estar na agenda do PMDB é aprofundar 
o plano de 15 bilhões de dólares em vendas de ativos da Petrobras para incluir a 
privatização de outras subsidiárias, incluindo a Transpetro e a BR Distribuidora, para 

evitar um custoso resgate governamental. 
 

Isso, no entanto, deve enfurecer sindicatos e o PT, que já se opõem a 
desinvestimentos da estatal. Quaisquer tentativas de reformar benefícios 
previdenciários e trabalhistas também devem gerar protestos e as tensões podem 

explodir se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva for preso na Lava Jato. 
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"Vai ser complicado nas ruas, especialmente se o Ministério Público atuar contra o 
Lula", disse o cientista político David Fleischer, da Universidade de Brasília (UnB). 

"Recuperar a economia vai ser uma missão quase impossível para Temer." 
 

Brasil é risco para a América Latina, avalia FMI 

18/04/2016 - Fonte: R7 

 
O Brasil em crise é um fator de risco para a América Latina, segundo avaliação 
divulgada pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). A região é vulnerável a um 

crescimento chinês menor que o previsto, a novas baixas dos preços das commodities 
"e a uma deterioração ainda maior da situação do Brasil", comentou o diretor do 

Departamento de Hemisfério Ocidental do FMI, Alejandro Werner.  
 
O menor dinamismo da China afeta os países mais dependentes da exportação de 

matérias-primas. Apesar disso, o desempenho dessas economias é geralmente melhor 
que o da brasileira. 

 
Além de travar o crescimento na vizinhança, o maior país sul-americano continua 
prejudicando os números globais da região. Sem Brasil, Argentina, Equador e 

Venezuela, o PIB (Produto Interno Bruto) da América do Sul teria crescido 2,9% no 
ano passado e poderia crescer 2,6% neste ano.  

 
As estatísticas ficam bem mais feias com a inclusão dos quatro países, com resultado 
negativo de 1,4% em 2015 e perspectiva de contração de 2% em 2016. O contraste 

é também visível em outros detalhes. 
 

O cenário mundial piorou desde janeiro e as previsões para a América Latina também 
se reduziram. Mas a maior parte dos latino-americanos continua em crescimento, 

embora mais moderado.  
 
Com crescimento previsto de 2,4%, o México, juntamente com os países da América 

Central, acompanha a recuperação dos Estados Unidos. Na América do Sul, a maioria 
dos exportadores de commodities tem conseguido se ajustar à nova situação.  

 
No Chile e no Peru, houve folga suficiente para políticas contracíclicas e as taxas de 
expansão projetadas para cada um são 1,5% e 3,7%.  

 
Na Colômbia, foi necessário um aperto para ajustar as contas externas, mas a 

expansão se mantém e está estimada em 2,5%. Todos esses países foram afetados 
pela mudança das condições externas, com redução dos preços de seus produtos de 
exportação. 

 
Nas economias em recessão, no entanto, a contração se explica, principalmente, por 

fatores internos, segundo Alejandro Werner. Mesmo entre esses países há diferenças 
importantes e também nesse quadro o Brasil aparece mal. 
Empenhado em eliminar os desarranjos produzidos no tempo dos Kirchners, o novo 

governo argentino mudou o rumo da política.  
 

Entendeu-se com os credores ainda fora dos acordos de pagamentos (os holdouts), 
removeu controles do câmbio, eliminou impostos sobre as exportações, aumentou 
tarifas e começou a corrigir preços distorcidos. O PIB deve diminuir 1% neste ano e 

crescer 2 8% em 2017, retomando a trajetória de alta. 
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O Equador, com retração prevista de 4,5%, sofre os efeitos da depreciação do petróleo 
e da valorização do dólar.  
 

Como sua economia é dolarizada, exportações encarecem e, ao mesmo tempo, as 
importações ficam mais baratas. O ajuste envolverá um maior aperto fiscal e isso 

prolongará a recessão iniciada no ano passado. Para 2016, está estimada uma 
contração de 4,5%. 

 
A Venezuela continuará em recessão profunda. O PIB diminuiu 5,7% no ano passado, 
deve diminuir mais 8% neste ano e poderá encolher mais 4,5% em 2017. A baixa do 

preço do petróleo certamente afetou o país, mas foi apenas mais um problema já cheio 
de dificuldades.  

 
Não se cuidou das distorções políticas nem dos desajustes fiscais, como se lembra no 
relatório de Alejandro Werner. A inflação deve ultrapassar 700%, "alimentada pelo 

dinheiro emitido para cobrir o déficit fiscal, por um aumento na taxa de câmbio paralela 
e pela escassez de produtos básicos". 

 
'Desacertos' 
O maior membro do clube é o Brasil, metido em "uma das mais fundas recessões de 

sua história". Segundo o texto, a contração é "causada por uma combinação de 
desacertos nas políticas, fragilidades macroeconômicas e problemas políticos". 

 
A deterioração das contas públicas e o aumento da dívida "influíram fortemente no 
colapso da confiança no País", acrescenta o relatório. "As perspectivas começarão a 

ser mais promissoras somente quando essas incertezas forem resolvidas e as questões 
fiscais forem abordadas", completou Werner. 

 
Como outros funcionários do FMI, o diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental 
evitou discutir em detalhe as formas de eliminação das incertezas e de recomposição 

da confiança. 
 

O economista Krishna Srinivasan, da equipe de Alejandro Werner, teve o mesmo 
cuidado. Negou-se a falar sobre a política interna do Brasil, mas indicou sumariamente, 
respondendo a uma pergunta, a agenda recomendável para quem estiver no governo 

depois de resolvida a crise atual. É a mesma de antes — cuidar dos ajustes promover 
reformas e investir na infraestrutura. 

 
Enquanto isso, em Brasília, deputados permaneciam no Congresso Nacional, fato raro 
numa sexta-feira, discutindo um processo de impedimento baseado em alguns 

daqueles "desacertos" — as pedaladas fiscais atribuídas à presidente da República. 
 

Para empresários, mudança na Presidência pode dar novo fôlego ao País 

18/04/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
Empresários e representantes das principais entidades da classe no País acreditam que 
a aprovação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara 

dos Deputados poderá dar um novo fôlego ao País, se um eventual novo governo se 
dispuser a colocar em prática as reformas trabalhistas e tributárias, sobretudo. 

 
Para Pedro Wongtschowski, presidente do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), se o vice-presidente Michel Temer (PMDB) 

realmente se comprometer a colocar em prática as propostas do programa "Uma Ponte 
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para o Futuro", haverá uma renovação de esperança para o Brasil, que deverá ser 
reconstruído lentamente. "O Estado parou de funcionar. É preciso, agora, rever os 
programas e promover o ajuste fiscal."  

 
Em nota, o presidente do Itaú Unibanco Roberto Setubal reforçou a importância de se 

refazer a confiança no mercado. "Espero que o País encontre seu caminho num 
ambiente democrático e de amplo entendimento, que será essencial para restabelecer 

a confiança nos agentes econômicos, base para tirar o País da recessão e retomar o 
crescimento econômico." 
 

Reformas 
José Velloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 

e Equipamentos (Abimaq), diz que a mudança poderá ser positiva para a retomada do 
investimento e do emprego. "Passada (a aprovação) do impeachment (pelo Senado), 
o novo governo tem de priorizar três importantes pontos: reformas tributária, 

trabalhista e política. Sem as reformas trabalhista e tributária, haverá alto risco de 
gerar novos empregos no Brasil."  

 
Na avaliação de Carlo Bottarelli, presidente da Triunfo Participações e Investimentos 
(TPI), empresa que detém a concessão de ativos de infraestrutura, a situação daqui 

para a frente não será fácil.  
 

Mas, pelo menos, o País terá condições de aprovar medidas necessárias para a 
retomada do crescimento. "Não saímos do problema, mas o viés mudou. Agora, temos 
condições de aprovar alguma coisa", afirma o executivo. Segundo ele, no entanto, o 

caminho da recuperação será longo e doloroso. 
 

O presidente da Associação Paulista dos Empresários de Obras Públicas (Apeop), 
Luciano Amadio, espera que Michel Temer tenha se preparado para fazer o que tem 
de ser feito de forma rápida, se não ele também sofrerá pressão. "Não é uma tarefa 

fácil, tem de cortar gastos, resolver a questão dos Estados e arrumar dinheiro para 
investir", disse. "Vamos esperar que algo novo aconteça e que o País consiga reagir." 

 
Retomada 
Em coletiva de imprensa, o presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, disse esperar 

que o término do processo de impeachment ocorra o mais rapidamente possível, o 
que permitiria a retomada da confiança.  

 
"Com isso, a roda da economia volta a andar, gerando empregos, desenvolvimento, 
investimentos." Skaf reforçou que o processo tem acontecido dentro das 

determinações constitucionais, passo a passo, e não pode ser chamado de golpe.  
 

Para o presidente da Associação de Lojistas de Shopping do Brasil (Alshop), Nabil 
Sahyoun, é importante que o País se una pela retomada da economia. "Temos de fazer 

uma transição tranquila, em um momento em que o poder aquisitivo da população 
está muito menor, a inflação está alta e a inadimplência avança."  
 

Sahyoun defendeu ainda que um novo ministério seja formado por especialistas, e não 
por escolhas políticas, e que as medidas a serem adotadas sejam discutidas com o 

empresariado.  
 



IGP-M sobe 0,30% na 2ª prévia de abril, ante 0,43% na 2ª prévia de março, 

diz FGV 

18/04/2016 - Fonte: EM.com 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,30% na segunda prévia de abril, 

ante avanço de 0,43% na segunda prévia do mesmo índice de março, informou nesta 
segunda-feira, 18, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice 

acumula aumentos de 3,27% no ano e de 10,60% em 12 meses. Na primeira prévia 
deste mês, o IGP-M havia subido 0,31%. 
 

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda 
prévia do IGP-M de abril. O IPA-M, que representa os preços no atacado, subiu 0,29% 

neste mês, em comparação com a alta de 0,39% na segunda prévia de março. O IPC-
M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou alta de 0,34% na leitura 
anunciada hoje, após subir 0,53% no mês passado.  

 
Já o INCC-M, que mensura o custo da construção, teve elevação de 0,26%, após 

registrar aumento de 0,50% na mesma base de comparação. 
 
O IGP-M costuma ser usado para reajustes no preço do aluguel. O período de coleta 

de preços para cálculo do índice prévio mensal foi de 21 de março ao dia 10 deste 
mês. O resultado final do IGP-M será anunciado no próximo dia 28. 

 
Divisão por segmentos 
 

A inflação no setor agropecuário desacelerou no atacado. Os preços subiram 1,08% 
na segunda prévia do IGP-M de abril, após aumento de 1,55% na segunda prévia de 

março. Já a inflação industrial atacadista ganhou força ao registrar queda de 0,04% 
na leitura divulgada hoje, contra recuo de 0,09% no mês passado. 
 

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), 
que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços 

dos bens finais subiram 0,23% na segunda prévia de abril, em comparação com o 
avanço de 1,38% em igual prévia de março. 
 

Os preços dos bens intermediários, por sua vez, tiveram redução de 0,84% na leitura 
divulgada hoje, após caírem 0,90% no mês passado. Já os preços das matérias-primas 

brutas avançaram 1,73%, contra aumento de 0,76% na mesma base de comparação.  
 

Indústria calçadista fechou milhares de postos no 1° bimestre; cidade 
mineira é exceção 

18/04/2016 - Fonte: EM.com 

 
  

 
 
 

 
 

Embora Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro, apresente saldo positivo de 
contratações para este ano, a realidade não é a mesma para Minas Gerais nem para 
o Brasil, de forma geral. De acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/18/internas_economia,754247/igp-m-sobe-0-30-na-2-previa-de-abril-ante-0-43-na-2-previa-de-mar.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/18/internas_economia,754247/igp-m-sobe-0-30-na-2-previa-de-abril-ante-0-43-na-2-previa-de-mar.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/17/internas_economia,753800/caminho-contrario-no-pais.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/04/17/internas_economia,753800/caminho-contrario-no-pais.shtml


de Minas Gerais (Fiemg), no primeiro bimestre deste ano frente ao mesmo período de 
2015 houve queda de 7,6% nos postos de trabalho no segmento de calçados e couro.  
 

Somente em Minas, foram 4 mil postos fechados e, no Brasil, 31 mil. De acordo com 
a Associação Brasileira de Indústrias de Calçados (Abicalçados), houve queda de 8,6% 

em fevereiro na produção desses produtos no país frente ao mesmo mês do ano 
passado e nem mesmo as exportações brasileiras estão salvas com a alta do dólar.  

 
Conforme destaca o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, o ano de 2015 
foi de queda em todos os indicadores de performance para a indústria calçadista.  

 
“Enquanto o varejo de calçados caiu 8%, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), registramos queda de 10% nas exportações, rompendo a 
barreira de US$ 1 bilhão e fechando o ano com apenas US$ 960 milhões em vendas 
para o exterior”, reclama, apontando que o reflexo disso foi a queda no emprego, onde 

também houve recorde negativo histórico, fechando o ano com 284 mil postos na 
atividade, sendo que, em 2014, eram cerca de 330 mil postos. 

 
Klein ressalta que este ano o setor começou como terminou em 2015. “No primeiro 
bimestre a queda em volume de vendas no mercado doméstico foi de 12% na relação 

a igual período de 2015 – que já havia sido fraco.  
 

Nas exportações, a retração foi de 6% no primeiro trimestre, embora tenha havido 
estabilidade em volume, resultado de um preço mais competitivo conseguido devido 
à alta da moeda norte-americana”, avalia, sem boas expectativas. “No mercado 

interno, devemos amargar mais um ano de tombo.  
 

A brusca queda na demanda e a falta de confiança do consumidor nos impedem de 
pensar de outra forma. Já as exportações, embaladas por um preço mais competitivo 
formado a partir da valorização do real frente ao dólar podem equilibrar a performance 

geral, diminuindo, mas não suprimindo, as perdas de 2016”, avalia. 
 

“O setor vem acompanhando o cenário nacional”, afirma a economista da Fiemg 
Annelise Fonseca. Ela diz que a indústria, de uma forma geral, vem sofrendo o forte 
impacto da crise econômica, sem perspectivas de melhoras a curto prazo.  

 
Segundo o último levantamento da Fiemg, a recuperação da atividade industrial está 

longe de ser atingida, uma vez que houve queda de 11,6% no emprego em fevereiro, 
frente ao mesmo mês do ano passado, e o faturamento real das indústrias registrou 
tombo de 14,7% nessa comparação.  

 
“O que pode estar favorecendo Nova Serrana é que, com a alta do dólar, os produtos 

importados estão menos competitivos no mercado interno”, palpita. 
 

Na opinião do empresário Ronaldo Andrade Lacerda, dono da Lynd Calçados, a “volta 
por cima” em Nova Serrana se deu porque os fabricantes projetaram um mercado 
péssimo para 2016.  

 
“O que ocorreu é que a realidade deste ano foi melhor do que se esperava. O cenário 

que desenhamos era muito ruim e, agora, está um pouco melhor”, compara. Ele conta 
que a sua fábrica demitiu, no ano passado, cerca de 30 pessoas e este ano contratou 
o mesmo número. 

 



Além disso, a produção em relação ao segundo semestre de 2015 se manteve. “Mas, 
em relação ao primeiro semestre, está 10% menor”, observa. Ele diz que já contratou 
o número que necessitava de pessoas e não pretende demitir nem admitir nos 

próximos meses. 
 

SUBSTITUIÇÃO  
 

Nova Serrana não tem números significativos para a exportação, conforme 
informações do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana 
(Sindinova). Porém, de acordo com dados da Abicalçados, a valorização do dólar tem 

impactado nas importações de calçados.  
 

No trimestre, entraram no Brasil 8,17 milhões de pares por US$ 101 milhões, quedas 
de 27,6% em volume e 35,5% em valores na relação com igual período de 2015. No 
recorte de março a queda foi ainda maior. No mês passado, foram importados 2,35 

milhões de pares por US$ 30,3 milhões, quedas de 47,2% em pares e 46% em dólares, 
na relação com o mesmo mês do ano passado. 

 
As principais origens das importações do trimestre foram Vietnã (3 milhões de pares 
importados por US$ 54,16 milhões, queda de 36,3%); Indonésia (1,23 milhão de 

pares por US$ 22 milhões, queda de 38,5%) e China (3,33 milhões de pares por US$ 
13,13 milhões, queda de 29,5%).  

 
“Hoje, com o freio no consumo, os consumidores estão buscando qualidade e os nossos 
calçados têm essa vantagem”, ressalta o empresário Ronaldo Andrade Lacerda, dono 

da Lynd Calçados, em Nova Serrana.  
 

Em Belo Horizonte, de acordo com dados divulgados na semana passada pela Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL), os itens mais importantes para os belo-horizontinos na 
hora das compras são: preço (30,5%) e qualidade dos produtos (15%). Quando 

perguntados a eles, na pesquisa, quais os produtos pretendem consumir, os mais 
citados foram roupa (23,2%) e calçados (18,1%). 

 
LONGE DO IDEAL  
 

No Brasil, de acordo com a Abicalçados, em março, os calçadistas exportaram 10,56 
milhões de pares, que geraram US$ 79,77 milhões, 12,5% menos do que no mesmo 

mês de 2015 (US$ 91,14 milhões). Em pares, porém, a queda foi menor, de 2,3% 
frente aos 10,8 milhões de pares exportados em março de 2015.  
 

Segundo a associação, a receita gerada vem registrando aumentos mês a mês. Em 
janeiro, foi de US$ 69,33 milhões e em fevereiro de US$ 77,65 milhões. “Existe uma 

recuperação gradual, mas ainda está muito aquém do esperado para o período”, 
comenta Heitor Klein. 

 
Para ele, a oscilação cambial e a instabilidade política e econômica brasileira geram 
certa apreensão no mercado internacional.  

 
“Em poucos meses, passamos de uma cotação de mais de R$ 4 para R$ 3,50 por dólar. 

A insegurança é muito grande. Os importadores esperam o melhor momento para 
fechar negócios, o que acaba atrasando ou até inviabilizando embarques”, aponta. Por 
outro lado, o fato de haver estabilidade no volume é visto como positivo pelo 

executivo. “Não perdemos mercado e o dólar mais elevado, apesar de instável, vem 
possibilitando formação de preço mais competitivo”, explica. 



 

Troca de governo pode paralisar parte do Minha Casa, avaliam empresários 

18/04/2016 - Fonte: EM.com 
 
 

 
 

 
 

 

O eventual impeachment da presidente Dilma Rousseff pode ter impacto direto no 
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Executivos que atuam no 

segmento de baixa renda acreditam que a possível chegada de um novo governo pode 
resultar no congelamento de parte da iniciativa, que já entregou 2,6 milhões de 
residências desde 2009. Alguns agentes estão considerando reter investimentos até 

que haja uma sinalização clara sobre a continuidade do Minha Casa. 
 

O risco mais elevado gira em torno do segmento que beneficia a população de renda 
mais baixa: a faixa 1. Os executivos consultados pelo Broadcast - serviço de 
informações em tempo real da Agência Estado -, que preferiram não se identificar, 

afirmam que, no caso de mudança de governo, é quase certo que o ano de 2016 não 
contará com o início de novas obras.  

 
A preocupação maior, no entanto, é que o segmento seja paralisado "por tempo 
indeterminado", após a conclusão dos empreendimentos que já foram contratados. 

 
A faixa 1 do programa é aquela com maior carga de subsídios e, por isso, um eventual 

esforço de ajuste fiscal pode resultar em corte desses "gastos". "Faixa 1 é risco total, 
porque é muito oneroso para o governo. Se tiver uma troca de governo, deve ser o 

primeiro do programa a ter orçamento cortado", diz uma fonte. "Mas esperamos que 
seja retomado quando o governo tiver mais capital, pois é justamente na faixa 1 que 
há grande parte do déficit habitacional no Brasil", acrescenta. 

 
Mesmo se o governo Dilma continuar no poder, e tentar contratar novas obras em 

2016, a dúvida do setor é sobre o atingimento de metas. "Esse governo se acostumou 
a colocar objetivos que não podem ser atingidos", aponta outro empresário que 
também atua em baixa renda, ao lembrar que a faixa 1 sofreu com atrasos de 

pagamentos às empresas em 2015. 
 

Por enquanto, o atual vice-presidente Michel Temer (PMDB), que deve assumir o 
Planalto no caso de impeachment, afirmou recentemente que vai dar continuidade a 
programas sociais, como Bolsa Família, Pronatec, Fies e Prouni. 

 
Faixa 1 do programa é aquela com maior carga de subsídios e, por isso, um eventual 

esforço de ajuste fiscal pode resultar em corte desses 'gastos' 
 
Faixas. Na nova fase do Minha Casa, Minha Vida, estão previstas as contrações de 

dois milhões de unidades de todas as faixas até 2018: 500 mil unidades na faixa 1, 
500 mil na recém-criada faixa 1,5, 800 mil na faixa 2 e outros 200 mil na faixa 3. Para 

2016, a expectativa do governo é contratar 110 mil unidades na faixa 1, 120 mil na 
faixa 1,5, 180 mil na faixa 2 e 70 mil na faixa 3. 
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,troca-de-governo-pode-paralisar-parte-do-minha-casa--minha-vida--avaliam-empresarios,10000026740


O presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC), José Carlos 
Martins, defende que, independentemente de quem estiver no poder, é preciso 
readquirir a credibilidade do governo.  

 
Para isso, ele acredita em mecanismos que cessem novos gastos, assim que o limite 

orçamentário for atingido, o que envolveria restrições em novas obras e concursos 
públicos, por exemplo. O Minha Casa é um "subproduto" desse processo, 

principalmente na faixa 1, diz o executivo. 
 
Por outro lado, outras faixas do programa, que não pesam tanto no orçamento da 

União, deveriam ganhar mais espaço. "Estamos com dificuldades fiscais. Em vez de 
focar na faixa 1, deveríamos concentrar nas faixas 2, 3 e na recém-criada 1,5", diz. 

"Tenho certeza que um novo governo entende que esses são os únicos segmentos e 
talvez o único programa social que funciona hoje. Precisamos de um programa 
habitacional de baixa renda", acrescenta. 

 
Apesar de também defenderem maior foco em faixas do programa que se apoiam 

primordialmente em linhas de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviços (FGTS), outros executivos têm relatado insegurança.  
 

"Com um novo governo, a presidência da Caixa deve mudar. O que garante que o 
crédito continuará a ser fornecido? Como eu posso iniciar um empreendimento com 

insegurança sobre as condições de financiamento?", questiona outro executivo. 
 
As faixas 1,5 e 2 contam com menos subsídios, mas dependem da estatal Caixa 

Econômica Federal para a oferta de crédito com recurso do Minha Casa. No caso da 
faixa 3, o benefício do programa reside somente nos juros mais baixos do crédito com 

FGTS. Para representantes do setor, as faixas 2 e 3 tiveram papel essencial na redução 
do déficit habitacional com baixo custo para o Estado. 
 

De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas, a faixa 2 consumiu somente 9% 
subsídios da União nas obras, enquanto a maior parte dos recursos públicos foi 

fornecida em forma de financiamento.  
 
O segmento também representou 62% das unidades entregues e 53% das contratadas 

até o final de 2015. "A faixa 2 não pode parar, nem a faixa 3. São as únicas coisas 
que estão funcionando na economia hoje. Os segmentos se apoiam no FGTS, que foi 

pensado justamente para habitação", alerta uma fonte. 
 
O orçamento do programa até 2018, de R$ 210 bilhões, deve ser dividido em R$ 41 

bilhões do governo e R$ 39 bilhões em subsídios do FGTS. Além disso, os R$ 130 
bilhões restantes devem vir de crédito do FGTS. Já o orçamento atual para 2016 é de 

R$ 7 bilhões. 
 

Para garantir que o programa continue operando, executivos têm entrado em contato 
com políticos e formadores de opinião da oposição, de acordo com fontes. 
 

Os representantes do setor defendem que o programa seja mantido 
independentemente do governo. "A expectativa é de que o governo dê continuidade 

ao programa habitacional, tendo em vista os benefícios que o programa traz. Seja 
quem for o governo, nós defendemos a manutenção do Minha Casa", diz o vice-
presidente de habitação popular do Sinduscon-SP, Ronaldo Cury. 

 



"Se as pessoas tiverem o mínimo de bom senso e de preocupação com o Brasil, 
tratarão o programa como política habitacional de Estado e não de governo", afirma o 
vice-presidente de habitação econômica no Secovi-SP. "O déficit habitacional só se 

resolve com política habitacional séria, perene e de longo prazo", acrescentou.  
 

Fiat foca em renovar linha e exportar 

18/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

A renovação completa do portfólio da Fiat na América Latina foi iniciada este ano pelas 

pontas, na parte de cima com a picape Toro e embaixo como o compacto popular Mobi, 
ambos lançados no intervalo de dois meses entre fevereiro e abril.  

 
“Agora vamos trabalhar no recheio desse nosso sanduíche”, faz a analogia Stefan 
Ketter, presidente da Fiat Chrysler Automobiles, FCA, para os mercados latino-

americanos (com exceção do México) e vice-presidente global de manufatura do 
grupo.  

 
Segundo ele, o ritmo será de um lançamento por semestre até 2018, com produtos 
novos, e foco também em aumentar as exportações. “Vamos aproveitar nossa grande 

vantagem que é a capacidade local de desenvolvimento independente da matriz, que 
poucos fabricantes têm aqui”, destaca.  

 
Ketter avalia que a Toro e o Mobi são mostras distintas do que a FCA pode fazer no 

Brasil para o mundo. Com maior valor agregado e padrão de qualidade internacional, 
a Toro já tem interessados em países desenvolvidos, como os Estados Unidos.  
 

“Ainda estamos na fase de estudos se é possível exportar o modelo para lá”, explica o 
executivo – existem restrições quanto a impostos e emissões.  

 
“Mas o fato é que se não tivéssemos investido em uma fábrica entre as mais eficientes 
do mundo (em Goiana, Pernambuco, que também produz o Jeep Renegade nacional), 

onde é possível fazer esse tipo de veículo, não teríamos alcançado esse padrão e não 
atrairíamos esse interesse. Ninguém exporta carros para os Estados Unidos a partir 

do Brasil e nós poderemos ter essa capacidade”, pontua.  
 
Embora com qualidades bem mais modestas, o Mobi também deverá ter forte presença 

em mercados que consomem carros de baixo custo. A Fiat espera vender o modelo 
em toda a América Latina, incluindo o México. Em escala gradual nos próximos 12 

meses, cerca de 30% da produção do novo compacto deverá ser destinada ao exterior, 
o que pode significar algo entre 20 mil e 30 mil unidades por ano.  
 

“Queremos nos tornar uma base de exportação. Nossa política é de construir um 
mercado de América Latina real, não só Argentina, que pode ser considerado como 

parte do mercado brasileiro. A verdade é que nunca fizemos isso, costumamos 
exportar só para o país vizinho. O plano é expandir esse horizonte para todos os países 
da região, incluindo os andinos, todo o Mercosul e o México”, afirma Ketter.  

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23800/fiat-foca-em-renovar-linha-e-exportar


Ele avalia que a FCA tem vantagens competitivas para isso: “Tenho certeza que só nós 
temos independência de design e engenharia regional para desenvolver carros 
próprios, as outras montadoras precisam muitas vezes importar plataformas e 

adaptar. Pela primeira vez estamos desenvolvendo no Brasil um centro de plataformas 
internacionais que podem ser usadas globalmente.” 

 
Ketter avalia que ainda levará algum tempo para desenvolver mais mercados de 

exportação: “Nunca colocamos foco nisso. Por isso precisamos construir todo o 
processo e iniciar as negociações. Isso não será feito da noite para o dia.”  
 

PRÓXIMOS PASSOS 
Ketter diz que quase todos os novos desenvolvimentos da FCA América Latina serão 

centrados em duas plataformas principais. Uma delas, de tamanho médio, fica na 
fábrica de Goiana (PE), sobre a qual já são montados Jeep Renegade e Fiat Toro. Mais 
dois produtos, a serem lançados no próximo ano, deverão usar a mesma base. A 

plataforma compacta fica na antiga e modernizada unidade de Betim (MG), que dá 
origem a 85% dos carros produzidos na planta mineira.  

 
“Isso traz grande competitividade e flexibilidade, trabalhando com uma só plataforma 
não é necessário reinventar um carro a cada lançamento. Betim continuará sendo a 

nossa maior planta com investimentos constantes”, diz o executivo.  
 

Cada novo carro que entra em produção em Betim traz consigo modernizações. No 
caso do Mobi, por exemplo, vários conceitos de automatização e produção eficiente 
que começaram a ser aplicados em Goiana agora também são introduzidos na planta 

que deu origem à Fiat no Brasil.  
 

Os processos de estamparia, solda e montagem final receberam atualizações e novos 
robôs com a chegada do Mobi, o que beneficia outros modelos que são feitos na mesma 
linha. Uma nova cabine de pintura entra em operação em agosto.  

 
Atualmente apenas 60% da capacidade de produção de Betim está sendo utilizada. 

Ketter avalia que é um porcentual “até que bom” se comparado com a média de 50% 
de ociosidade de todas as montadoras no País.  
 

“É um nível muito perigoso e difícil de sustentar”, diz. Com duas paradas já feitas este 
ano, a planta mineira também executou um rodízio de funcionários, colocando 500 

operários em treinamento para a produção do Mobi. “Estamos aproveitando toda a 
flexibilidade que Betim tem”, informa Ketter.  
 

RETOMADA 
Para Ketter, o desenvolvimento do novo ciclo de produtos da Fiat deverá nos próximos 

meses deverá trazer de volta “naturalmente” a liderança de mercado para a marca no 
mercado nacional, posição perdida para a GM no primeiro trimestre. O executivo evita 

dar pistas dos próximos passos para não atrapalhar as vendas dos modelos que estão 
em linha e deverão sofrer alterações.  
 

Sabe-se que está preste a ser lançado um motor três-cilindros que deverá equipar 
primeiro o Uno e depois se espalhar para o resto do portfólio com motorização de 1 

litro. Também são esperadas grandes mudanças na família Palio: o hatch deve crescer 
e decretar o fim do Punto, segundo informações veiculadas pela imprensa 
especializada.  

 



“Em tempos de crise não valem oportunismos que destroem valor, pois criam 
demandas insustentáveis. Participação de mercado é importante, mas não é a meta.  
 

O mais importante é manter o balanço positivo, ou não haverá ciclo de 
desenvolvimento de produtos nem plano de negócios que sobrevivam. Não podemos 

entrar um ciclo de destruição um do outro, precisamos criar valor”, analisa Ketter. 
Segundo ele, apesar da baixa do mercado brasileiro, a FCA se mantém rentável na 

América Latina desde o segundo semestre de 2015.  
 
“Estamos mantendo o mesmo nível neste primeiro trimestre”, diz. O executivo explica 

que a queda nas vendas da Fiat foi em parte compensada pelo sucesso do Jeep 
Renegade, que garantiu a rentabilidade. “Essa é a vantagem de ser uma empresa 

multimarca, com várias opções”, ressalta.  
 
A direção da FCA aposta que o mercado brasileiro deverá “retomar rapidamente” o 

ritmo de crescimento assim que for resolvida a instabilidade política, pois isso traria a 
confiança de volta ao consumidor.  

 
“O consenso deste ano é de mercado total de 2 milhões de unidades, mas isso pode 
mudar muito rápido com qualquer medida de ânimo. Se o otimismo voltar o Brasil 

cavalga rapidamente para cima e em menos de três anos recupera os níveis de vendas 
anteriores, mas estamos preparados para sobreviver com menos. O que o setor 

precisa para crescer é de regras claras para política industrial, fiscal e de exportações, 
e isso só virá com estabilidade política”, analisa Ketter.  
 

O executivo destaca que a prioridade de política para a indústria automotiva deveria 
ser centrar esforços na reindustrialização do setor de autopeças e ferramentaria.  

 
“Existiam mais de 100 ferramentarias quando saí do País, hoje existem menos de 20, 
por exemplo. Não é possível basear a produção de veículos em importações, vai ser 

um desastre se isso acontecer. É preciso reerguer essa indústria, é o que nos dá 
competitividade para criar uma base de exportação aqui”, destaca. “Nós podemos 

ajudar com técnica e equipamentos, mas o setor também precisa de ajuda financeira 
e mais qualificação de mão de obra.”  
 

Venda parcelada cai 32,7% para leves 

18/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
A venda parcelada de veículos leves zero-quilômetro atingiu 260,4 mil unidades no 

primeiro trimestre e registrou queda de 32,7% ante o mesmo período do ano passado. 
A redução no volume de parcelamentos foi pouco maior que a retração verificada em 
emplacamentos desse segmento no período (-28,3%).  

 
Os dados foram divulgados pela Cetip, empresa integradora do mercado financeiro 

que opera o Sistema Nacional de Gravames. O número considera as vendas a prazo 
por CDC, leasing, consórcio e outras formas menos expressivas.  
 

Já a venda parcelada dos pesados zero-quilômetro (14,8 mil unidades) teve queda de 
8,2%, muito menor que a verificada nos emplacamentos (-36,5%), indicando que 

aumentou a participação dos financiamentos nas vendas desse tipo de veículo.  
 
 

 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23799/venda-parcelada-cai-327-para-leves


RETRAÇÃO AFETA TAMBÉM USADOS 
Segundo a Cetip, a venda parcelada de veículos leves usados somou 631,3 mil 
unidades e registrou queda de 10,7% ante os mesmos três meses de 2015. Os 

seminovos com até três anos de uso tiveram queda de 15%. Modelos com quatro a 
oito anos recuaram 9,3%, mas aqueles com nove a 12 anos registraram pequeno 

crescimento de 2,4%. 
 

O parcelamento de caminhões e ônibus de segunda mão somou 28,6 mil veículos e 
registrou queda de 9,6%, maior que a anotada para os novos.  
 

DUAS RODAS  
A venda parcelada de motos novas somou 164,9 mil unidades no primeiro trimestre e 

registrou queda de 25,3%. A retração informada pela Cetip é semelhante à calculada 
pela Abraciclo, associação dos fabricantes do setor, que informa queda de 26,6% nos 
emplacamentos do período.  

 
A movimentação também foi menor no mercado de motos usadas, em que a 

negociação de 24 mil unidades representou queda de 11,7% ante o primeiro trimestre 
de 2015.  
 

Ainda segundo a Cetip, entre todas as modalidades de financiamento, a menor queda 
registrada (10,8%) foi a de consórcios, neste caso considerando leves, pesados e 

motos. O CDC recuou 20,6%. 
 
Veja abaixo os dados da Cetip por segmento: 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Magneti Marelli desenvolveu soluções para o Fiat Mobi 

18/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 
A Magneti Marelli mais uma vez está na lista dos grandes fornecedores de um carro 

da Fiat. A empresa, que também pertence ao Grupo FCA, produz uma série de 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23801/magneti-marelli-desenvolveu-solucoes-para-o-fiat-mobi


componentes e tecnologias para o subcompacto Mobi, que acaba de ser apresentado 
à imprensa. 
 

Entre os destaques está o quadro de instrumentos com display de TFT, que permite 
ao motorista acessas informações e imagens em alta resolução, como nomes de 

músicas e notícias, além de dados do carro.  
 

O modelo conta ainda com o amortecedor Cofap Powershock desenvolvido pela 
companhia. O componente promete mais estabilidade e segurança ao reduzir o efeito 
rolling, a inclinação lateral do veículo quando ele está em uma curva. 

 
A divisão Plásticos e Pedais da Magneti Marelli entrega ao Mobi o sistema de 

abastecimento flex. Segundo a fabricante, os tubos e válvulas levam o combustível ao 
tanque de forma mais eficiente, restringindo a evaporação e reduzindo o nível de 
emissões.  

 
A mesma área fornece o conjunto de pedais em plástico, com pedal de freio híbrido. 

Segundo a empresa, a solução garante redução de 20% no peso quando comparada 
a uma pedaleira totalmente metálica. 
 

Na área de iluminação, a Marelli é responsável por entregar faróis e lanternas para o 
carro. Outro produto da fabricante é o sistema composto pelo coletor de escape com 

catalisador integrado. A tecnologia é da divisão Sistemas de Exaustão da companhia. 
 

Volkswagen alcança a produção de 2,5 milhões de veículos no Paraná 

18/04/2016 - Fonte: Automotive Business 
 

 
 

 
 
 

 
O Grupo Volkswagen comemora a marca de 2,5 milhões de veículos feitos na fábrica 

de São José dos Pinhais, no Paraná. O modelo que representou o volume foi um Golf 
GTI vermelho. O complexo industrial foi inaugurado em 1999 e hoje, além do 
hatchback, produz a família Fox, e os Audi A3 Sedan e Q3.  

 
Os veículos fabricados no Paraná são referência em tecnologia e inovação. 

Trabalhamos com muita dedicação para produzir carros com a máxima qualidade e o 
melhor custo-benefício.  
 

Por trás de um número tão grandioso como este existem muitos investimentos, 
pesquisas em busca da melhoria contínua dos nossos produtos e o comprometimento 

constante com a satisfação dos nossos clientes”, apontou em comunicado o gerente 
da fábrica, Luis Fernando Pinedo.  
 

Tanto o Golf quanto o A3 Sedan são construídos com a estratégia modular MQB do 
Grupo Volkswagen. A arquitetura permite padronizar processos de manufatura entre 

diferentes modelos, garantindo redução de custos e de tempo. 
 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23798/volkswagen-alcanca-a-producao-de-25-milhoes-de-veiculos-no-parana


Vendas do Grupo VW crescem só 0,8% no trimestre 

18/04/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

O Grupo VW vendeu neste primeiro trimestre 2,5 milhões de unidades em todo o 

mundo e registrou discreta alta de 0,8% sobre o mesmo período do ano passado. O 
pequeno crescimento foi possível pelo desempenho na China e em parte da Europa.  

 
No continente americano o cenário é de queda. A América do Norte anotou 201,5 mil 
unidades e queda de 2,1% ante o mesmo período do ano passado. Nos Estados Unidos, 

os 124 mil veículos entregues de janeiro a março resultaram em retração de 5,7%.  
 

A América do Sul vendeu 110,6 mil veículos do grupo no trimestre e anotou retração 
de 27,6% ante o mesmo período de 2015. Olhando o Brasil isoladamente, as 71,1 mil 
unidades entregues resultaram em queda ainda maior, de 35,9% ante o primeiro 

trimestre do ano passado.  
 

A Europa absorveu 1,05 milhão de veículos do grupo de janeiro a março, acréscimo 
de 3,3% sobre o mesmo período de 2015. A parte ocidental do continente (exceto a 
Alemanha) adquiriu 901,1 mil unidades e cresceu 3,5%. Com 319,5 mil veículos, o 

crescimento na Alemanha foi mais modesto, 1,5%, prejudicado pelo mau desempenho 
da marca-mãe.  

 
As vendas nas regiões central e leste somaram 151 mil veículos e anotaram alta de 

2,3%. Na Rússia, onde as entregas somaram 36,4 mil unidades no primeiro trimestre, 
a queda ante igual período de 2015 foi de 16,3%.  
 

A Ásia-Pacífico absorveu 1,04 milhão veículos no trimestre e cresceu 4,3%. Na China, 
onde as entregas somaram 955,5 mil veículos, volume recorde no período, a alta foi 

de 6,4%. 
 
DESEMPENHO POR MARCA 

 
Nestes três primeiros meses de 2016, a marca Volkswagen repassou 1,46 milhão de 

unidades e registrou queda de 1,3%. Essa retração decorre do mau desempenho nos 
Estados (-12,5%), no Brasil (-39%). A marca também registrou queda de 3,8% no 
mercado doméstico, a Alemanha.  

 
As vendas mundiais da Audi no primeiro trimestre somaram 455,8 mil automóveis e 

alta de 4%. A marca tcheca Skoda repassou 276,6 mil unidades e obteve acréscimo 
de 4,3%. A Seat entregou 102,9 mil carros no trimestre, apenas 200 a mais que no 
mesmo período do ano passado, crescendo 0,2%. 

 
A Porsche registrou em todo o mundo 56 mil unidades e obteve alta de 9,5% (no Brasil 

a alta foi de 19,3%). 
 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/23796/vendas-do-grupo-vw-crescem-so-08-no-trimestre


A divisão de veículos comerciais entregou 113,1 mil unidades e cresceu 4,3% sobre 
os mesmos três meses de 2015. A divisão MAN entregou 23,4 mil veículos, acréscimo 
de 6,3%. A Scania registrou 18,4 mil veículos e aumento de 5,4%.  

 

Radar com visão de 360° pacifica operários e robôs 

18/04/2016 - Fonte: CIMM 
 

Eles vêm se tornando cada vez mais importantes dentro das fábricas, devido à 
necessidade de desenvolver meios para que trabalhadores humanos e robôs convivam 
de forma pacífica - e sem acidentes. 

 
Ocorre que a tecnologia de detecção mais utilizada até agora, baseada em escâneres 

a laser, tem várias limitações, por exemplo, quando superfícies plásticas, poeira ou 
fumaça obstruem o caminho dos feixes de laser - e basta uma leitura errada para que 
ocorra um acidente. 

 
Agora, as vantagens do radar nesses ambientes ficaram ainda maiores. 

Christian Zech e seus colegas do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, criaram um radar 
capaz de monitorar seu ambiente em 360º, tornando-o ideal para aplicações de 
segurança onde pessoas e robôs devem trabalhar juntos. 

 

 
Radar 360º 

 
 
Enquanto um escâner a laser consegue medir a distância e posição de uma pessoa 
somente se ela estiver trabalhando na linha de visada do sensor, o radar consegue 

penetrar através de material opaco, o que significa que o operário pode ser detectado 
e rastreado mesmo se estiver trafegando por trás de caixas, equipamentos ou outros 

obstáculos, ou se o ambiente de repente se encher de vapor ou fumaça. 
 

"Nosso radar não fica focalizado em um único ponto. Em vez disso, ele envia ondas na 
faixa dos milímetros em formato claviforme. Ao contrário de um escâner laser, os 
sinais são refletidos mesmo quando a visibilidade é obstruída," resume Zech. 

Já existem radares de milímetro, mas eles são geralmente baseados em guias de 
ondas, o que os torna grandes e caros. O módulo de alta frequência do novo 

equipamento - o coração do radar - é uma placa de 7,8 x 4,2 x 2,8 centímetros. 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14178-radar-com-visao-de-360-pacifica-operarios-e-robos


Com antenas e demais aparatos de controle, o novo radar 360º mede 20 centímetros 
de diâmetro e 70 centímetros de altura. 
 

Novelis eleva vendas de alumínio automotivo 

18/04/2016 - Fonte: CIMM  

 
Fornecendo cerca de 50% do alumínio laminado consumido pela indústria automotiva 

no mundo todo, a Novelis vem aumentando ao ritmo de 20% a 25% ao ano suas 
vendas a montadoras e fornecedores, que compraram 341 mil toneladas do insumo 
no ano fiscal terminado em março de 2015, ou 11% do total de 3,1 milhões de 

toneladas processadas pela empresa no período.  
 

“A demanda global cresce com as exigências de limitação de emissões, alcançadas 
(em parte) com a redução de peso trazida pelo uso cada vez mais intensivo do alumínio 
em várias partes dos carros. Seguindo essa tendência o porcentual fornecido ao setor 

deve até avançar ainda mais este ano”, explica Fernando Wongtschowski, gerente de 
marketing e desenvolvimento de produto da Novelis no Brasil.  

 
No mercado brasileiro a indústria automotiva consome mais alumínio fundido, aplicado 
em blocos de motor e rodas, por exemplo; o fornecimento do metal laminado ao setor 

ainda é marginal. 
 

 “Fornecemos para alguns fabricantes de pequenas peças, mas o potencial é muito 
maior. Algumas montadoras estão testando nosso material, devem consumir mais nos 
próximos anos, mas ainda não fechamos nenhum contrato”, diz Wongtschowski. Para 

trabalhar com alumínio laminado, os fabricantes de veículos precisam também fazer 
diversas modificações nos processos industriais, principalmente nas áreas de 

estamparia e soldagem de carrocerias.  
 

Se a demanda crescer também no Brasil, a Novelis já se preparou para aumentar o 
fornecimento às montadoras de forma rápida. A empresa investiu US$ 350 milhões 
em sua fábrica de Pindamonhangaba (SP), que desde 2013 aumentou a capacidade 

de laminação de 400 mil para 600 mil toneladas/ano, e a de reciclagem de 200 mil 
para 390 mil toneladas/ano. Isso significa que, nos níveis atuais, a Novelis sozinha 

pode dar conta de todo o consumo no País. Em 2015 foram consumidos no Brasil 575,7 
mil toneladas de chapas de alumínio, por todos os setores.  
 

Wongtschowski avalia que o preço do alumínio, em torno de 20% a 25% mais alto do 
que o aço laminado, não deverá continuar a ser uma barreira para elevar a demanda 

das montadoras no Brasil, pois o custo de aquisição é amplamente compensado pela 
redução de peso, que pode diminuir o consumo de combustível em torno de 30%, 
além de ganhos com redução de estruturas da suspensão e aumento da durabilidade 

de peças.  
 

O alumínio tem apenas um terço da densidade do aço. Essa leveza vem conquistando 
cada vez mais fabricantes de veículos, especialmente da Europa e Estados Unidos. A 
Ford, por exemplo, elevou substancialmente a quantidade de alumínio utilizada na 

nova picape F-150, sua campeã de vendas no mercado americano.  
 

A Jaguar Land Rover vem fazendo o mesmo e já tem modelos com carrocerias inteiras 
construídas em alumínio. Capôs e portas feitas com o metal mais leve já são bastante 
comuns em carros de diversas marcas. O alumínio da Novelis já está presente em 

mais de 180 modelos de carros em todo o mundo.  

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14177-novelis-eleva-vendas-de-aluminio-automotivo


Reciclável 
Outra vantagem do alumínio é seu alto grau de reciclabilidade, que reduz em cerca de 
95% o consumo energético para a produção. Metade do metal laminado pela Novelis 

globalmente já vem de fontes recicláveis, no Brasil esse índice sobe para 62%. A 
empresa tem o objetivo de aumentar o porcentual de reciclagem em todas as suas 

plantas para 80% até 2020.  
 

Isso permite o fechamento de contratos em ciclo fechado com alguns clientes, em que 
a Novelis se compromete a fornecer alumínio com porcentual reciclado mínimo pré-
definido e também recolhe das montadoras toda a sucata que sobra do processo de 

produção, para reprocessamento e novo fornecimento. Ford e Jaguar Land Rover já 
fecharam acordos assim para a fabricação determinados modelos, com certificação de 

que 75% do alumínio fornecido sejam de fontes recicláveis. 
 

Nova fábrica da TMD está 50% concluída 

18/04/2016 - Fonte: CIMM  
 

A nova fábrica da TMD Friction em Salto (SP) está com 50% das obras concluídas, 
segundo informou a fabricante de pastilhas e lonas de freio, que começou a construir 
a unidade em maio de 2015. A planta recebe investimento de R$ 142 milhões, o maior 

aporte em outro continente do grupo japonês Nisshinbo, controlador da TMD.  
 

A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2017, quando a empresa 
deixará a sua atual unidade fabril em Idaiatuba, também no interior paulista, onde 
iniciou as operações em 1975 ainda como Cobreq, comprada em 2001 pela alemã 

TMD, que desde 2011 pertence à Nisshinbo.  
 

Com pouco espaço para crescer em Idaiatuba, onde está instalada em zona urbana 
em terreno de 82.000 m² e área construída 18.000 m², no distrito industrial de Salto 

a TMD tem 100.000 m² e a fábrica ocupará 32.000 m², atendendo assim sua 
necessidade de expansão.  
 

“A estrutura de concreto pré-fabricado do prédio principal já está finalizada. No 
momento são executadas as instalações de infraestrutura e iniciamos a construção 

dos prédios sociais, como restaurante, ambulatório médico e áreas de suporte que 
deverão estar concluídas até julho”, informa Edilson Jaquetto, diretor geral de negócios 
OE (fornecimento direto às montadoras), que coordena o projeto em Salto.  

 
“Até janeiro de 2017 a obra civil estará totalmente finalizada e algumas áreas 

produtivas estarão em operação. A transferência total de Indaiatuba para Salto deve 
ocorrer até julho do ano que vem, restando trazer somente o estoque de produtos 
acabados, que virá até janeiro de 2018”, resume o diretor. 

 

Grupo Airbus e Siemens assinam contrato de cooperação de longo prazo na 
área de sistemas híbridos elétricos de propulsão 

18/04/2016 - Fonte: CIMM  
 

O Grupo Airbus (símbolo na bolsa de valores: AIR) e a Siemens (símbolo na bolsa de 
valores: SIE) assinaram contrato de colaboração na área de propulsão híbrida elétrica.  

 
Ao fazê-lo, os CEOs de ambas as empresas, Tom Enders e Joe Kaeser, lançaram um 
importante projeto conjunto para a eletrificação da aviação, com o objetivo de 

http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14176-nova-fabrica-da-tmd-esta-50-concluida
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14175-grupo-airbus-e-siemens-assinam-contrato-de-cooperacao-de-longo-prazo-na-area-de-sistemas-hibridos-eletricos-de-propulsao
http://www.cimm.com.br/portal/noticia/exibir_noticia/14175-grupo-airbus-e-siemens-assinam-contrato-de-cooperacao-de-longo-prazo-na-area-de-sistemas-hibridos-eletricos-de-propulsao


demonstrar a viabilidade técnica de vários sistemas híbridos elétricos de propulsão até 
2020.  
 

As duas empresas farão contribuições significativas para o projeto e formarão uma 
equipe de aproximadamente 200 colaboradores para avançar na liderança europeia da 

inovação e no desenvolvimento de aeronaves movidas à eletricidade. 
 

“Voos elétricos e híbridos elétricos representam um dos maiores desafios industriais 
de nossa época, visando à aviação sem emissões de CO2. O progresso que alcançamos 
nessa área em poucos anos, junto com nossos parceiros industriais e governamentais, 

é impressionante, culminando com a travessia do canal por nossa aeronave elétrica E-
Fan no ano passado.  

 
Nossos sinceros agradecimentos vão hoje, especialmente ao Governo da Baviera e ao 
Ministro Aigner pelo apoio aqui em Ottobrunn”, disse Tom Enders, CEO do Grupo 

Airbus. “Acreditamos que até 2030 aeronaves com menos de 100 lugares poderão ser 
movidas por sistemas híbridos de propulsão e estamos determinados a explorar esta 

possibilidade juntamente com parceiros de classe mundial como a Siemens.” 
 
“Ao entrarmos na área altamente inovadora da tecnologia de propulsão de aeronaves, 

abrimos um novo capítulo na E-Mobility. A colaboração com o Grupo Airbus criará 
novas perspectivas para nossa empresa e nos abrirá ainda mais para inovações 

revolucionárias”, disse o Presidente e CEO da Siemens AG Joe Kaeser.  
 
“O empreendimento será um projeto importante no âmbito de nossa assim chamada 

Innovation AG. Conforme anunciado anteriormente, o objetivo dessa unidade é 
cooperar com parceiros inovadores para identificar e investir em novas tendências e 

desenvolver oportunidades de negócio orientadas para o futuro. Esses parceiros 
incluem empreendedores do ambiente de colaboradores da própria Siemens, de 
startups externas e de empresas recém-fundadas.” 

 
Sistemas híbridos elétricos de propulsão podem reduzir de maneira significativa o 

consumo de combustível das aeronaves e reduzir o ruído. As metas da União Europeia 
para emissões visam a uma redução de 75 por cento das emissões de CO2 até 2050 
em relação aos valores do ano de 2000. Estes objetivos ambiciosos não podem ser 

atingidos com tecnologias convencionais. 
 

O Grupo Airbus e a Siemens planejam desenvolver em conjunto protótipos para vários 
sistemas com categorias de potência que vão de uns 100 quilowatts até 10 ou mais 
megawatts, ou seja, para viagens curtas, locais com aeronaves com menos de 100 

lugares, helicópteros ou veículos aéreos não tripulados (UAVs) até viagens clássicas 
de percurso curto e médio. 

 
As duas empresas em conjunto com a Diamond Aircraft da Áustria inicialmente 

apresentaram uma aeronave híbrida em 2011. Desde então, a Siemens tem 
desenvolvido um motor elétrico para aeronaves que fornece cinco vezes mais potência 
ao mesmo tempo em que mantém o mesmo peso. 

 
O Grupo Airbus tem amealhado experiência operacional com aeronaves movidas à 

eletricidade desde 2014 com o E-Fan, uma aeronave totalmente elétrica de dois 
lugares dedicada ao treinamento de pilotos.  
 

Esse sucesso foi alcançado juntamente com vários parceiros industriais e firme apoio 
do governo francês. O Grupo Airbus tenciona acelerar, com a capacidade ampliada da 



E-Aircraft System House, o desenvolvimento de componentes e tecnologia de 
sistemas. 
 

A Siemens está determinada a estabelecer sistemas de propulsão híbridos-elétricos 
para aeronaves como futuro negócio. Os parceiros concordaram em colaborar de 

forma exclusiva nas áreas de desenvolvimento selecionadas. Paralelamente, ambos 
continuarão a trabalhar em conjunto com os seus atuais parceiros em aeronaves 

pequenas com menos de 20 lugares. 
 

Dólar à vista cai e Bolsa sobe no mercado futuro após impeachment 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Apesar do cenário externo negativo, por causa da queda nos preços do petróleo, o 
dólar à vista operava em baixa nesta segunda-feira (18), no dia seguinte à aprovação 
do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados.  

A moeda americana à vista recuava 0,37% há pouco, cotada a R$ 3,5333, mas o dólar 
comercial subia 0,31%, a R$ 3,5370.  

 
O Banco Central realiza nesta manhã leilão de swap cambial reverso de até 80 mil 
contratos, totalizando US$ 4 bilhões. Ante de a autoridade monetária anunciar a 

operação, tanto o dólar comercial quanto o à vista recuavam mais de 1%, e estavam 
no patamar de R$ 3,49.  

 
O Ibovespa futuro para junho subia de 0,71%, aos 54.570 pontos.  
 

No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 recuava de 
13,600% para 13,570%, e o DI para janeiro de 2021 caía de 13,040% para 12,890%.  

O CDS (credit default swap), espécie de seguro contra calote e indicador da percepção 
de risco do país, mostrava leve baixa de 0,04%, aos 341,909 pontos.  

 
O petróleo opera em queda após um possível acordo entre países para congelamento 
da produção ter fracassado em reunião realizada neste domingo (17). Em Londres, o 

Brent perdia 3,53%, para US$ 41,58 o barril; em Nova York, o WTI perdia 4,19%, 
para US$ 38,57 o barril.  

 
Os mercados globais reagem negativamente ao fracasso da reunião sobre o petróleo, 
com queda nas Bolsas europeias. Os índices acionários na Ásia fecharam no campo 

negativo. Os índices futuros na Bolsa de Nova York também apontavam baixa.  
 

Declínio global do carvão faz sua maior vítima 

18/04/2016 - Fonte: Exame 
 

 
 

 
 

 
Ao longo dos últimos quatro anos, os preços do carvão caíram quatro vezes, 
arrastando para o precipício meia centena de empresas, que fecharam as portas (ou 

melhor, suas minas). Mas, nesta semana, a trajetória descendente da commodity 
reivindicou sua vítima mais emblemática: a norte-americana Peabody Energy, líder 

global desse mercado.  

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1762271-dolar-a-vista-cai-e-bolsa-sobe-no-mercado-futuro-apos-impeachment.shtml
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http://www.exame.com.br/topicos/commodities


Fundada em 1883, a empresa entregou na quarta-feira (13) um pedido de insolvência 
de acordo com o capítulo 11 da lei dos Estados Unidos, que regula as falências no país, 
um sinal de que a indústria do carvão está numa espiral de dificuldades, 

aparentemente, sem fim.  
 

Com presença em 25 países e 8 mil funcionários, a Peabody era uma corporação de 
US$ 20 bilhões há cinco anos. Atualmente, ela vale US$ 38 milhões, compara o The 

Wall Street Journal. 
 
Segundo a Bloomberg, todas as minas e escritórios da empresa operarão normalmente 

enquanto durar o processo, que não incluirá as operações da empresa na Austrália. 
 

Bye, bye carvão?  
Em editorial, a agência de notícias considera a falência da Peabody Energy como a 
“ilustração mais viva da profunda e bem-vinda mudança do mercado para longe do 

carvão”. 
 

Em se tratando dos Estados Unidos, a tendência parece irreversível. “A indústria do 
carvão americana é um doente terminal”, decretou em 2015 a consultoria Carbon 
Tracker Initiative, em relatório de alerta para os investidores que poderiam ser 

tentados a colocar seu dinheiro no combustível fóssil. 
 

O uso do carvão foi dissociado do crescimento econômico daquele país por uma série 
de razões, segundo o estudo. A principal delas é a disponibilidade de outras fontes 
competitivas de energia, como a abundância de gás de xisto, e a maior participação 

das energias renováveis, como solar e eólica. 
 

Também contribuíram para a decadência da indústria carvoeira nos EUA as 
regulamentações cada vez mais rígidas sobre a poluição do ar e do setor da energia, 
oriundas de determinações da Agência de Proteção Americana (EPA) e do próprio 

governo Obama. 
 

"A queima de carvão é como travar uma guerra sobre a saúde. Seus efeitos sobre a 
poluição do ar são imperdoavelmente altos, custando bilhões de dólares e milhares de 
vidas perdidas a cada ano", disse em comunicado Kim Knowlton, cientista e vice-

diretor do Centro de Ciências do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais. 
 

Ele afirma que a a falência da Peabody não significa necessariamente que o fim do 
carvão está próximo, mas espera "que seja tomada como um sinal de que precisamos 
agir rapidamente para acabar com a era da queima de combustíveis fósseis, que 

desencadeou o caos climático que os nossos filhos vão herdar".   
 

Em nota, Tom Sanzillo, diretor de finanças do Instituto de Economia da Energia e 
Análise Financeira (IEEFA), pondera que o colapso da maior empresa de carvão privada 

no mundo é um evento significativo, mas também sublinha que isso não significa o 
seu fim.  
 

"A Peabody Energy está falindo porque a sua liderança não foi capaz de se ajustar ao 
novo mercado de energia, no qual o carvão está sendo substituído por novas fontes 

de energia. Dito isto, a indústria do carvão não está morta, mas enfrenta um tempo 
em que deve inovar como nunca antes. Isso significa mercados menores e menos 
minas", opina. 
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No cenário global, o combate às mudanças climáticas tem ajudado a redesenhar o 
mercado mundial de energia — a tendência é que fontes poluentes, como o carvão, 
sejam gradualmente abandonadas em favor das energias limpas. Outro indicativo 

dessa tendência é o crescimento das renováveis, cuja implantação superou os 
combustíveis fósseis no ano passado. 

 
Em relatório recente, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) 

reduziu sua estimativa de crescimento da demanda global de carvão nos próximos 
cinco anos por mais de 500 milhões de toneladas equivalentes (uma métrica comum 
da indústria e do governo), em reconhecimento das tremendas pressões que os 

mercados de carvão enfrentam. 
 

A redução do apetite chinês é uma delas, avalia a AIE. Em 2013, o país chegou a 
responder por metade da demanda mundial de carvão, mas tem dado sinais de que 
vai reduzir o passo.  

 
Três fatores principais indicam essa tendência: o declínio na indústria pesada do país, 

os esforços para controlar a poluição atmosférica nas cidades e o crescente 
investimento em energias renováveis para cumprir compromissos de combate às 
mudanças climáticas. 

 

Ford nega interesse em fusão com a Fiat Chrysler 

18/04/2016 - Fonte: Exame  
 

 
 
A Ford afirmou nesta sexta-feira que não está interessada na proposta lançada pelo 

conselheiro executivo da Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne, que declarou que a 
montadora americana era uma de suas possíveis candidatas para a fusão. 

 
"Como dissemos de forma consistente, a Ford não tem planos ou interesse além de 
seguir acelerando nosso plano One Ford, produzir produtos de excelente qualidade e 

fomentar inovação em todos os aspectos de nossa empresa", afirmou a companhia em 
comunicado enviado à Agência Efe. 

 
Hoje, de Amsterdã (Holanda), onde acontece a reunião de acionistas da FCA, 
Marchionne declarou que Ford, Volkswagen (VW) e Toyota são seus possíveis 

candidatos para a fusão, depois que sua proposta foi rejeitada por seu principal alvo, 
a General Motors (GM). 

 
Desde abril de 2015, Marchionne perseguiu de forma agressiva a ideia que, para 
sobreviver no atual ambiente empresarial, a FCA tem que fundir-se com um dos 

principais fabricantes de automóveis do mundo. 
 

Desde então, Marchionne tentou em várias ocasiões estabelecer conversas com a 
General Motors para iniciar negociações sobre uma possível fusão, mas a GM rejeitou 

plenamente as ofertas do empresário ítalo-canadense. 
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Fiesp defende que resultado na Câmara terá efeito positivo na economia 

18/04/2016 - Fonte: JB 

  
 
 

 
 

 
 

O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, disse que o 

resultado deste domingo (17) na votação da Câmara terá efeitos positivos para a 
economia a partir desta segunda-feira (18). “Aliás, só pela expectativa de um bom 

resultado a bolsa de valores subiu significativamente e o dólar caiu”, afirmou. 
 
Segundo ele, o mercado já reagiu positivamente desde a semana passada com a 

perspectiva do resultado desse domingo, com a admissibilidade do processo 
de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

 
 Ele negou que haja um golpe em curso no país. “O governo do PT é que está dando, 
deu ou tentou dar um golpe na nação brasileira e não o processo de impeachment”, 

acrescentou Skaf. Ele disse acreditar que o processo “está sendo respeitado passo a 
passo como determina a Constituição”. 

 
“Golpe é o que o PT está dando na nação com desemprego de milhões, com a economia 
acabada, com fechamento de lojas, de fábricas. Golpe é essa bagunça que aconteceu 

no Brasil por total desgoverno. Esse sim tem sido um golpe na nação”, disse. 
 

Skaf informou que espera que os senadores aprovem o processo de impedimento. “E 
assim a presidente terá de se afastar do cargo até o julgamento final no Senado 

federal”, concluiu. 
 

Crédito para as empresas 

18/04/2016 - Fonte: JB 
 

A Assessoria de Gestão das Representações (AGR) da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) realizou hoje, 15 de abril, no Rio de 
Janeiro, a 13ª Reunião do Grupo Técnico de Trabalho sobre Meio Ambiente (GTT-MA). 

As linhas de crédito disponíveis para as empresas implementarem projetos de 
eficiência energética foram um dos principais temas da pauta do encontro. 

 
O tema é estratégico: a implementação de projetos de eficiência energética nas 
empresas, principalmente nas que têm um consumo intensivo de energia - como 

hotéis, restaurantes, bares, lavanderias, salões de beleza, açougues e supermercados 
-, pode gerar até 30% de economia.  

 
Por isso, o GTT-MA resolveu levantar as possibilidades e soluções disponíveis no 

mercado e convidou o Banco do Brasil (BB), que já possui parceria com muitas 
Federações do Sistema, para fazer uma apresentação das linhas de financiamento 
disponíveis para este fim. 
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Segundo Walter Febraio Junior, gerente da Diretoria de Micro e Pequenas Empresas, 
o banco trabalha com o conceito de que o investimento em eficiência pode e deve 
gerar economia para o empreendimento. 

 
“Percebemos que há um desconhecimento por parte do micro e pequeno empresário 

sobre os gastos com energia, há um potencial de redução de até 30% no consumo se 
houver a priorização da energia fotovoltaica. E, ainda, uma simples troca de iluminação 

por sistema de LED e a troca por aparelhos que são mais eficientes já podem gerar 
uma diferença”, afirmou Walter. 
 

O banco verificou que é possível enquadrar o financiamento para a Eficiência (EE), 
baseado em regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel n° 482, 

de 17.04.2012), gerando economia para as empresas. “Esse é um tema relativamente 
novo para o banco, viemos compartilhar o que estamos desenvolvendo e ouvir de 
vocês quais os anseios e o que precisamos desenvolver”, disse Walter. 

 
Soluções de crédito para EE 

Entre as linhas de crédito disponibilizadas pelo banco para a implementação de 
negócios e produtos sustentáveis estão: o Cartão BNDES, com recursos do Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social; o Proger, Programa de Geração de 

Emprego e Renda, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); e o 
Crédito Empresa, uma linha de financiamento do próprio banco. 

 
O Cartão BNDES financia até 100% do valor dos itens disponíveis no cartão, com prazo 
de 3 a 48 meses para a quitação e taxa de 1,24% ao mês. Já o Proger tem duas 

categorias. O Proger Urbano Empresarial é para empresas com faturamento até 10 
milhões.  

 
Nesta categoria, são financiados 80% do valor dos equipamentos adquiridos com um 
teto de até 1 milhão por empresa. A empresa tem até 72 meses para pagar o 

financiamento, com 12 meses de carência e taxas de até 0,97% ao mês. “Essa linha 
é a que oferta as melhores condições para as MPEs”, afirma o gerente do BB.  

 
O Proger Turismo Investimento está disponível para empresas do segmento que 
estejam cadastradas no Cadastur, do Ministério do Turismo, e estas terão até 120 

meses para quitar o financiamento e até 2 anos e meio de carência para começar a 
pagar a dívida. “Em 2016 temos 1 bilhão em recursos disponíveis para aplicação. As 

linhas oferecem prazos adequados ao fluxo de caixa das empresas, e destaco ainda os 
encargos competitivos proporcionados pelas linhas do Proger”, destaca Walter. 
  

Outra opção apresentada foi o Crédito Empresa, com recursos próprios do Banco do 
Brasil, a empresa pode ter financiamento de até 100% do valor do equipamento, com 

prazo de até 60 meses para pagar, sendo 3 meses de carência e taxa de 2,19% ao 
mês. “Esse crédito não requer grande burocracia, por isso o juro é um pouco maior”, 

explica.  
 
Contraponto e oportunidade 

Durante a reunião do GTT-MA, o representante da Fecomércio-AC, Miguel Angelo, 
levantou a preocupação com o tempo de vida útil de equipamentos para a 

implementação da EE, como as placas de energia fotovoltaica.  
 
“A aquisição do equipamento ainda é muito cara, não compensa o investimento, e os 

gastos com a manutenção também são altos, por isso acreditamos que é necessário 



que existam incentivos fiscais para promover a implementação da eficiência 
energética”, defendeu.  
 

A assessora da AGR, Cristiane Soares, destacou que existe uma diferença entre a 
célula solar e a célula fotovoltaica, e esta segunda permite captar e armazenar energia 

que pode ser vendida. A representante da Fecomércio-SP, Cristiane Lima Cortez, 
acrescentou que a Aneel, em 2015, atualizou norma regulamentadora (Aneel n° 687, 

de 24.11.2015) e tornou possível que as empresas criem um consórcio para realizar o 
repasse dessa energia armazenada. 
 

 O representante da Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
(FNHRBS), Ricardo Bezamat, complementou as informações, afirmando que hoje a 

rede energética é de mão dupla e que, no momento em que está gerando a energia, 
a que não for utilizada é armazenada na rede e cria um crédito para uso da empresa 
por até três anos. Ou seja, o investimento inicial pode se transformar em uma 

oportunidade de negócios. 
 

FMI garante oferecer mais suporte para acelerar crescimento global em 2016 

18/04/2016 - Fonte: JB 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse 
nesta quinta-feira (14) que o Fundo se empenhará mais em 2016 para ajudar seus 

membros a alcançar seus objetivos de crescimento econômico, incluindo a destinação 
de mais recursos para proteger países vulneráveis. 

 
Em um documento da agenda de política econômica lançada nas reuniões do FMI com 
o Banco Mundial em Washington, Lagarde disse que o Fundo precisa assegurar que 

tem fundos adequados e examinará reformas, incluindo o fortalecimento dos laços 
com os bancos comerciais regionais e reexaminar suas ferramentas de crédito. 

 
Entre as reformas a serem consideradas, estará um uso maior dos direitos especiais 
de saque, unidade de conta do FMI, que vai incluir o iuan ainda este ano na cesta de 

moedas. 
 

"Os recursos financeiros do Fundo estarão disponíveis para sustentar a implementação 
de políticas econômicas com mais força, enquanto preserva a estabilidade financeira 
e protege aqueles que estão vulneráveis ao ambiente atual", disse Lagarde no 

documento. 
 

Ela acrescentou que o FMI vai trabalhar para ajudar a identificar espaço para política 
econômica e medidas necessárias para países alcançarem seus compromissos de 
crescimento, e que vai continuar a analisar as implicações das taxas negativas de 

juros. 
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Sinduscon-SP não espera mudanças econômicas no curto prazo 

18/04/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro 
 
O presidente do Sindicato da Construção de São Paulo (Sinduscon-SP), José Romeu 

Ferraz Neto, disse que a perspectiva de uma troca de governo não traz mudanças 
econômicas de curto prazo, uma vez que "ainda há um longo caminho a ser 

percorrido". Para o executivo, é elevada a probabilidade de o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff (PT) ser aprovado no Senado, após votação favorável ao 
processo na Câmara. 

 
Seja com a gestão atual ou numa nova administração, o executivo pediu reformas 

estruturais, como o ajuste fiscal e mudanças na fórmula previdenciária. Será 
importante observar, de acordo com Ferraz Neto, as declarações futuras do atual vice-
presidente Michel Temer (PMDB), que pode assumir o cargo de Dilma no caso de 

impeachment. Os comentários do peemedebista devem trazer direcionamento para as 
expectativas da população. 

 
"Temos de olhar como Temer planeja trabalhar com ajuste fiscal, corte de despesas, 
mudanças no sistema previdenciário e trabalhista. Se ele focar esforços nesses pontos, 

temos chance de ter uma perspectiva melhor para frente", afirmou o executivo. O 
presidente do Sinduscon-SP disse que espera uma mudança de atitude frente ao 

governo atual, que se concentrava demasiadamente em aumento de impostos. 
 
Ferraz Neto ressaltou ainda que o foco da entidade reside nas propostas, e não nos 

interlocutores. "Se as propostas forem positivas, ótimo, mas se não forem, teremos 
de buscar outras soluções", afirmou. Por enquanto, ele não espera grandes mudanças 

em termos de lançamentos ou vendas imobiliárias, o que deve passar a ocorrer no 
caso de recuperação da economia e ajustes nas contas públicas. 

 

Empresariado já se mexe para emplacar propostas com Temer 

18/04/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
A votação do impeachment aconteceu neste domingo (17), mas o empresariado não 

esperou para virar a página. As lideranças dos principais setores produtivos já 
trabalham nas propostas para entregar ao vice Michel Temer (PMDB), se ele realmente 
assumir a Presidência do país. 

 
Representantes da indústria, da agricultura e do comércio querem emplacar medidas 

que vão contra o receituário adotado pela presidente Dilma Rousseff. 
 
Estão na agenda: enterrar a ideia de recriar a CPMF e aumentar outros impostos, a 

flexibilização das leis trabalhistas e deixar de controlar o retorno das empresas que 
vencerem leilões de concessões de serviços públicos, entre outros pedidos. 

 
A indústria quer que as negociações trabalhistas sejam feitas diretamente entre 

empresas e seus funcionários, e os empresários do agronegócio querem juntar o 
Ministério da Agricultura com o do Desenvolvimento Agrário. 
 

Em um cenário mais abrangente, querem medidas de austeridade fiscal, que eles 
identificam como uma das principais falhas do governo da presidente Dilma. 
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Pedem redução do número de ministérios e dos gastos públicos com funcionalismo e 
racionalização no uso dos recursos destinados a programas sociais e de estímulo à 
economia. 

 
As propostas ainda não estão prontas, mas vêm sendo discutidas informalmente com 

emissários de Temer. Entre eles estão os ex-ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. 
Também participa o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). 

 
Por enquanto, eles procuram entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional 

do Comércio (CNC) e a Confederação Nacional dos Transportes (CNT), as federações 
da indústria de São Paulo (Fiesp) e do Rio (Firjan). 

 
Nessa fase, a preocupação da equipe que rodeia Temer é evitar a vinculação direta 
com grandes empresários para não dar margem à interpretação de que seu governo 

trocaria a agenda social –marca do governo petista– pela do capital. 
 

Publicamente, Temer já disse que não cortará programas sociais, como o Bolsa 
Família, mas vai revê-los. 
 

“Com um cenário político estável, acreditamos que haverá uma retomada rápida da 
economia”, disse Paulo Skaf, presidente da Fiesp. 

 
“Temos de fazer um novo pacto social para reconstruir a economia”, disse João 
Martins, presidente da CNA. 

  
O QUE OS PRINCIPAIS SETORES DA ECONOMIA PEDIRÃO A TEMER 

Agricultura 
– Garantia de crédito para produção com taxas mais baixas 
– Liberação de pelo menos R$ 750 milhões em recursos para o seguro agrícola 

– Flexibilização da legislação trabalhista 
– Fim de loteamento político na pasta 

 
Indústria 
– Evitar a valorização excessiva do real (queda do dólar) 

– Aumento da terceirização 
– Negociações trabalhistas serem feitas diretamente entre empresas e seus 

funcionários 
– Enterrar a CPMF e qualquer outra medida que aumente impostos 
 

Transportes 
– Acelerar programa de concessões, começando pelas rodovias 

– Revisão do modelo de privatização, acabando com o controle das taxas de retorno, 
e permitindo sistemas mistos de investimento público e privado no caso das ferrovias. 

 

Acionistas da Usiminas aprovam em AGE aumento de capital social em R$ 1 

bi 

18/04/2016 - Fonte: isto É Dinheiro  
 

Os acionistas da Usiminas aprovaram, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
realizada nesta segunda-feira, 18, o aumento do capital social por meio de subscrição 
privada no valor de R$ 1 bilhão. 
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O conselho de administração da siderúrgica mineira havia aprovado o aumento de 
capital no dia 11 de março, que ocorrerá por meio da emissão de 200 milhões de novas 
ações ordinárias, ao preço de R$ 5,00 por ação. 

 
Os acionistas até 20 de abril terão direito de preferência pelo prazo de 30 dias para a 

aquisição das novas ações emitidas na proporção de 0,20252 nova ação para cada 
uma. As ações adquiridas a partir de 22 de abril não farão jus ao direito de preferência 

pelo acionista adquirente. 
 

TST regulamenta a mediação, que permite tentativa de acordo antes de 
ajuizamento de dissídios coletivos 

18/04/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
O Tribunal Superior do Trabalho instituiu, por meio do Ato 168/TST.GP, o 
procedimento de mediação e conciliação pré-processual em dissídio coletivo.  A 

iniciativa, proposta pelo vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, tem como 
inspiração a experiência bem sucedida do presidente da Corte, ministro Ives Gandra 

Martins Filho, na solução e prevenção de conflitos quando ocupou a vice-presidência 
do TST no biênio 2014/2016. 
 

A audiência de mediação pode ser requerida por qualquer uma das partes interessadas 
e será realizada na sede do TST, e será conduzida pelo vice-presidente do TST. Podem 

ser submetidas à mediação as demandas judiciais passíveis de dissídios coletivos de 
natureza econômica, jurídica ou de greve. 
 

A regulamentação tem como base o artigo 764 da CLT, que estabelece a valorização 
da conciliação como forma de solução de conflitos, e a Resolução 125 do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. 
 

BNDES deve perder R$ 10 bilhões de fundos do FGTS 

18/04/2016 - Fonte: R7 

 
Quase um ano após o conselho curador do FGTS ter autorizado a transferência de R$ 

10 bilhões do fundo que aplica recursos do trabalhador em infraestrutura - e que 
acumula patrimônio bilionário -, o banco de fomento deve perder o direito de usar a 
verba. O Ministério do Trabalho e Previdência Social já avisou que, se o banco e o 

fundo não entrarem em acordo, o dinheiro deve ser realocado para financiar a casa 
própria. 

 
Neste momento, oficialmente, o BNDES diz estar impedido de sacar os recursos porque 
responde a uma ação trabalhista movida pela associação dos servidores da instituição, 

que pede, entre outras coisas, a incorporação de cargos. Pelas regras do FI-FGTS, as 
empresas sócias ou financiadas pelo fundo não podem responder a ações trabalhistas 

vinculadas ao trabalho escravo ou terceirização ilegal - não é o caso do processo contra 
o BNDES. 
 

O banco informou, em nota, que junto com a Caixa está trabalhando na estruturação 
da operação, "visando chegar ao formato mais adequado".  

 
Fontes a par das negociações para a transferência dos recursos disseram que a 
"desculpa da vez" do BNDES é "bem frágil" e os motivos para não ter sacado o dinheiro 
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são outros. Antes da questão do processo trabalhista, o banco vinha colocando outros 
entraves técnicos para não sacar os R$ 10 bilhões. O dinheiro continua no caixa do 
FGTS e é aplicado em títulos públicos. 

 
No primeiro semestre de 2015, o banco pressionou o governo a fazer a transferência 

porque não tinha caixa suficiente para arcar com os desembolsos de financiamento 
que já tinham sido acertados com concessionárias de rodovias, portos, ferrovias, 

aeroportos e energia. O pagamento das pedaladas fiscais, porém, reforçou os cofres 
do banco na passagem de 2015 para 2016 em R$ 38 bilhões. 
 

O comitê de investimento do FI-FGTS escolheu as obras que deveriam receber os 
financiamentos em julho de 2015. A aprovação do colegiado vale por nove meses, 

período que se encerrou nesse sábado. A operação será novamente discutida entre os 
membros do comitê - formado por representantes do governo, dos trabalhadores e 
dos empregadores - na reunião marcada para o fim deste mês. 

 
Para injetar esses recursos no BNDES foi preciso que o conselho curador do FGTS 

abrisse uma brecha na regra que impede o fundo de ter mais de 20% de todo o capital 
desembolsado em um mesmo grupo ou instituição. O banco ainda deve ao FI-FGTS 
R$ 4 bilhões dos R$ 7 bilhões dos títulos de dívida (debêntures) emitidos em 2008. 

 
Somado o que deve com o que pegaria, a exposição do FI-FGTS ao BNDES seria de 

quase 27% do capital comprometido. 
 
Logo depois que a operação foi aprovada pelo conselho curador do FGTS, o deputado 

Mendonça Filho (DEM-PE) apresentou projeto para suspender a transferência. O 
argumento é que o regulamento do fundo veda o repasse de recursos a instituições 

financeiras e bancos de desenvolvimento. 
 
Retorno baixo 

O deputado diz que a operação "tem o poder de erodir o resultado do FGTS" pelo baixo 
retorno estipulado - 7% ao ano mais TR (Taxa Referencial). Segundo ele, normas 

prudenciais importantes foram deixadas de lado, "de forma a viabilizar os anseios do 
governo federal, ainda que em detrimento do interesse dos trabalhadores, detentores 
do patrimônio do FGTS". 

 
O questionamento da operação por órgãos de controle é o principal temor da equipe 

técnica do BNDES, que apresentou vários entraves para a operação. Em documento 
confidencial, obtido pelo Estado, a equipe técnica da Caixa Econômica Federal, 
administradora do FI-FGTS, também apontou fatores de risco à operação. 

 
O primeiro é político. Como é controlado integralmente pelo governo federal, as 

estratégias do banco podem ser influenciadas por fatores políticos, diz a análise. O 
governo, porém, não atua como garantidor do endividamento assumido pelo BNDES. 

 
"Caso o BNDES torne-se insolvente ou não tenha capacidade de honrar os seus 
compromissos assumidos, o FI-FGTS não poderá recorrer ao governo federal no que 

tange a garantias", alerta o documento. A questão é que o risco de calotes das 
empresas que receberiam esses R$ 10 bilhões do FI-FGTS é do BNDES, mas não há 

quem garanta a operação caso essas companhias não cumpram suas obrigações e o 
banco não tenha como cobrir o rombo. 
 

A Caixa afirmou que não há definição de que o banco terá "recurso suficiente em caixa" 
para pagar as debêntures na hipótese de eventual vencimento antecipado. De acordo 



com o documento, a decisão do governo de não fazer mais aportes no BNDES e a 
obrigação de transferir os dividendos para o Tesouro podem reduzir a "disponibilidade 
de recursos" para cumprir suas obrigações.  

 

Impeachment fica em segundo plano e Bolsa cai puxada por Petrobrás; dólar 
sobe 

18/04/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 

 
 A vitória na Câmara da ala pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff está em 
segundo plano na negociação dos ativos financeiros nesta segunda-feira, 18. No caso 

do dólar, a moeda norte-americana abriu em queda, abaixo de R$ 3,50, mas passou 
a operar em forte alta após nova intervenção do Banco Central no mercado. Ao mesmo 

tempo, o Ibovespa caía, pressionado principalmente pela Petrobrás. 
 
Às 10h15, o dólar à vista no balcão subia 1,88%, a R$ 3,5924, depois de bater R$ 

3,61 na máxima e R$ 3,4857, na mínima. Petrobrás ON cedia 4,03% e a ação PN 
recuava 4,64%. O Ibovespa declinava 1,35%, aos 52.510 pontos.  

 
O BC vendeu 68.840 contratos de swap reverso (que funciona como compra no 
mercado futuro) na manhã desta segunda e há expectativa de que o BC volte a fazer 

novo leilão com a oferta remanescente da primeira operação, que ofereceu um total 
de até 80 mil contratos ofertados.  

 
Segundo o analista Jefferson Rugik, da Correparti, o mercado também realiza lucros 
após aprovação do impeachment na Câmara, e destacou que o petróleo em queda lá 

fora também ajuda a pressionar.  
 

Com a influência do exterior, a Bolsa brasileira operava em queda, pressionada 
principalmente pelas ações da Petrobrás. O recuo nos preços do petróleo influenciou 
a negociação dos papéis da estatal, bem como um movimento de realização de lucros.  

 
Operadores relatam que a aprovação na Câmara dos Deputados do prosseguimento 

do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff já havia sido embutido nos 
preços. 
 

No exterior, o petróleo caía mais de 4%, trazendo cautela aos mercados, com bolsas 
em leve baixa na Europa e nos futuros de Nova York. Os preços da commodity ainda 

ecoam a falta de acordo para congelar a produção da commodity, durante reunião 
ontem em Doha, capital do Catar. 
 

Recuo da demanda global deve adiar retomada das siderúrgicas no Brasil 

18/04/2016 - Fonte: DCI 

 
A perspectiva de queda da demanda por aço no mundo não deve ser suficiente para 

aliviar a pressão sobre os preços. A conjuntura global de sobrecapacidade será um 
fator adicional para as siderúrgicas brasileiras, que tentam sobreviver em meio à crise 
no País. 

 
"Como o mercado doméstico está ruim, as usinas estão tentando exportar. Mas a 

demanda global segue em queda e o excesso de capacidade impede uma recuperação 
consistente dos preços", afirma o analista da LCA Consultores, Wermeson França. 
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Ele observa que o ambiente para as siderúrgicas no País vai continuar extremamente 
acirrado. "Os principais setores demandantes estão muito ruins e, apesar das diversas 
paralisações de equipamentos, os estoques se mantêm altos", acrescenta. 

 
Segundo projeção da Associação Mundial do Aço (Worldsteel Association, na sigla em 

inglês), divulgada na semana passada, a demanda em 2016 deve recuar 0,8% sobre 
o ano passado, para 1,4 bilhão de toneladas. 

 
"O cenário para a indústria do aço continua desafiador com o impacto da desaceleração 
da China, o crescimento lento em outras regiões e a queda das commodities", disse 

em nota o chairman do comitê econômico da entidade, T V Narendran. 
 

A sobrecapacidade global estimada pela Worldsteel, puxada principalmente pela China, 
gira em torno de 700 milhões de toneladas. 
 

Com isso, principalmente os grandes produtores - como China, Ucrânia e Rússia - 
concentraram esforços nas exportações. A estratégia central para obter êxito passa 

pela redução significativa dos preços, o que por muito tempo causou uma 
"canibalização" do mercado. 
 

No entanto, com a queda da demanda no mundo, França enxerga um certo alívio nas 
cotações. "Mas isso não significa que haverá uma recuperação consistente dos preços 

no Brasil", pondera o analista. 
 
Ele afirma que algumas siderúrgicas aplicaram reajustes recentemente, porém, o 

cenário ainda é restrito para aumento de preços. "Mesmo precisando urgentemente 
de caixa, as empresas vão ter dificuldades para fazer reajustes." 

 
Segundo balanço divulgado na sexta-feira (15) pelo Instituto Aço Brasil (IABr), a 
produção de aço bruto no primeiro trimestre alcançou 7,4 milhões de toneladas, queda 

de 12,3% em relação a igual período de 2015. Em laminados, a retração foi ainda 
maior, de 17,5%, para 5,1 milhões de toneladas. 

 
A produção foi impactada pelo desempenho no mercado doméstico. De janeiro a 
março, as vendas de produtos siderúrgicos caíram 23,1%, para 4 milhões de 

toneladas. "Estamos retornando a níveis da década passada", observa França. 
 

Ainda conforme o IABr, no acumulado de janeiro a março o consumo aparente 
registrou queda de 29,3% em relação ao mesmo período de 2015, para 4,3 milhões 
de toneladas. 

 
O economista da LCA pontua que parte dessa queda se deve à redução das 

importações, pressionadas pelo efeito da apreciação do câmbio. "Mas o principal fator 
ainda é a demanda extremamente fraca no País", acrescenta. 

 
Projeções 
A LCA projeta uma retração importante do volume produzido pelas siderúrgicas no 

País. Segundo a consultoria, neste ano a produção de aços planos deve recuar 13,8%, 
impactada principalmente pelo arrefecimento do setor automotivo e de bens de capital. 

 
Já em aços longos, que sofre com a forte retração do mercado imobiliário, a produção 
deve apresentar declínio de 12,2% na mesma base de comparação. Com isso, a 

produção total de aço bruto deve ter uma queda de 9%, aponta a LCA. 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Minério de ferro sobe acompanhando alta na demanda por aço 

18/04/2016 - Fonte: DCI 
 

O minério de ferro teve alta nos mercados futuros e à vista, acompanhando a alta do 
aço, que foi apoiado por uma demanda sazonal firme que elevou as margens de 
produtores e impulsionou o apetite pela matéria-prima. 

 
Uma série de dados recentes que mostram estabilização na economia da China 

também estimulou a alta dos preços.  
 
Os preços de residências na China subiram em março no ritmo mais acelerado em 

quase dois anos, segundo dados do governo divulgados nesta segunda-feira. 
 

O minério de ferro para setembro na bolsa de Dalian teve alta de 2,8 por cento, para 
425,50 iuanes a tonelada, após tocar uma máxima no dia de 436 iuanes. 

 
Na bolsa de Cingapura, o minério de ferro para junho avançou 3,2 por cento, para 
55,05 dólares a tonelada. 

 
O minério de ferro para entrega imegiata no porto chinês de Tianjin teve alta de 4,17 

por cento, para 59,90 dólares por tonelada. 
 

Brasil entra em uma transição arriscada após votação, diz Financial Times 

18/04/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro 
 

O jornal britânico Financial Times publicou reportagem na versão eletrônica em que 
afirma que, após a votação de domingo na Câmara, o Brasil ingressa em uma 
"transição arriscada". A publicação chama atenção para o risco de "vácuo no poder" 

no período entre o possível fim do governo Dilma Rousseff e o início do subsequente 
governo Michel Temer. 

 
"Analistas e até mesmo alguns políticos da oposição temem que a votação de domingo 

contra Dilma pode ser o início de uma transição arriscada", cita a reportagem publicada 
na manhã desta segunda-feira, 18. "O período intermediário em que ela será um 
governante em fim de mandato, mas o senhor Temer ainda não tenha assumido o 

poder poderia criar um vácuo de poder". 
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Além disso, mesmo após eventual posse de Temer, será preciso correr para angariar 
apoio e mostrar que o novo governo tem capital político. "Se ele chegar ao poder como 
agora parece mais provável, o senhor Temer, um advogado constitucionalista de 75 

anos e três vezes presidente da Câmara, terá de agir rapidamente para garantir que 
ele também não será deposto", diz o FT. 

 
Para tentar reforçar o suporte a eventual governo, o FT diz que Temer terá de atrair 

rapidamente apoio a um programa econômico crível, enfatizando a correção das 
distorções econômicas como o déficit fiscal no médio prazo, enquanto também executa 
reformas pontuais, como regras para exploração de petróleo, cita o FT que ouviu 

analistas. 
 

Nas ruas, o FT diz que será importante que Temer sinalize com clareza qual será seu 
comportamento com a operação Lava Jato especialmente após rumores de que Temer 
poderia tentar frear as investigações. O tema é importante, diz o jornal, porque "o 

clima das ruas promete ser implacável". 
 

Brasil tem pior desempenho de filiais da Volks 

18/04/2016 - Fonte: EM.com 
 

O Brasil é o mercado onde a montadora alemã Volkswagen teve o pior resultado em 
vendas no primeiro bimestre de 2016. Dados divulgados ontem pela empresa mostram 

que foram entregues 45,2 mil unidades no acumulado de janeiro e fevereiro no Brasil.  
 
O número é 37,4% menor do que o registrado em igual período de 2015. Em todo o 

mundo, a montadora teve aumento de 1,4%, para 1,54 milhão de veículos. 
 

"A situação econômica geral no Brasil continua desafiadora", disse, em comunicado à 
imprensa, o chefe de vendas do grupo alemão, Fred Kappler. Segundo a montadora, 

o mau momento do Brasil tem afetado negativamente as demais economias da região. 
Ao todo, a América do Sul teve 70,6 mil veículos entregues, número 29,3% menor 
que o visto há um ano. 

 
Entre os mercados listados pela Volks no relatório de vendas, o Brasil teve o pior 

desempenho. O segundo pior mercado foi a Rússia, cujas vendas caíram 23% no 
bimestre.  
 

Na Europa, os emplacamentos aumentaram 3,8%, sendo que a alta alcançou 4,2% na 
Alemanha. Entre os demais grandes mercados, houve aumento de 7,6% nas vendas 

na China e queda de 7,1% nos EUA, onde a empresa enfrenta um escândalo ambiental. 
 

Acionistas da Usiminas aprovam aumento de capital de R$ 1 bilhão 

18/04/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo 
 

A Usiminas informou nesta segunda-feira (18) que assembleia extraordinária de 
acionistas aprovou por unanimidade aumento de capital de R$ 1 bilhão, a ser feito por 

meio de emissão de 200 milhões de novas ações ordinárias.  
 
A assembleia foi realizada em Belo Horizonte nesta manhã e envolveu acionistas 

representativos de 82% do capital votante da Usiminas e 7,5% das ações preferenciais 
da produtora de aços planos que atravessa sérias dificuldades financeiras.  
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A aprovação do aumento de capital era fundamental para que bancos concedessem à 
Usiminas suspensão de 120 dias no cumprimento de obrigações financeiras, como 
parte de um plano para reestruturar as finanças da companhia e que envolve venda 

de ativos.  
 

A operação conta com garantia de subscrição pelo grupo Nippon Steel, que divide o 
controle da Usiminas com o grupo Techint, das ações a que tem direito e de eventuais 

sobras até o limite de R$ 1 bilhão. O compromisso é condicionado à assinatura de 
documentos definitivos com os credores financeiros da empresa relacionados ao 
acordo para suspensão do vencimento das dívidas.  

 
Com isso, os acionistas da companhia terão 30 dias para exercerem direito de 

preferência no aumento de capital, prazo que vai de 22 de abril a 23 de maio.  
 
CSN  

A Companhia Siderúrgica Nacional abriu um processo para tentar obrigar a Usiminas 
a utilizar recursos do caixa de uma subsidiária de mineração e forçar a empresa a 

rever os termos do planejado aumento de capital de 1 bilhão de reais.  
 
A CSN entrou com a ação na semana passada para forçar a Usiminas a transferir cerca 

de R$ 900 milhões do caixa da Mineração Usiminas para os cofres da siderúrgica, 
afirmaram fontes à agência Reuters. A ação pede que a Usiminas pague dívidas com 

esses recursos.  
 
A ação, que foi impetrada na quarta-feira, tinha um pedido de liminar. A liminar foi 

rejeitada por um tribunal de Minas Gerais, disseram as fontes, e o juiz só deve decidir 
sobre os pedidos da CSN ao analisar o mérito. A CSN tem 14,1% das ações ordinárias 

da Usiminas e 20,7% das ações preferenciais.  
 
O processo também pede a anulação dos termos do aumento de capital aprovado, sob 

o argumento de que vai diluir e ser prejudicial aos acionistas minoritários da Usiminas, 
disseram as fontes.  

 

Toyota e Nissan suspendem operações no Japão após terremotos 

18/04/2016 - Fonte: G1 
 

 

 
 

 
 
 

 
As operações das montadoras Toyota e Nissan foram suspensas no Japão, após 

terremotos que atingiram o país e deixaram mais de 40 mortos e milhares de feridos.  
 
Até agora, houve 347 terremotos subsequentes ao abalo principal de quinta-feira (14). 

 
De acordo com nota divulgada pela Toyota neste domingo (17), a montadora 

suspenderá a produção de veículos, inicialmente, entre os dias 18 e 23 de abril. 
"Vamos continuar a fazer todos os esforços possíveis para oferecer suporte para os 
moradores de Kyushu e esperar o mais rápido possível a recuperação das áreas 

afetadas", diz o comunicado.  
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O presidente do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda disse, durante evento do G20 em 
Washington, neste sábado (16), que ainda era muito cedo para avaliar o impacto 
econômico do terremoto. 

 
Porém, a estimativa é de que a chance de que os danos econômicos tenham excedido 

os US$ 10 bilhões é de mais de 70%. As principais companhias de seguros ainda não 
divulgaram estimativas de perdas. 

 

CSN abre processo para forçar Usiminas a rever plano de capital, dizem 

fontes 

18/04/2016 - Fonte: DCI 
 

A Companhia Siderúrgica Nacional abriu processo para tentar obrigar a Usiminas a 
utilizar recursos do caixa de uma subsidiária de mineração e forçar a empresa a rever 
os termos do planejado aumento de capital de 1 bilhão de reais aprovado mais cedo 

nesta segunda-feira.  
 

A CSN entrou com a ação na semana passada para forçar a Usiminas a transferir cerca 
de 900 milhões de reais do caixa da Mineração Usiminas para os cofres da siderúrgica, 
afirmaram as fontes. A ação pede que a Usiminas pague dívidas com estes recursos. 

 
A ação, que foi impetrada na quarta-feira, tinha um pedido de liminar. A liminar foi 

rejeitada por um tribunal de Minas Gerais, disseram as fontes, e o juiz só deve decidir 
sobre os pedidos da CSN ao analisar o mérito. A CSN tem 14,1 por cento das ações 
ordinárias da Usiminas e 20,7 por cento das ações preferenciais. 

 
O processo também pede a anulação dos termos do aumento de capital aprovado, sob 

o argumento de que vai diluir e ser prejudicial aos acionistas minoritários da Usiminas, 
disseram as fontes. 
 

O aumento de capital da Usiminas foi aprovado por unanimidade dos acionistas 
presentes a uma assembleia extraordinária realizada em Belo Horizonte mais cedo 

nesta segunda-feira. A operação é condição para que bancos aprovem suspensão de 
obrigações financeiras da empresa por 120 dias. 
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