
 

 

06 DE JUNHO DE 2016 

Segunda-feira 

 EMPRESAS SE REESTRUTURAM PARA REPENSAR ESTRATÉGIA INTERNACIONAL 

 PROPOSTA DE CENTRAIS REDUZIRIA EM APENAS 15% ROMBO DA PREVIDÊNCIA 

 COM CÂMBIO A FAVOR, INDÚSTRIA BRASILEIRA APOSTA EM RETOMADA DAS 

EXPORTAÇÕES 

 VOLKS MUDA CALENDÁRIO DAS FÉRIAS COLETIVAS EM TAUBATÉ PELA 3ª VEZ 

 “TEMOS DE DISCUTIR A SOLVÊNCIA DAS EMPRESAS” 

 CRESCER SEM MEDO DEVE IR A PLENÁRIO NA PRÓXIMA SEMANA 

 SEM ZERAR ICMS, PARANÁ PODE FICAR DE FORA DE BOOM DA ENERGIA “CASEIRA” 

 POR DIA, 1.383 TRABALHADORES ENTRAM COM PEDIDO DO SEGURO-DESEMPREGO 

NO PARANÁ 

 ESTRANGEIROS RETIRAM QUASE R$ 2 BI DA BOLSA EM MAIO DIANTE DE INCERTEZA 

POLÍTICA 

 SITUAÇÃO REAL DA INADIMPLÊNCIA NO PAÍS É PIOR DO QUE MOSTRAM OS 

INDICADORES 

 NOVA RODADA DE CONCESSÕES É OPORTUNIDADE PARA DESENVOLVER MERCADO 

 SEIS EM CADA DEZ MICROEMPREENDEDORES TÊM DÍVIDAS NA PRAÇA 

 CHEFE TEMPORÁRIO VIRA OPÇÃO PARA ENCARAR A CRISE 

 EVENTO DISCUTE IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTERNA PARA SUPERAR A CRISE 

 ACORDO NO SENADO CORTA REAJUSTE DOS LIMITES DO SIMPLES NACIONAL 

 EXPORTAÇÃO AJUDA A AMENIZAR EFEITOS DA CRISE 

 COM CÂMBIO A FAVOR, INDÚSTRIA BRASILEIRA APOSTA EM RETOMADA DAS 

EXPORTAÇÕES 

 INFRAESTRUTURA RUIM TIRA R$ 150 BI DO PAÍS 

 COM LAVA JATO, ODEBRECHT DEMITE 50 MIL E VÊ DÍVIDA EM R$ 110 BILHÕES 

 NOVA RODADA DE CONCESSÕES É OPORTUNIDADE PARA DESENVOLVER MERCADO DE 

CAPITAIS 

 POVO FICA SEM ÔNIBUS EM PROTESTO DE TRABALHADORES CONTRA DUPLA FUNÇÃO 

 INADIMPLÊNCIA DE MICROEMPREENDEDORES CHEGA A 59% 
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 CBA É DESMEMBRADA DA VOTORANTIM METAIS 

 SAMARCO FARÁ PDV E DEVERÁ OPERAR COM ATÉ 60% DA CAPACIDADE 

 ECONOMISTAS PROJETAM QUEDA MENOR DO PIB, MAS INFLAÇÃO MAIOR NESTE ANO 

 EMERGENTES SUPERAM OS MAIS RICOS EM INVESTIMENTO EM ENERGIA LIMPA 

 PEQUENO INVESTIDOR DEVE MANTER CAUTELA NO MERCADO DE AÇÕES 

 COM SUSPENSÃO ELEVADA, VERSÃO AVENTUREIRA DO FIAT MOBI CHEGA ÀS LOJAS 

 HONDA COMEÇA A MONTAR NO BRASIL SCOOTER DE ORIGEM ITALIANA 

 PEDIDOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DISPARAM 95% E BATEM RECORDE ATÉ 

MAIO, DIZ SERASA 

 ALTA CARGA TRIBUTÁRIA NUM PAÍS EM RECESSÃO 

 MERCADO SOBE PREVISÃO DE INFLAÇÃO E PREVÊ TOMBO MENOR DA GERAÇÃO DE 

RIQUEZAS 

 QUASE METADE DOS SETORES DA INDÚSTRIA JÁ AJUSTOU ESTOQUES 

 IMPORTAÇÃO PREJUDICA FUNDIÇÕES EM MINAS 

 METALSIDER FIRMA-SE COMO UM COMPLEXO INTEGRADO 

 JUSTIÇA NEGA AÇÃO CONTRA PRESIDÊNCIA DA USIMINAS 

 ESOCIAL AGORA PERMITE DETALHAR GASTOS E DESCONTOS COM EMPREGADO 

 COBRE SEGUE O PETRÓLEO E AVANÇA INFLUENCIADO PELO DÓLAR FRACO 

 FRIGORÍFICO MINERVA DEMITE 400 EM MINAS 

 PARA EXPORTAR MAIS, APEX FOCA EM GRANDES MERCADOS 

 EM FINANCEIRAS, JUROS PODEM CHEGAR A 1.000% AO ANO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMBIO 

EM 06/06/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,506 3,506 

Euro 3,980 3,982 
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Empresas se reestruturam para repensar estratégia internacional 

06/06/2016 - Fonte: EM.com 
 

A melhora das exportações tem levado a uma reestruturação dentro das empresas 
para repensar a estratégia internacional. Além de algumas contratações de pessoal, 

as companhias do setor industrial têm intensificado a participação em eventos no 
exterior e já estudam retomar escritórios de representação lá fora. O movimento só 

não é mais intenso por causa da crise política e da turbulência no câmbio. 
 
Com a desvalorização do real, a Teka - que entrou em recuperação no ano passado - 

pretende exportar neste ano entre 15% e 20% da produção de produtos para cama, 
mesa e banho.  

 
Em 2015, apenas 8% da produção foi vendida para outros países. "Por causa da 
questão cambial, estamos conseguindo voltar a exportar para Europa e Estados 

Unidos, onde estávamos mais timidamente", diz Márcio Hoffmann, gerente de 
exportação da empresa. 

 
No médio e longo prazos, a Teka planeja reativar escritórios internacionais. No 
passado, a empresa tinha presença na Alemanha, na Argentina e nos EUA. "Esse 

movimento de volta internacional vai depender do câmbio, sobretudo para continuar 
exportando para os países do Hemisfério Norte. São mercados mais exigentes e 

disputados", diz Hoffmann. Para atender à demanda externa, a Teka aumentou a mão 
de obra em 12,5% - a empresa tem 1,6 mil funcionários. 
 

Quase todo o setor têxtil e de confecção tem sido beneficiado pelo novo patamar do 
câmbio. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) 

mostram que as exportações cresceram 13,3% entre janeiro e abril ante o mesmo 
período de 2015.  
 

"Até o ano passado, o setor só exportava alto valor agregado. Com o novo câmbio, as 
empresas também passaram a ser competitivas em produtos de valor agregado 

menor", diz Rafael Cervone, presidente da Abit. 
 
No setor de calçados, os resultados foram sentidos apenas em abril, embora haja uma 

perspectiva de aumento das vendas externas ao longo do ano. Segundo a Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), em abril foram exportados 8,4 

milhões de pares, um aumento de 11,7% na comparação com o mesmo mês de 2015. 
 
"Para crescer mais, as empresas estão precisando investir", afirma Pedro Bartelle, 

presidente da Vulcabrás/Azaleia. "Esse investimento não tem acontecido no setor pela 
incerteza do cenário econômico e político. O câmbio ajudou muito, mas as empresas 

que precisam comprar máquinas e se reestruturar estão esperando um pouco", diz. 
 

Na Vulcabrás/Azaleia, o crescimento das exportações foi de 20% no primeiro trimestre 
na comparação com o mesmo período do ano passado - a venda de calçado feminino 
cresceu 89% e a de tênis avançou 15%. "Atualmente, a exportação é nosso negócio 

mais lucrativo. Estamos incentivando a exportação, ainda mais com um câmbio que 
se desvalorizou tão rapidamente", diz o executivo. 

 
A Linea Brasil, fabricante de móveis para salas feitos de chapa de madeira, ampliou 
seu quadro em 10% este ano, para 490 funcionários. A demanda externa respondeu 

no ano passado por 16% do faturamento da empresa (de R$ 120 milhões) e este ano 
a fatia já está em 20%. Com fábrica em Arapongas (PR), a empresa vende para 35 

países da América do Sul, América Central e África. 
 
"No momento estamos negociando com distribuidores dos Estados Unidos", diz o 

diretor comercial Sidney Nakama. A Linea também viu a Argentina "renascer" como 
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importante mercado, após o fim das barreiras impostas pelo governo de Cristina 
Kirchner. Colaborou Cleide Silva. 
 

Proposta de centrais reduziria em apenas 15% rombo da Previdência 

06/06/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
A proposta das centrais sindicais de acabar com isenções previdenciárias reduziria o 

deficit da Previdência em cerca de 15% neste ano. As centrais defendem que o governo 
eleve a arrecadação da Previdência em vez de mudar as regras de acesso a benefícios, 
como vem estudando a equipe econômica. 

 
As isenções para o agronegócio e entidades filantrópicas que estão na mira das 

centrais, porém, devem somar R$ 17,6 bilhões em 2016, segundo projeções do fórum 
que tratou do tema, ainda na gestão Dilma Rousseff. 
 

Já o deficit esperado é de R$ 131 bilhões, segundo o Orçamento deste ano aprovado 
pelo Congresso, ou R$ 146 bilhões, segundo revisão feita pelo governo interino. 

 

 
 

O relatório do fórum mostra que o fim de todas as isenções previdenciárias permitiria 
diminuir o deficit da Previdência em 30%, mas não interromperia o crescimento. 

 
Sem todas as isenções, o buraco projetado para 2016 cairia para R$ 92 bilhões, ainda 
um pouco acima do verificado em 2015, R$ 86 bilhões. O aumento seria equivalente 

à inflação prevista para o ano. 
 

Para chegar a esse resultado, seria necessário acabar com os benefícios para todos os 
microempresários do Simples, uma renúncia estimada em R$ 20,6 bilhões neste ano. 

E ainda tirar o incentivo para microempreendedores individuais (MEI) e donas de casa 
contribuírem com o INSS, renúncia de R$ 1,3 bilhão. 
 

O fim da renúncia para o agronegócio e para microempreendedores foi cogitado pelo 
governo anterior, que não fechou uma proposta. O fórum de discussões também foi 

abandonado após o afastamento da presidente Dilma. 
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IMÓVEIS À VENDA 
Os sindicalistas também vão sugerir a venda de imóveis que não são usados pelo 

INSS, algo que já vem sendo feito nos últimos anos, e uma fiscalização mais eficiente 
das empresas inadimplentes. 
 

Nesse último ponto, a Previdência tem a receber R$ 374 bilhões entre inadimplência 
e sonegação, incluindo valores de empresas extintas. 

 
O governo tem a avaliação de que apenas R$ 10 bilhões são processos com alta chance 
de recuperação. Por ano, têm sido recuperados entre R$ 2 bilhões e R$ 4 bilhões. 

 
“Sonegação e fraudes são indefensáveis, mas infelizmente só isso não resolve o 

problema”, afirma o economista Pedro Fernando Nery, consultor legislativo do Senado 
e pesquisador do tema. 
 

Outra isenção importante é a desoneração da folha de pagamento das empresas, que 
consumiu R$ 25 bilhões em 2015 e deve levar R$ 15 bilhões neste ano. O valor afeta 

as contas do Tesouro e não da Previdência –portanto, não muda nada no INSS. 
 

SONEGAÇÃO E INADIMPLÊNCIA 
R$ 26,44 bilhões foi o valor que deixou de ser arrecadado em 2015 por sonegação 
ou inadimplência. 

 
R$ 374,9 bilhões foi o valor acumulado das dívidas com a Previdência, incluindo 

empresas extintas. 
 
R$ 2,4 bilhões foi o valor que o governo conseguiu recuperar em 2015. 

 

Com câmbio a favor, indústria brasileira aposta em retomada das 
exportações 

06/06/2016 - Fonte: Diário do Grande ABC 
 

 
 

As contratações de trabalhadores temporários anunciadas nas últimas semanas por 
quatro montadoras, para reforçar a produção de carros voltada às exportações, é um 

sinal de que o comércio exterior pode amenizar parte dos efeitos da crise atual no 
mercado interno. Com a desvalorização do real, as exportações de produtos brasileiros 
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começam a se tornar mais competitivas e as negociações internacionais voltam ao 
radar da indústria. 
 

Embora alguns movimentos sejam pontuais, há indicadores mostrando que as 
empresas brasileiras iniciam uma recuperação no cenário internacional. Dados da 

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) apontam que a quantidade 
exportada da indústria de transformação cresceu 14,7% entre janeiro e abril ante o 

mesmo período de 2015.  
 
As principais altas foram em produtos têxteis (27%), veículos automotores (18%) e 

máquinas e equipamentos (17%). "O câmbio no nível que está é mais favorável e está 
sendo positivo para as exportações", diz André Leone Mitidieri, economista da Funcex.  

 
O crescimento da exportação de manufaturados também é explicado pela melhora do 
comércio com a Argentina. O governo Mauricio Macri começou a rever parte das 

medidas protecionistas adotadas pelo governo anterior, de Cristina Kirchner. 
 

A recuperação do setor externo tem sido a principal notícia positiva da economia. No 
resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, a queda de 0,3% foi 
menos intensa do que o esperado e um dos fatores que contribuiu foi a melhora do 

quadro externo.  
 

Neste ano, os economistas já estimam que o superávit da balança comercial deverá 
ser de US$ 50 bilhões, também favorecido pela queda das importações. Se 
confirmado, será o melhor resultado da série histórica. 

 
"O fato de o governo ter agilizado acordos com Peru e México no setor automotivo e 

a desvalorização do câmbio colaboram para a exportação (de manufaturados) mesmo 
que não estejamos num cenário internacional maravilhoso", afirma Lia Valls Pereira, 
pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas 

(Ibre/FGV). 
 

A Sondagem da Indústria, apurada pelo Ibre/FGV, também mostra que há otimismo 
dos empresários com o comércio internacional. No trimestre encerrado em maio, o 
indicador ficou em 104,6 pontos, praticamente estável em relação à leitura anterior. 

Para a demanda prevista para os próximos três meses, o indicador aumenta para 
104,9 pontos - o mais alto desde novembro.  

 
Quando o índice fica acima de 100 pontos, há mais respostas favoráveis do que 
desfavoráveis, ou seja, mais empresários indicaram que a demanda externa está 

positiva. 
 

O otimismo com o cenário internacional fica evidente porque o índice geral de 
confiança da indústria, que inclui a demanda interna, está em 79,2 pontos. "Apesar 

de os dados de demanda externa estarem caindo na ponta, há uma previsão de 
manutenção de um patamar de exportação para os próximos meses", afirma Tabi 
Thuler Santos, economista do Ibre/FGV e coordenadora da pesquisa. 

 
Margem 

Na empresa 2Rios Lingerie, a venda de peças para o exterior cresceu 65% de janeiro 
a maio. "Quando o real estava valorizado, muitas vezes sacrificamos a nossa margem 
para nos manter em alguns mercados internacionais. Hoje, estamos conseguindo 

melhores resultados", afirma Matheus Fagundes, presidente da empresa. 
 

A 2Rios exporta há 13 anos e tem como principal mercado os países da América do 
Sul. No projeto de internacionalização da empresa está a criação de um e-commerce 
exclusivo para os consumidores dos Estados Unidos no segundo semestre. No ano que 

vem, a expectativa é inaugurar a primeira loja física fora do Brasil. 
 



O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de 
Castro, vê os sinais de retomada das exportações como um "alento" para a indústria, 
embora ainda insuficiente para compensar significativamente as perdas no mercado 

doméstico. "Há uma tentativa de, pouco a pouco, retomar o espaço que era do Brasil 
no passado e hoje está ocupado por outros países." 

 

Volks muda calendário das férias coletivas em Taubaté pela 3ª vez 

06/06/2016 - Fonte: G1/Vale do Paraíba e Região 
 
O cronograma das férias coletivas na planta de Taubaté (SP) da Volkswagen foi alterado 

pela terceira vez. Antes marcada para ter início no próximo dia 13, a folga para cerca de 
quatro mil funcionários vai começar no dia 20. A informação é do Sindicato dos 

Metalúrgicos. 
 
A entidade afirma ter recebido o documento da montadora sobre a mudança na tarde 

desta sexta-feira (3). O motivo alegado seria o atraso de terceirizadas na entrega de 
peças. 

 
Um dos problemas mais graves com relação à distribuição de peças está no fornecimento 
de bancos. O atraso na entrega de peças para produção causou, desde março do ano 

passado, 56 dias de suspensão na produção nas três fábricas da Volkswagen no país - em 
São Bernardo do Campo e Taubaté, em São Paulo e em São José dos Pinhais (PR). 

 
Com a alteração, um grupo de cerca de 3,2 mil trabalhadores volta às atividades no dia 
11 de julho. Outro grupo, com 780 operários, volta em 19 de julho. 

A empresa foi procurada e informou que não irá comentar a alteração no cronograma. A 
unidade produz em Taubaté os modelos Up!, Voyage e Gol. 

 

“Temos de discutir a solvência das empresas” 

06/06/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
O economista Paulo Leme, presidente do banco americano Goldman Sachs no Brasil, 

tem recebido informações reconfortantes do exterior. “O investidor estrangeiro está 
muito interessado no Brasil, ele quer participar, está interessado”, diz ele.  
 

A má notícia é que eles ainda estão em compasso de espera porque o governo tem 
demorado a apresentar um cenário mais preciso para que possam avaliar riscos e 

oportunidades por aqui: “Falta um diagnóstico mais abrangente do tamanho do 
problema”.  
 

A sua maior preocupação, no entanto, nem é com o ajuste fiscal, que parece bem 
encaminhado. Para Leme, igualmente premente, mas ignorada, é a frágil situação do 

setor empresarial: “A característica particular deste momento é que temos uma crise 
de solvência”, diz. A seguir, trechos da entrevista que concedeu ao Estado. 

 
A situação está indefinida. Já é possível traçar cenários para o Brasil? 
A minha leitura é que a discussão está muito focada na parte fiscal, mas é preciso ter 

uma visão mais ampla, até para entender a gravidade do problema. Imagine que você 
vai fazer um exame de medicina diagnóstica e tem uma leitura completa dos seus 

sinais vitais.  
 
Algumas coisas vão muito bem e não falamos delas. A parte do balanço de pagamentos 

vai bem. O tamanho, a velocidade e a abrangência do ajuste externo é imenso. É 
muito raro que, numa crise como essa que estamos passando, não se tenha problemas 

com o balanço de pagamentos.  
 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/06/volks-muda-calendario-das-ferias-coletivas-em-taubate-pela-3-vez.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/cidade/taubate.html
http://g1.globo.com/carros/marcas/volkswagen.html
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/05/atraso-na-entrega-de-pecas-para-56-dias-de-producao-na-vw-diz-empresa.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/volkswagen-up.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/volkswagen-voyage.html
http://g1.globo.com/carros/modelos/volkswagen-gol.html
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Essa é uma dimensão interessante. Mas tem outra dimensão que não está sendo 
discutida e preocupa por não ser diagnosticada adequadamente: a situação do setor 
privado.  

 
Estou chamando a atenção para as recuperações judiciais, as falências de empresas. 

Isso exige uma coordenação que vai além da esfera econômica e entra pela esfera 
jurídica. É preciso pensar no equilíbrio geral.  

 
O fiscal e a solvência do Estado são parte fundamental, mas temos de discutir a 
solvência do setor privado. 

 
O sr. fala que há risco de uma grande onda de recuperações judiciais? 

Dobrou desde o ano passado para cá. Já é um fato, não é um risco. 
 
Fala de uma grande onda, que se espalhe de forma mais violenta, atingindo 

inclusive grandes empresas?  
Aí depende. É por isso que acho que vale a pena avaliar as condições. No primeiro 

trimestre, tivemos nova retração. Já são 9% de retração em dois anos. A demanda 
doméstica contraiu quase 6%. Algumas empresas se endividaram muito quando o ciclo 
era mais favorável.  

 
Elas estão alavancadas e a geração de receita está comprometida pela profunda 

recessão, que tem uma taxa de desemprego já em 11,2%. A geração de receita delas 
não consegue cumprir o serviço da dívida, que está em CDI (Certificados de Depósito 
Interbancário, título que praticamente tem a variação da taxa básica de juros) mais 

um spread altíssimo.  
 

Elas tiveram de consumir capital próprio. A contração do estoque de capital foi da 
ordem de 30%. Então, a destruição de capital e de trabalho – que é capital humano – 
é imensa. A característica particular desse momento é que temos uma crise de 

solvência. Se fosse possível reverter a situação da economia real em três meses, elas 
dariam uma volta nisso e se recuperariam.  

 
Mas, mesmo resolvendo a crise macroeconômica, a recuperação só viria no ano que 
vem e uma taxa de crescimento sólida, expressiva, só ocorreria em dois anos. Não 

havendo uma reversão do quadro, será preocupante. Mas ainda dá para reverter.  
 

Esperar que essa situação se revolva por si só é uma alternativa, eu diria, arriscada. 
É por isso que eu volto ao começo: ter um setor privado capaz de investir e crescer é 
essencial. 

 
É preciso para as empresas uma espécie de Proer (programa de recuperação 

realizado nos anos 90 para sanear o sistema financeiro nacional)? 
Essa é uma pergunta interessante. Eu prefiro pensar de outra maneira. O Proer dá a 

entender que é preciso oferecer ajuda. Que a solução é pública. Mas não é o caso. Não 
precisa de recurso público. Vamos dividir o setor privado que está com complicações 
em dois grandes blocos.  

 
Um inclui empresas ligadas à Lava Jato – empreiteiras, construtoras – e empresas de 

açúcar e álcool, que vinham com problemas. O outro inclui empresas de setores que 
foram afetados pela profunda recessão.  
 

O bloco da Lava Jato tem comprador, mas algumas operações se dissipam quando 
passam pelo compliance (avaliação mais rigorosa dos ativos). A complexidade da 

legislação e o tempo gasto com temas jurídicos interferem.  
 
É preciso aperfeiçoar a questão jurídica. As empresas precisam pagar o que devem 

ser punidas, mas num prazo mais rápido. É preciso agilizar a tramitação do acordo de 
leniência. 



O sr. diz mudar a lei anticorrupção? 
Precisamos de uma versão brasileira do americano chapter eleven (capítulo 11 da lei 
de falência americana que concede um prazo para a empresa reorganizar pendências, 

pagar as contas e voltar à ativa).  
 

Precisamos proteger o capital e o trabalho. Hoje, a lei não protege. Há compradores 
para essas empresas, mas quando eles se debruçam sobre a empresa e sobre a lei 

identificam vários riscos. Quem adquirir pode ficar com uma herança aí. 
 
Muitos advogados têm questionado a aplicação da lei e os procedimentos em 

relação a essas empresas e chegam a dizer que eles mais facilitam a 
liquidação do que a recuperação. O sr. concorda com eles, então? 

A primeira coisa que é necessária para resolver um problema é ter a consciência de 
que ele existe. Nesse caso, acho que ainda não existe essa consciência. A Lava Jato 
trouxe muitos benefícios, mas não podemos fazer as coisas a qualquer custo. Eu penso 

como economista.  
 

As coisas têm custo e benefício. Eu vejo o benefício. O custo não está sendo imputado. 
E qual é ele? A destruição de empregos e de capital em empresas com grande 
qualidade profissional e de engenharia. É preciso ter gente preparada e processos 

ágeis em diferentes órgãos do governo – Banco Central, Fazenda – e no Judiciário para 
agilizar soluções.  

 
O Brasil precisa de capital externo. Para colocar num número muito simples. Com o 
desemprego e a queda real dos salários, o consumo continua caindo. Não vai gerar 

atividade. Num ajuste fiscal, espera-se que o consumo e o investimento do governo 
sejam contracionistas.  

 
Também não vai gerar atividade. As duas fontes de crescimento que restam são 
exportações, que vão bem, e o investimento privado. Para gerar um crescimento no 

ano que vem, de 1%, precisa ter um crescimento de pelo menos 10% no investimento 
em termos reais. Os últimos números são de queda de 17%. Para virar isso, primeiro, 

é preciso mudar expectativas. Hoje, temos muito mais boa vontade do que mudança 
de expectativas.  
 

As pessoas querem que dê certo. Segundo, as empresas precisam ter capital. Os 
bancos estão com uma exposição muito grande ao setor privado. É muito difícil que 

haja uma fonte de financiamento privado via crédito dos bancos. O financiamento 
precisa ser externo. E há interesse muito grande do investidor estrangeiro. 
 

E para as empresas fora do bloco da Lava Jato, o que poderia ser feito?  
Primeiro, é preciso fazer o ajuste macroeconômico. Segundo, dar um empurrãozinho, 

como aquele que se dava no fusquinha 1.300. Você empurrava, ele pegava e ia bem. 
A política fiscal, coordenada com a monetária, pode funcionar (uma boa política fiscal 

para as contas públicas permite que a monetária reduza a taxa de juros).  
 
Não estou aqui apoiando almoço grátis. Não é para sair cortando taxa de juros. Mas é 

preciso uma taxa de juros menor, apoiada numa política fiscal melhor. Isso daria mais 
espaço para a rolagem da dívida. Rolar uma dívida a 14,25%, mais um spread, é muito 

diferente de rolar 5 pontos porcentuais a menos. Para algumas empresas, essa é a 
diferença entre sobreviver ou não. Insisto no ponto. Precisamos de uma visão geral.  
 

Se formos comparar com um jogo de futebol, estamos nos primeiros cinco minutos. 
Vimos coisas positivas, mas não dá para prever como serão os demais 85 minutos. 

 
E como o sr. viu a largada, que em duas semanas incluiu a queda de dois 
ministros?  

A largada foi complicada. Parecia um grande prêmio da Austrália, em que alguns 
pilotos já sobram. Mas, numa primeira etapa, vimos em que direção geral o governo 



Temer quer ir em termos de tamanho do Estado, de ajuste e de crescimento. Foi bem 
recebido.  
 

Na segunda parte, a de liderança, fez excelentes escolhas: profissionais com 
experiências, vivências nos setores em que vão atuar. Mas o tempo é curto. O capital 

inicial de boa vontade se evapora facilmente.  
 

É fundamental passar para a terceira fase, a de formulação mais ampla. Não basta dar 
uma medida pontual. A consolidação da credibilidade – um dos insumos para gerar 
expectativas positivas e crescimento – depende de previsibilidade. O empresário não 

investe sem isso.  
 

A fixação do teto de gastos é uma excelente medida, mas não me diz muito sem 
informações como onde estamos, qual o tamanho do problema, qual a velocidade em 
que vou avançar, para onde quero reduzir a dívida pública e, o mais importante de 

tudo, quem vai pagar a conta?  
 

Estão dizendo, mas de forma muito velada. Precisam deixar mais claro ainda. Não dá 
para tentar proteger a sociedade. Se eu sou um paciente com problemas graves, não 
quero que o médico passe a mão na minha cabeça.  

 
O programa vai ser muito penoso, há um custo, que vai ser alto, mas o custo de não 

fazer é maior ainda. Para todos. Aí, será preciso passar para a quarta etapa, a da 
implementação. Só depois vai ser possível destravar o processo decisório dos 
investidores.  

 
É só aí que eles vão saber com o que trabalhar, com qual taxa de juros, qual câmbio, 

o valor dos ativos, a projeção de demanda e fazer o investimento sabendo qual é o 
retorno esperado. Ainda não há informação suficiente para o investidor tomar 
decisões. Eu sei que são apenas três semanas. 

 
Quais informações trariam mais clareza? 

Falta um diagnóstico mais abrangente do tamanho do problema. No setor público, 
como está a dívida, qual o tamanho dos passivos contingentes. No setor privado, 
quantas empresas estão com problemas? São 10, 50, 300? Qual o tamanho das 

empresas? As dívidas são externas ou domésticas? Outra coisa que é fundamental é 
quantificar.  

 
Para onde eu quero ir? No crescimento, estou em -5,7%. Para onde quero ir: 3%, 4%? 
A dívida bruta está perto de 70%, deve ir a 80%, mas eu quero baixar para 55% em 

cinco anos. O governo precisa de receitas extraordinárias nessa transição, vai fazer 
um programa de privatização, de concessões. Mas quais são as empresas? Tudo isso 

indica qual é a velocidade que quero ir e quem paga o que: o que paga o contribuinte, 
o trabalhador, o acionista? 

 
Tem um prazo para o governo apresentar esse diagnóstico? Um mês? 
Precisa ser rápido. Não temos meses. Estamos falando de semanas e já se passaram 

três semanas. 
 

O governo parece acreditar que já fez o diagnóstico. Projetou um rombo, 
lançou medidas. Mas o sr. está dizendo que são insuficientes. 
Sim. Muito. Sei que é colocar pressão, mas é uma pressão saudável. Na coletiva de 

Temer (quando empossou os presidentes de estatais na semana passada), ele abordou 
de maneira elegante, suave, que os desafios são grandes.  

 
Ora, eu já sei disso. Precisa ser mais claro. Evitar o debate político com a maturidade 
que a sociedade exige para poder se preparar e tomar as suas decisões é um erro. A 

sociedade teve uma participação grande no processo decisório. Está amadurecida. E o 
governo precisa de capital estrangeiro.  



A boa notícia é que ele está interessado, mas precisa saber qual o programa para 
dimensionar os riscos e os retornos. 
 

Crescer sem Medo deve ir a plenário na próxima semana 

06/06/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
Uma nova proposta para o projeto Crescer Sem Medo foi apresentada para a Frente 

Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa pela relatora do PL 125/2015 no 
Senado, Marta Suplicy. 
 

A expectativa é de que o Crescer Sem Medo possa ser votado em Plenário já na 
próxima semana. A apresentação aconteceu em um almoço da Frente promovido pelo 

Sebrae, na última quarta-feira (1/06). 
 
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, disse que o trabalho apresentado 

foi fruto de uma iniciativa do Congresso Nacional em parceria com a instituição. 
 

Estamos trabalhando para que essa lei continue viva. Essa é uma bandeira 
suprapartidária e essa revisão já estava prevista assim que a última alteração na Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa foi sancionada. A revisão das tabelas e a 

progressividade são grandes conquistas”. 
 

No texto, está previsto o aumento do teto de faturamento para os 
microempreendedores individuais e para as empresas de pequeno porte e a criação 
de uma rampa suave de tributação para que as empresas possam se preparar para 

sair do Simples sem sentir grandes impactos. 
 

lém disso, está prevista a criação da Empresa Simples de Crédito (ESC), que tem como 
objetivo criar empresas regionais de crédito que possam oferecer empréstimos a 
empresas locais com juros mais baixos que os praticados no mercado. 

 
Também estão previstos a redução do número de faixas do Simples Nacional e a 

permissão para que microcervejarias e pequenos produtores artesanais de vinho 
familiar e aguardente possam aderir a esse sistema de tributação. 
 

A relatora do Projeto, senadora Marta Suplicy, explicou as alterações feitas nas 
matérias e destacou que a intenção é votar o texto na próxima semana. “Acreditamos 

que não teremos dificuldades de aprovação no Senado. As modificações propostas não 
irão afetar a arrecadação de estados e municípios. ” 
 

Sem zerar ICMS, Paraná pode ficar de fora de boom da energia “caseira” 

06/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
A geração “caseira” de energia elétrica pode evoluir de forma mais lenta no Paraná do 

que em outros estados. O governo paranaense é um dos 12 que não aderiram a uma 
regra que permite a isenção de ICMS sobre a mini ou microgeração de energia, obtida 
com a instalação de painéis solares, por exemplo. 

 
Segundo empresas do setor, a falta de isenção – que não deve ser revista pelo governo 

por enquanto – compromete o desempenho da indústria local e dificulta o avanço de 
novos negócios. 

http://portalcontabilsc.com.br/noticias/crescer-sem-medo-deve-ir-plenario-na-proxima-semana/
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Segundo estimativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), até 2024, mais 
de 1 milhão de residências brasileiras vão contar com energia produzida por sistemas 
de geração distribuída, o que inclui painéis solares e microturbinas eólicas.  

 
De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná, aderir à isenção prejudicaria a 

arrecadação e as contas públicas do estado. A pasta diz desconhecer os valores 
provenientes somente pelo setor renovável, mas diz que, em 2015, arrecadou, só com 

energia, R$ 4 bilhões. Segundo a secretaria, a previsão para 2016 é de queda, com 
arrecadações na ordem de R$ 3,3 bilhões.  
 

Vantagens da isenção  
Para tornar a autogeração vantajosa ao consumidor, o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz) lançou, em 2015, o convênio ICMS 16/2015. Ele autoriza estados 
a concederem isenção do imposto incidente sobre a eletricidade trocada entre o cliente 
e a distribuidora.  

 
A condição impede que o usuário seja tributado pela porção energética que produz, 

que não aproveita diariamente e que ‘empresta’ à rede, mas que, em outros períodos, 
consome. 
  

A medida fornece a possibilidade de somar créditos e obter descontos nas contas de 
luz e é consequência do lançamento, em 2012, da resolução 482 da Aneel. Em março 

deste ano, uma nova versão revisada da normativa – a 687 – foi tornada pública, com 
mais incentivos para facilitar o desenvolvimento de tecnologias limpas. 
 

Quem aderiu 
No Paraná, a cobrança de 29% de ICMS sobre a energia consumida pelo usuário é 

uma das mais altas do país, atrás somente de Minas Gerais, onde a alíquota geral 
chega a 30%.  
 

Por outro lado, 15 estados já garantem a isenção e, em menos de um ano, o número 
de conexões nestes locais aumentou. No Rio de Janeiro, por exemplo, de março de 

2015 até agora, o índice cresceu de 49 unidades geradoras para 343. 
 
Consequências da não adesão 

Nos locais onde o tributo foi zerado, a energia produzida pelo consumidor é controlada 
pelo sistema e os créditos abatidos da tarifa energética. “Quando se torna 

autossuficiente, a pessoa chega a pagar somente a taxa de disponibilidade da rede, 
com valores entre R$ 15,00 e R$ 30,00.  
 

No Paraná, por mais expressiva que seja a economia de quem tem um sistema solar, 
o mesmo consumo custa 29% a mais do que nesses estados”, explica Alexandre 

Brandão, sócio fundador da empresa 3G Energy, especializada no setor fotovoltaico.  
 

Em resumo, onde o benefício é praticado, o consumidor que, por exemplo, produz 250 
kWh em seu sistema particular e utiliza 300 kWh, paga ICMS apenas sobre o excedente 
de 50 kWh. Onde não há isenção, o imposto é cobrado sobre o total consumido. 

 
Para Brandão, é ilusão o estado acreditar que a cobrança da taxa vai garantir 

permanentes vantagens financeiras. “Em pouco tempo, os prejuízos da não adesão 
serão em toda cadeia de negócios. O setor solar vai crescer significativamente nos 
próximos anos e as empresas dispostas a investir no mercado vão optar pelos cenários 

mais favoráveis. Hoje, o Paraná não está entre as regiões estratégicas e pode até 
perder o posto de líder nacional em atração de investimentos”, opina.  

 
Rodrigo Sauaia, presidente da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica 
(ABSOLAR), reforça que “se a expectativa do estado for aumentar o acesso à 

tecnologia e incentivar a geração de empregos no setor, deve fazer a adesão”. De 
acordo com a entidade, até 2018, as instalações de novas usinas solares em território 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/energia-e-sustentabilidade/quanto-custa-ter-um-painel-solar-em-casa-8zl8shc62b0wmf6gc34uvmykk


nacional vão somar 3,3 gigawatts de potência instalada. As construções devem criar 
de 20 mil a 60 mil novos postos de trabalho no país.  
 

Mercado de parques solares pede imposto menor 
A cobrança de ICMS afeta o consumidor residencial, mas prejudica mais as empresas 

dispostas a contar com um sistema fotovoltaico. Desde março, com a nova regulação 
da Aneel, interessados em aproveitar a tecnologia, mas que não dispõem de espaço 

para instalação das placas, podem aderir à geração compartilhada.  
 
Nesse caso, lotes de uma fazenda solar, por exemplo, são comprados pelos 

interessados conforme suas necessidades de geração energética. A produção é, na 
mesma lógica dos sistemas tradicionais, abatida da conta de luz. Para tornar a opção 

atrativa, entretanto, é preciso zerar o tributo.  
 
“Uma grande empresa que compre um sistema de 20 mil placas pode ter economias 

mensais com energia na ordem de R$ 500 mil, mas só sem a cobrança do imposto é 
que o investimento realmente vale a pena”, diz Alexandre Brandão, sócio fundador da 

3G Energy, companhia especializada no setor.  
 
Segundo ele, os investimentos iniciais para sistemas de grande porte variam de R$ 4 

milhões a R$ 35 milhões. A economia mensal, no entanto, garante o retorno do aporte 
dentro de um ano.  

 
Para sistemas residenciais, o investimento na compra de uma fatia da usina fica entre 
R$ 15 mil e R$ 18 mil. Segundo Alexandre, grandes empresas com sede no estado já 

demonstraram interesse em aproveitar a novidade, mas aguardam a queda da 
tributação.  

 
A 3G Energy chegou a comprar um terreno em Nova Esperança, município paranaense, 
para atender a demanda estadual com uma usina solar de 150 mil m² e 15 megawatts 

de potência instalada. Em razão da cobrança, está a um passo de levar o projeto a 
outra cidade. São Paulo vem sendo cotada para a mudança. 

 
“São cerca de dois mil empregos diretos que devem deixar de ser gerados no Paraná, 
sem falar das outras empresas do estado, que forneceriam equipamentos para a 

construção”, conclui.  
 

Apesar de não oferecer isenção de ICMS para geração solar, o Paraná conta com 
condições que facilitam a compra de equipamentos para tecnologias renováveis. Como 
incentivo ao setor, em outubro do ano passado, o governo federal também anunciou 

a desoneração do PIS/Pasep e do COFINS sobre a geração distribuída de energia solar. 
 

Eles saíram na frente 
Veja os estados que já aderiram à isenção do ICMS para geração de energia solar: 

 
Fonte: Confaz. Infografia: Gazeta do Povo. 
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Por dia, 1.383 trabalhadores entram com pedido do seguro-desemprego no 

Paraná 
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Os trabalhadores paranaenses vivem dias difíceis. Com a crise econômica no país, o 
desemprego entrou em alta e o Estado perdeu, em um ano, 106.596 vagas de trabalho 

formais. Com isso, a massa de trabalhadores sem emprego chegou a 478 mil no 1º 
trimestre em todo o Estado.  

 
E um dos reflexos do cenário nada animador está nas estatísticas do seguro-
desemprego, com média de 1.383 paranaenses requerendo o benefício por dia no 

Paraná. 
 

De acordo com dados da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos — desde 
meados do mês passado as atividades relativas às políticas públicas de trabalho, 
emprego e renda passaram a integrar a estrutura organizacional da Seju —, entre 

janeiro e abril deste ano um total de 165.982 trabalhadores requereram o seguro-
desemprego nas Agências do Trabalhador de todo o Estado.  

 
Para fazer requerimento do seguro-desemprego nas Agências do Trabalhador da Rede 

Estadual, o interessado deve fazer um agendamento prévio pela internet, que 
acontece todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas, e vai até a agenda lotar, ou 
então fazer o agendamento de forma presencial em qualquer uma das 212 Agências 

do Trabalhador espalhadas pelo estado que oferecem o serviço. 
 

No estado, há ainda agências localizadas em Londrina, Maringá e Ponta Grossa e nas 
Ruas da Cidadania de Curitiba que possuem convênios municipais e não integram a 
rede estadual. Além disso, existem 13 postos de atendimento do Ministério do Trabalho 

e Emprego. 
 

Trabalho — Quem procura as unidades da Agência do Trabalhador para solicitar o 
seguro-desemprego também tem a ajuda das equipes na busca por recolocação no 
mercado de trabalho.  

 
Do total de contratados por meio das agências em 2015, 16% conseguiram um novo 

emprego enquanto recebiam o benefício. Esse resultado ultrapassou a média nacional, 
que foi de 14%. 
 

Estrangeiros retiram quase R$ 2 bi da Bolsa em maio diante de incerteza 

política 
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Os dados da Bovespa mostram que a confirmação do afastamento de Dilma Rousseff 

da presidência acabou não se configurando em uma melhora ainda mais pronunciada 
do mercado de ações do Brasil.  
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O mês de maio contou com uma saída de R$ 1,8 bilhão de investimentos estrangeiros 
da bolsa de valores e o Índice Bovespa acumulou uma queda de mais de 10% no 
período, após três meses consecutivos de alta – até por isso, o saldo de capital externo 

na bolsa ainda está positivo em R$ 11,475 bilhões em 2016. 
 

Mas os motivos para este cenário de aversão verificado em maio passam por uma 
realização de lucros, pela continuidade de notícias políticas negativas e se estendem 

para mudanças de sinal vindos do exterior, sobretudo no que diz respeito à política 
monetária norte-americana. 
 

Ao longo do último mês, estiveram em pauta a queda de ministros do governo Michel 
Temer, a divulgação de áudios de conversas envolvendo a cúpula do PMDB, o receio 

com o que pode vir dos acordos de delação da Odebrecht e da OAS e a possibilidade 
de saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. O vice-presidente do Senado, 
Tião Viana, é petista e seria o sucessor, podendo dificultar a atuação da equipe de 

Temer. 
 

Gilberto Tonello, gestor de portfólios LatAm do Grupo Bursatil Mexicano (GBM), avalia 
que o fluxo de saída observado em maio é a contrapartida da entrada registrada nos 
meses anteriores, ou seja, trata-se de uma correção. 

 
“Muito porque o governo Temer ainda não mostrou a que veio. Mas dados 

antecedentes mostram que o fundo do poço já chegou e o País deve observar uma 
volta do crescimento”, opina.  
 

James Gulbrandsen, sócio da NCH Capital, gestora especializada em mercados 
emergentes, acrescenta que os investidores têm se mostrado mais focados no que vai 

acontecer no campo político do que na economia. Segundo ele, a estabilidade do 
governo Temer está ligada à aprovação de medidas econômicas. 
 

Lá fora 
O cenário externo, contudo, também não ajudou a Bovespa em maio. Conforme 

explica relatório do Citi, as bolsas de países emergentes no geral passaram por 
enfraquecimento, seguindo sinais de perda de fôlego da economia chinesa e o 
movimento negativo das commodities metálicas.  

 
Nos Estados Unidos, declarações de representantes do Federal Reserve (Fed) e a ata 

do Fomc mais “hawkish” levaram parte do mercado a antecipar a alta dos juros 
americanos e uma consequente valorização do dólar. O Citi, no entanto, segue 
esperando uma elevação apenas em setembro, diz o banco em relatório. 

 
Mário Roberto Mariante, analista da Planner, prevê para este mês de junho apreensão 

na bolsa. Ele diz que, na primeira quinzena os investidores devem se pautar por 
acontecimentos políticos e sinalizações do Fed acerca da taxa de juros americana. “Se 

for confirmada a alta dos juros nos EUA, a consequência pode ser a saída de recursos 
da Bovespa e a alta do dólar ante o real. 
 

O analista explica ainda que as delações premiadas que fazem parte das investigações 
da Lava Jato trazem preocupação ao mercado, com a possibilidade de resultar em 

instabilidade do governo. Ele lembra também que o empresariado está ainda com pé 
no freio, não está investindo. 
 

No caso específico dos investidores estrangeiros, matéria publicada pelo Broadcast na 
última sexta-feira já indicava um comportamento distinto deles em relação ao 

investidor local. A avaliação dos analistas ouvidos é de que os estrangeiros, que estão 
retirando recursos do País, querem ver a confirmação de que o governo Temer vai 
permanecer e de que terá sucesso nas medidas propostas. 

 



 
Perspectivas 
Tonello, da GBM, diz que aquele investidor que observa o múltiplo da bolsa brasileira 

pode considerar que ela está cara, o que, na sua avaliação, não é verdade. “Vai parecer 
que a bolsa está cara, em razão dos lucros ou resultados de Ebitda pressionados. Mas 

isso porque estamos na parte baixa do ciclo econômico”, opina. A questão é que se a 
análise considerar o risco mensurado pelo CDS, a bolsa estaria barata, avalia. 

 
De acordo com relatório da Spinelli, a Bovespa encerrou maio com indicador 
preço/lucro (P/L) de 11,81, considerando apenas lucros positivos. Para comparação, o 

Shanghai Composite registrou P/L de 13,84, o FTSE 100, de 19,95, o Dow Jones, de 
16,88, e o S&P 500, de 18,72. 

 
O problema é que pode “demorar um pouco” para que volte a ser registrado fluxo de 
entrada, acrescenta o gestor da GBM. “Mas a tendência é que isso já comece a 

acontecer no segundo semestre deste ano e, mais fortemente, no primeiro semestre 
do ano que vem.” 

 
Mesmo porque, a percepção geral é de que os problemas no País no campo fiscal estão 
gradualmente sendo resolvidos. Ontem (01), aliás, a comissão especial da Câmara 

aprovou, por 20 votos a favor e 4 contrários, a Desvinculação de Receitas da União 
(DRU) até 2023, o que gerou apetite ao risco na bolsa de valores. 

 
Pedro Galdi, analista da Whats Call Consultoria, opina que o Brasil tem potencial para 
atrair investidores. “O que acontece é que a instabilidade política que se seguiu depois 

do afastamento de Dilma levou o investidor a colocar um pé no freio”, explica. 
 

Galdi, no entanto, diz que restam boas opções de investimentos na bolsa, como Raia 
Drogasil e Ambev, opina. Ele também está otimista com as estatais, que nesta semana 
tiveram seus comandos trocados.  

 
“A mudança dos presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil é um fator positivo, 

que pode atrair capital. Os executivos estão chegando para arrumar a casa”, diz. 
 
Por outro lado, ele acredita que há de fato ações caras. Na sua visão, esse é o caso 

das siderúrgicas, cujo cenário segue negativo quanto aos fundamentos. “A alta recente 
desses papéis foi puramente especulativa e agora há espaço para realização”, opina.  

 
CSN devolveu recentemente parte dos ganhos causados pelo cenário político, mas 
ainda acumula valorização de cerca de 70% neste ano. Usiminas PNA, por sua vez, 

ainda tem alta de 13% no mesmo período. 
 

Situação real da inadimplência no país é pior do que mostram os indicadores 
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A situação da inadimplência no Brasil é pior do que revelam os indicadores públicos e 

privados. É o que afirmam especialistas ouvidos pelo Broadcast, serviço em tempo real 
da Agência Estado.  

 
Seja pela diferença de metodologia ou pela dificuldade hoje de se negativar um 
devedor em atraso - em São Paulo e Mato Grosso vigoram leis que proíbem a inclusão 
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do inadimplente no cadastro negativo sem prévia comunicação pelos Correios com 
Aviso de Recebimento (AR) -, as taxas divulgadas não condizem com realidade.  
 

A economista-chefe da SPC Brasil, Marcela Kawauti, atesta que o número dos 
inadimplentes no país hoje é seguramente maior que os 59 milhões de pessoas que 

ficaram com seus CPFs sujos, segundo levantamento da própria SPC Brasil. Ela explica 
que do levantamento, já com dados de abril, não constam os devedores inadimplentes 

da região Sudeste. 
 
“O mercado de crédito tem trabalhado no escuro. Não consegue ter uma visão clara 

do total de inadimplentes”, observou Marcelo Monteiro, diretor da PH3A, empresa 
especializada em recuperação de crédito. 

 
Segundo ele, com a taxa crescente de desemprego há muita gente com dívidas já 
atrasadas que os birôs de crédito não conseguiram ainda incluir nas listas de devedores 

inadimplentes. 
 

Inadimplentes 
Estudo da Serasa estima em 60 milhões o número de inadimplentes no país, 
totalizando dívidas em atraso no montante de R$ 256 bilhões. É a maior marca já 

registrada desde que a Serasa iniciou a medição, em 2012. À época, 50,2 milhões de 
pessoas enfrentavam dificuldades para manter em dia suas contas.  

 
De janeiro a março, mais de dois milhões de devedores entraram na lista por falta de 
pagamento. Segundo o economista-chefe da Serasa, Luiz Rabi, os birôs de crédito 

costumam incluir os clientes nas listas de inadimplentes depois de 60 dias de atraso 
nos pagamentos. 

 
O período que os serviços de proteção ao crédito consideram para afirmar que um 
devedor passou a inadimplente varia e também pode contribuir para desviar as taxas 

da situação real.  
 

A média de inadimplência das operações de crédito do sistema financeiro divulgada 
pelo Banco Central (BC), por exemplo, é para atrasos superiores a 90 dias e atingiu 
3,7% em abril, considerando o índice no crédito livre (5,7%) e direcionado (1,7%). A 

média de inadimplência apurada pela SPC Brasil no mesmo mês foi de 5,8%. 
 

A questão, segundo Marcela, é que o BC, além de divulgar a média de atrasos acima 
de três meses, trabalha apenas com as instituições financeiras. Este é um setor com 
elevada capacidade de análise de crédito e de ajuste, que há dois anos, pelo menos, 

vem limpando suas carteiras.  
 

Sem contar que usufrui da prerrogativa de aplicar taxas de juros e trabalhar no spread 
(diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que eles cobram 

ao conceder um empréstimo para uma pessoa física ou jurídica) para compensar 
eventuais perdas. “Nós já consideramos como inadimplência o primeiro dia de atraso 
no pagamento”, afirma Marcela. 

 
Monteiro, da PHA3A, afirma que a inadimplência de 15 a 90 dias tem se elevado na 

esteira do aumento do desemprego e deverá continuar a se expandir já que as 
expectativas apontam para uma taxa de desemprego de 13% da População 
Economicamente Ativa (PEA) até o fim do ano. Esse tipo de inadimplência ainda não 

consta dos dados do setor financeiro. 
 

Utilities 
Segundo Rabi, da Serasa Experian, até mesmo o segmento de utilities (fornecimento 
de água, luz e gás) está registrando atrasos nos pagamentos. Em março, 17,9% dos 

R$ 256 bilhões de dívidas em atraso vinham deste segmento. No mesmo mês de 2015 
o número era 15,1%.  



As contas de serviços públicos atrasadas só perdem para os cartões de crédito, que 
até março respondiam por 27,2% do total de dívidas em atraso, contra 30,7% no igual 
mês do ano passado. 

 
“O estoque de inadimplência das utilities não é maior que o dos bancos, mas cresce a 

uma taxa superior”, observa Marcela Kawauti. De acordo com ela, as famílias sempre 
deram um jeito para pagar suas contas de água, luz, gás e telefone para não passarem 

pelo dissabor de ter o fornecimento do serviço interrompido. Mas a gravidade da crise 
tem tirado das famílias condições de manterem em dia até mesmo as contas de 
serviços essenciais. 

 
Serviços 

Outro segmento que ultrapassou os porcentuais anteriores foi o de serviços que, pela 
primeira vez, participou com 11,4% do total dos débitos em aberto. Em março de 
2015, segundo a Serasa, os serviços registravam 9% do total de contas não pagas no 

Brasil. 
 

Pelo levantamento da SPC Brasil, o nível da inadimplência das empresas não 
financeiras nas regiões pesquisadas superou a média dos atrasos apurados pelo BC 
nas empresas financeiras, com média de 5,8%. No Nordeste, a inadimplência é de 

7,64%. No Norte é de 4,38%, seguido pelo Centro-Oeste, com 4,26%, e Sul, com 
4,15% . “Não temos os dados do Sudeste”, reitera Marcela Kawauti. 

 
Cenário 
A Associação Nacional dos Birôs de Crédito (ANBC) prevê que os índices de 

inadimplência só vão se recuperar a partir de 2018. Segundo a associação, essa 
demora deve-se fundamentalmente à tendência de aumento do desemprego, principal 

causa da inadimplência a partir de 2015 - que eleva o endividamento. 
 
Além disso, há uma queda na renda real da população. Se no ano de 2015 a renda 

média do trabalhador teve um recuo de 0,2%, em termos reais frente ao ano de 2014, 
apenas no primeiro trimestre deste ano a queda real na renda já é de 3,2% em relação 

ao primeiro trimestre do ano passado. 
 

Nova rodada de concessões é oportunidade para desenvolver mercado 
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A nova rodada de concessões que o governo do presidente em exercício Michel Temer 

(PMDB) pretende tirar do papel deve abrir grande oportunidade no mercado de 
capitais, afirmou o diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, Marcelo 
Kopel. Os bancos privados, contudo, tendem a ter participação menor nos 

financiamentos, provavelmente focados na fase inicial dos projetos. 
 

“Temos oportunidade grande no mercado, onde os bancos têm papel importante, mas 
principalmente na fase pré-operacional”, disse Kopel durante reunião com investidores 
promovida pela Apimec no Rio. “Ainda não temos claro qual vai ser o papel. O governo 

está sinalizando algumas coisas, mas temos que ver de forma concreta como vai ser 
essa atuação”, ressalvou. 

 
Segundo Kopel, o sistema financeiro dificilmente carregará consigo ativos de longo 
prazo, como é o caso das concessões. Os investidores institucionais, como fundos, 
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devem ter apetite maior por esse tipo de investimento. O Itaú, porém, deve fazer uma 
análise caso a caso, explicou o diretor. 
 

“O mercado de capitais tem uma fantástica oportunidade para se desenvolver no 
Brasil. À medida que você deixa o mercado se desenvolver, ele vai achando as soluções 

e os instrumentos que permitam que você tenha financiamentos de longo prazo e os 
investidores de longo prazo para fazer esse tipo de financiamento”, disse. 

 
“Quando você tem um banco que supre isso, fica mais fácil ir nesse banco. À medida 
que o banco está menos presente, isso permite que o mercado se desenvolva mais. 

Mas é algo que não acontece do dia para a noite”, acrescentou. 
 

Seis em cada dez microempreendedores têm dívidas na praça 
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O aumento do desemprego incrementa o número de brasileiros que abrem seu próprio 
negócio. Os microempreendedores individuais (MEIs) já alcançam a marca de 6 
milhões de pessoas. No entanto, segundo a Receita Federal, seis em cada dez estão 

inadimplentes, com o recolhimento dos impostos em atraso há mais de 90 dias. 
 

É o caso de Lucas Gonçalves de Melo, que vende quentinhas em casa, para empresas 
e para operários em canteiros de obra. No ano passado, ele formalizou a Cidade Santa 
Marmitex e chegou a fornecer até 500 quentinhas por dia. Mas teve de mudar de 

cidade e o volume de pedidos diminuiu.  
 

Agora, ele está montando uma cozinha nova nos fundos de casa com a ajuda da mãe 
e, enquanto reestrutura o negócio, deixou de pagar o boleto mensal do MEI. “Ser 
patrão de você mesmo te dá uma liberdade maior, mas também aumenta a 

responsabilidade.” 
 

 “Nossa missão é ajudar esse pequeno empresário a se regularizar para continuar 
trabalhando e tendo seus direitos garantidos”, diz o presidente do Sebrae, Guilherme 
Afif Domingos. Segundo ele, agora, o foco do “maior programa de formalização do 

mundo”, criado há quase sete anos, é diminuir o número de calotes, que subiu de 
55,5% no fim de 2015 para 59,4% no início deste ano. Até maio, 405 mil pessoas se 

formalizaram como MEI. 
 

Segundo pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), feita no Brasil pelo Sebrae 
e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), o empreendedorismo 
por necessidade subiu de 29% para 44% de 2014 para 2015. Já o número de 

brasileiros que abriram uma empresa por identificar uma oportunidade - e não por 
necessidade - caiu em relação aos últimos anos e voltou ao patamar de 2007.  

 
Em 2015, a taxa de empreendedorismo no aís foi de 39,4% - ou seja, quatro em cada 
dez brasileiros adultos estão envolvidos com a criação de uma empresa - o maior 

índice dos últimos 14 anos e quase o dobro do registrado em 2002, quando a taxa era 
de 20,9%. Segundo o Sebrae, a taxa de empreendedorismo brasileira é superior a dos 

EUA, México, Alemanha e de países como Rússia, Índia, China e África do Sul. 
 
São microempreendedores individuais os empresários que trabalham sozinhos ou com, 

no máximo, um funcionário e cuja receita anual é de até R$ 60 mil por ano. O 
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empreendedor tem acesso ao seguro-saúde do INSS e à aposentadoria. Com a 
formalização, a empresa amplia o mercado porque pode emitir nota fiscal, vender para 
órgãos públicos e usar máquinas de pagamento por débito e crédito, por exemplo. 

 
Para ter acesso aos benefícios previdenciários e estar regularizado, o MEI deve pagar, 

até o dia 20 de cada mês, o boleto mensal que varia entre R$ 45 e R$ 50, dependendo 
da atividade exercida. O valor corresponde a 5% do salário mínimo, destinado à 

Previdência Social, e R$ 1 ou R$ 5 referentes ao ICMS ou ISS. Ele também deve enviar 
todos os anos a declaração anual de rendimentos - o prazo se encerra no dia 31 de 
maio. 

 
De acordo com as novas regras, os pequenos empresários que estiverem com 

contribuições mensais de 2014, 2015 e 2016 consecutivas em atraso e que não fizeram 
a declaração anual desses anos terão os registros cancelados no segundo semestre 
deste ano. 

 
Demissões 

Ao contrário das grandes empresas, o ritmo de demissões nos pequenos negócios 
desacelerou em abril na comparação com o mês anterior. Foram fechadas 10,5 mil 
vagas, quatro vezes menos do que os 46,9 mil registrados no mês de março.  

 
Na comparação com as empresas de médio e grande porte, a diferença é de mais de 

cinco vezes. Nas empresas maiores, a geração de empregos, em abril, ficou negativa 
em 54,6 mil, segundo o Sebrae. 
 

Chefe temporário vira opção para encarar a crise 
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A imagem do funcionário provisório é bastante comum, mas a crise fez com que esse 

perfil de profissional não se limitasse mais apenas a cargos gerais, chegando também 
à gerência das empresas. Pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas os 

chefes interinos estão se tornando cada vez mais comuns e surgem como uma 
tendência na gestão das grandes corporações. 
 

Esse modelo de executivo temporário é algo que já existe há algum tempo em outros 
países, como Estados Unidos e França, mas que somente agora começa a ganhar força 

por aqui, principalmente em setores financeiros, de vendas e marketing. E a crise é a 
principal responsável por esse impulso.  
 

De acordo com o gerente da Michael Page Humberto Wahrhaftig, a demanda de serviço 
desses gestores interinos cresceu cerca de 25% entre 2014 e 2015 e esse número 

segue subindo ano após ano. “Antes, a procura era apenas em São Paulo, mas está 
se espalhando para outros lugares. Em Curitiba, por exemplo, muitos executivos já 

estão começando a se interessar por esse modelo”, conta.  
 
Na maioria dos casos, são profissionais que foram desligados de suas companhias, 

mas que encontraram uma forma de voltar ao mercado. Para Wahrhaftig, a 
terceirização de cargos executivos é algo que as empresas estão aceitando mais 

exatamente por conta da situação econômica atual.  
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Cada vez mais enxutas, a contratação desses chefes temporários se transformou em 
uma alternativa de cortar custos ao mesmo tempo em que otimiza processos. Sem 
precisar internalizar aquele profissional, a companhia evita certos gastos e se 

concentra em pontos que precisam ser ajustados ou desenvolvidos em sua estrutura. 
 

O tempo em que esses gestores ficam nas empresas varia de acordo com os projetos 
nos quais estão envolvidos, mas os resultados não demoram a aparecer. Para Carlos 

Macedo, diretor geral da Innovativa, consultoria especializada em gestão interina, o 
principal benefício desses “executivos freelancers” é que eles utilizam a sua expertise 
com o mercado para render muito mais e em menos tempo.  

 
“Eles chegam fazendo o que é necessário dentro de uma área, resolvendo um 

problema, implementando uma solução ou criando novos setores”, aponta. E, segundo 
Macedo, essa abordagem faz com que a troca de conhecimento se torne ainda mais 
intensa e vantajosa para a companhia, uma vez que o profissional está junto com o 

restante da equipe, vivenciando a realidade da empresa.  
 

No bolso 
Se o executivo temporário é mais barato para quem contrata, a remuneração de quem 
oferece esse tipo de serviço segue tão vantajosa quanto a de um chefe tradicional. 

Segundo Humberto Wahrhaftig, os valores não oscilam muito por uma combinação de 
motivos.  

 
“De um lado, as empresas não têm condições de pagar muito. Do outro, o salário não 
diminui muito porque há um patamar no marcado que regula o nível”. 

 
A diferença, portanto, fica para a própria companhia. Como o executivo é um prestador 

de serviço, os custos para mantê-lo dentro da empresa são bem menores. “Um gestor 
interino chega a custar de 20 a 35% a menos do que um profissional CLT”, pontua 
Carlos Macedo.  

 
E esse barateamento facilita também na recolocação no mercado. “Para alguém se 

reposicionar com CLT, pode levar até três anos dependendo da especialidade. Como 
interino, ele volta a trabalhar entre seis e meses e um ano”, conclui. 
 

Funcionários ainda estranham alternativa do líder freelancer 
Interinos precisam saber lidar com as incertezas e dúvidas de seus novos comandados 

Por ser uma novidade dentro do mundo corporativo, o chefe temporário ainda é visto 
com muita estranheza pelos funcionários das empresas por onde passam.  
 

Como explica Carlos Macedo, da Innovativa, as reações podem ser um pouco 
complicadas no início pela entrada de um desconhecido no processo, mas esse é um 

problema rapidamente superado.  
 

“Você não mata o sonho de algum daqueles profissionais de se tornar o líder daquela 
área. Ele sabe que esse chefe é temporário e ainda vai se dedicar para alcançar aquela 
posição”, explica.  

 
Para ele, a equipe interna continua demonstrando seu potencial mesmo diante de um 

“estranho”. 
 
Graças a esses pequenos embates, o gerente da Michael Page, Humberto Wahrhaftig, 

diz que o executivo interino precisa de muitas habilidades de relacionamento para lidar 
com essas questões.  

 
“Ele precisa ter uma capacidade de cativar as pessoas porque elas sabem que ele não 
ficará lá por muito tempo”.  

 



Assim, o desafio está exatamente em extrair o melhor dos profissionais mesmo quando 
eles sabem que aquela chefia é transitória.  
 

Evento discute importância da comunicação interna para superar a crise 

06/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Curitiba recebe no próximo dia 9 de junho um evento para debater a importância da 

comunicação interna nas empresas como ferramenta para otimizar processos e 
melhorar práticas, principalmente em tempos de crise.  

 
Organizado pela agência paulistana Seepix, o Fórum Liderança RH, Comunicação e 
Marketing discute exatamente como as plataformas digitais podem ser ferramentas 

baratas e eficientes que podem ajudar todo tipo de negócio. 
 

Serão quatro palestras comandadas por profissionais da área de comunicação de 
empresas como Telefônica Brasil e Grupo Marista que vão discutir sobre métodos de 
desenvolver a comunicação interna dentro da sua organização.  

 
Entre os tópicos abordados nos bate-papos estão os desafios da comunicação em 

ambientes virtuais e as melhores maneiras de conectar pessoas dentro da área 
corporativa. 
 

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site. 
 

11º Fórum Liderança RH, Comunicação e Marketing 
Data: 9 de junho 
Horário: das 8h30 às 17h30 

Local: PUC-PR, na Rua Imaculada Conceição, 1.155. 
Inscrições: gratuitas pelo site. 

 

Acordo no Senado corta reajuste dos limites do Simples Nacional 

06/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

O projeto de lei em tramitação no Senado que eleva o teto de faturamento do Simples 
Nacional de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 milhões esbarrou na necessidade de ajuste 
fiscal do governo e será alterado. 

 
Após pressão da Receita Federal e do risco de não ser aprovado em Plenário, a relatora 

do projeto, senadora Marta Suplicy, apresentará um novo texto que diminui a elevação 
do teto de faturamento para enquadramento no Simples de R$ 14,4 milhões para R$ 
4,8 milhões.  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/evento-discute-importancia-da-comunicacao-interna-para-superar-a-crise-4xqh3104ffpy0liptcau1j8f0
http://blogpix.seepix.com.br/forum-lideranca/inscricoes/
http://blogpix.seepix.com.br/forum-lideranca/inscricoes/
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/acordo-no-senado-corta-reajuste-dos-limites-do-simples-nacional-161m4c6px0arjw6ihoantx3rw
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/novo-simples-nacional-esbarra-em-ajuste-fiscal-do-governo-9s10df6j3dv9un5avru9uxycj
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/novo-simples-nacional-esbarra-em-ajuste-fiscal-do-governo-9s10df6j3dv9un5avru9uxycj


A decisão pela nova proposta aconteceu última quarta-feira (1), durante reunião da 
Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa (MPE) em Brasília. A senadora 
apresentou a nova proposta aos parlamentares presentes e eles, em comum acordo, 

optaram por mudar o texto do projeto. Ao propor uma elevação menor do que a 
prevista inicialmente, os parlamentares acreditam que o projeto passará no Senado - 

o que antes estava ameaçado.  
 

O projeto que foi aprovado na Câmara por unanimidade em 2015 previa os seguintes 
limites de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional: de R$ 60 mil 
para R$ 90 mil no caso de microempreendedor individual (MEI), de R$ 360 mil para 

R$ 900 mil para microempresa e de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 milhões para empresa 
de pequeno porte.  

 
Os valores foram muito criticados pela Receita Federal que chegou a apresentar um 
documento se posicionando contra a aprovação do projeto de lei. Segundo cálculos da 

Receita, tal medida causaria uma perda de arrecadação de, pelo menos, R$ 11,43 
bilhões por ano. 

 
Cientes de que os limites estavam muito altos diante de um cenário econômico 
desfavorável, a relatora do projeto e os parlamentares que fazem parte da Frente 

Parlamentar decidiram propor um novo teto para o projeto em tramitação: de R$ 60 
mil para R$ 72 mil no caso de microempreendedor individual (MEI) e elevar de R$ 3,6 

milhões para R$ 4,8 milhões no caso de empresa de pequeno porte.  
 
Se aprovado, os novos valores valem a partir de julho de 2017 para os optantes do 

Simples e, a partir de janeiro de 2018, para os que ainda não fazem parte do sistema. 
 

Tramitação 
Com o novo texto, a expectativa é que o projeto seja aprovado no Senado. Nesta 
semana, o presidente do Senado, Renan Calheiros, manifestou a intenção de chamar 

os governadores para uma reunião e colocar na pauta do encontro o reajuste do 
Simples Nacional. 

 
Ainda não há uma data prevista para votação do projeto no Plenário. O novo texto 
deve ser publicado no início da próxima semana e está em regime de urgência, 

aguardando aprovação. Se aprovado, volta para a Câmara apreciar as mudanças no 
texto original. 

 
Posição 
Em seu perfil no Facebook, o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, disse que continua 

confiante com a nova proposta apresentada pela relatora Marta Suplicy, “embora 
entenda que outras adaptações são necessárias para suprir as necessidades dos 

pequenos negócios. A curto prazo, a aprovação desta proposta deve ajudar na 
melhoria do ambiente de negócios das MPEs”. 

 
A senadora Marta Suplicy afirmou, por meio de nota, que “essa ampliação não afetará 
os impostos da União compartilhados com os Estados e Municípios. Não haverá perda 

arrecadatória nem para Estados nem para os Municípios, ao contrário, esses entes 
sairão ganhando”. 

 

Exportação ajuda a amenizar efeitos da crise 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  

 
A demanda por exportações na indústria automobilística gerou, nos últimos dois 

meses, a abertura de 1.230 vagas, número que está perto de compensar as 1,4 mil 
demissões ocorridas de janeiro a abril. Por enquanto são empregos temporários, mas 
a expectativa é de receber novas encomendas. 

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/958847/?noticia=EXPORTACAO+AJUDA+A+AMENIZAR+EFEITOS+DA+CRISE


A Renault anunciou na semana passada a contratação de 550 funcionários em São 
José dos Pinhais (PR) para atender a "pedidos momentâneos" de modelos Sandero, 
Duster Oroch e Logan para Argentina, Chile, Colômbia e Peru. O contrato dos 

trabalhadores é por seis meses. 
 

Também na semana passada, a Ford convocou 180 trabalhadores em Camaçari (BA) 
que estavam com os contratos suspensos desde março. Eles vão reforçar a produção 

de modelos Ka e EcoSport para a Argentina. 
 
Uma semana antes, a General Motors havia decidido abrir 200 vagas na fábrica de São 

José dos Campos (SP) para ampliar a produção da picape S10 em razão de pedidos 
da Argentina e do México. Inicialmente, são contratos por sete meses. 

 
Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors, afirma que o câmbio ajudou a 
melhorar a competitividade do produto nacional e há novos acordos comerciais 

fechados pelo Brasil, como o da Colômbia, para onde a empresa iniciou a venda do 
compacto Onix.  

 
"Estamos olhando a América do Sul de maneira mais integrada em vista de novos 
acordos de livre-comércio e da renovação do acordo com o México, para onde 

começamos a enviar a S10. Antes, só exportávamos a picape Montana para lá." 
 

Em relação a 2015, a GM espera um crescimento de 52% nas vendas externas, que 
devem somar 100 mil unidades. 
 

Outras 300 contratações ocorreram em abril, quando a BMW, de Araquari (SC), obteve 
contrato de venda de 10 mil unidades do utilitário X1 para os Estados Unidos. A 

entrega será feita de julho a dezembro. 
 
Da produção de caminhões da Volvo em Curitiba (PR), 35% serão destinadas ao 

mercado externo, participação que era de 15% há três anos. No caso dos ônibus, 
metade da produção vai para fora do País, especialmente para Argentina, Chile e Peru. 

 
"Claro que há três anos a produção era maior, o que significa que, em números, o 
aumento não é significativo, mas, como o mercado interno caiu, o peso da exportação 

é crucial para nossos negócios", diz o presidente da Volvo, Carlos Marassutti. 
 

Segundo o executivo, os negócios externos não levam a contratações, "mas evitam 
dispensa de número maior de pessoas". A Volvo abriu recentemente um programa de 
demissão voluntária (PDV) e afirma ter 400 trabalhadores excedentes. 

 
As recentes contratações são alento para um setor que vem reduzindo o quadro de 

pessoal há quase 30 meses seguidos. As montadoras, contudo, ressaltam que, em 
razão do fraco desempenho das vendas internas - que caíram 27% nos quatro 

primeiros meses do ano - operam com alta ociosidade e excesso de pessoal. O 
consumo local fica com 80% de toda a produção. 
 

Desconto 
De janeiro a abril, as montadoras exportaram 136,3 mil veículos, 24,3% mais que em 

igual período de 2015. Em valores, porém, houve queda de 7,6%, para US$ 3 bilhões. 
O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de 
Castro, diz que as empresas brasileiras estão dando descontos aos clientes 

internacionais.  
 

"Hoje, mais importante do que ganhar dinheiro é estar no mercado externo, pois é 
uma forma de passar por esse período crítico." 
 



Segundo ele, como ainda há muita oscilação cambial, as empresas não se sentem 
seguras para firmar contratos de longo prazo e negociam períodos de seis meses a um 
ano. "O principal incentivo hoje para as exportações seria a previsibilidade". 

 
Castro aposta em aumento de 5% nas exportações de manufaturados neste ano ante 

os US$ 72,7 bilhões de 2015. "O cenário não é ruim, mas não está ocorrendo o que 
se imaginava com a desvalorização cambial", diz. "A expectativa era de que haveria 

uma explosão de exportações. 
 

Com câmbio a favor, indústria brasileira aposta em retomada das 
exportações 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  

 
As contratações de trabalhadores temporários anunciadas nas últimas semanas por 
quatro montadoras, para reforçar a produção de carros voltada às exportações, é um 

sinal de que o comércio exterior pode amenizar parte dos efeitos da crise atual no 
mercado interno. Com a desvalorização do real, as exportações de produtos brasileiros 

começam a se tornar mais competitivas e as negociações internacionais voltam ao 
radar da indústria. 
 

Embora alguns movimentos sejam pontuais, há indicadores mostrando que as 
empresas brasileiras iniciam uma recuperação no cenário internacional. Dados da 

Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex) apontam que a quantidade 
exportada da indústria de transformação cresceu 14,7% entre janeiro e abril ante o 
mesmo período de 2015.  

 
As principais altas foram em produtos têxteis (27%), veículos automotores (18%) e 

máquinas e equipamentos (17%). "O câmbio no nível que está é mais favorável e está 
sendo positivo para as exportações", diz André Leone Mitidieri, economista da Funcex. 
 

O crescimento da exportação de manufaturados também é explicado pela melhora do 
comércio com a Argentina. O governo Mauricio Macri começou a rever parte das 

medidas protecionistas adotadas pelo governo anterior, de Cristina Kirchner. 
 
A recuperação do setor externo tem sido a principal notícia positiva da economia. No 

resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, a queda de 0,3% foi 
menos intensa do que o esperado e um dos fatores que contribuiu foi a melhora do 

quadro externo.  
 
Neste ano, os economistas já estimam que o superávit da balança comercial deverá 

ser de US$ 50 bilhões, também favorecido pela queda das importações. Se 
confirmado, será o melhor resultado da série histórica. 

 
"O fato de o governo ter agilizado acordos com Peru e México no setor automotivo e 

a desvalorização do câmbio colaboram para a exportação (de manufaturados) mesmo 
que não estejamos num cenário internacional maravilhoso", afirma Lia Valls Pereira, 
pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas 

(Ibre/FGV). 
 

A Sondagem da Indústria, apurada pelo Ibre/FGV, também mostra que há otimismo 
dos empresários com o comércio internacional. No trimestre encerrado em maio, o 
indicador ficou em 104,6 pontos, praticamente estável em relação à leitura anterior. 

 
Para a demanda prevista para os próximos três meses, o indicador aumenta para 

104,9 pontos - o mais alto desde novembro. Quando o índice fica acima de 100 pontos, 
há mais respostas favoráveis do que desfavoráveis, ou seja, mais empresários 
indicaram que a demanda externa está positiva. 

 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/958838/?noticia=COM+CAMBIO+A+FAVOR+INDUSTRIA+BRASILEIRA+APOSTA+EM+RETOMADA+DAS+EXPORTACOES
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/958838/?noticia=COM+CAMBIO+A+FAVOR+INDUSTRIA+BRASILEIRA+APOSTA+EM+RETOMADA+DAS+EXPORTACOES


O otimismo com o cenário internacional fica evidente porque o índice geral de 
confiança da indústria, que inclui a demanda interna, está em 79,2 pontos.  
 

"Apesar de os dados de demanda externa estarem caindo na ponta, há uma previsão 
de manutenção de um patamar de exportação para os próximos meses", afirma Tabi 

Thuler Santos, economista do Ibre/FGV e coordenadora da pesquisa. 
 

Margem 
Na empresa 2Rios Lingerie, a venda de peças para o exterior cresceu 65% de janeiro 
a maio. "Quando o real estava valorizado, muitas vezes sacrificamos a nossa margem 

para nos manter em alguns mercados internacionais. Hoje, estamos conseguindo 
melhores resultados", afirma Matheus Fagundes, presidente da empresa. 

 
A 2Rios exporta há 13 anos e tem como principal mercado os países da América do 
Sul. No projeto de internacionalização da empresa está a criação de um e-commerce 

exclusivo para os consumidores dos Estados Unidos no segundo semestre. No ano que 
vem, a expectativa é inaugurar a primeira loja física fora do Brasil. 

 
O presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de 
Castro, vê os sinais de retomada das exportações como um "alento" para a indústria, 

embora ainda insuficiente para compensar significativamente as perdas no mercado 
doméstico. "Há uma tentativa de, pouco a pouco, retomar o espaço que era do Brasil 

no passado e hoje está ocupado por outros países."  
 

Infraestrutura ruim tira R$ 150 bi do País 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

A cada ano que o Brasil deixa de investir o mínimo necessário para manter a 
infraestrutura existente, a economia perde R$ 151 bilhões - valor próximo ao déficit 
primário calculado para o País em 2016.  

 
O resultado dessa conta, feita pela consultoria GO Associados, é perverso: além de 

manter um transporte de má qualidade e uma oferta restrita de serviços públicos, o 
baixo investimento no setor representa menos emprego e renda para a população e 
menos dinheiro nos cofres do governo. 

 
Importante aliado para turbinar o crescimento econômico em qualquer lugar do 

mundo, o investimento em infraestrutura sempre esteve entre as prioridades 
anunciadas pelos governos Lula e Dilma.  
 

Mas, apesar da criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os 
montantes aplicados de 2003 para cá nunca passaram dos 3% do Produto Interno 

Bruto (PIB) - parâmetro mundial que indica o investimento necessário para manter a 
estrutura existente. 

 
Nas últimas duas décadas, o Brasil investiu em média 2,2% do PIB em infraestrutura, 
enquanto a média mundial foi de 3,8%. Na China, o número chegou a 8,5% e, na 

Índia, a 4,7%. Só em 2015, os investimentos que deixaram de ser feitos no setor 
representaram R$ 23 bilhões menos no bolso do trabalhador e R$ 14 bilhões no caixa 

do governo, segundo cálculos da GO. 
 
A reversão desse quadro é uma das promessas do governo de Michel Temer, que criou 

uma secretaria especialmente para tocar os projetos do setor. Sob o comando de 
Moreira Franco, o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) vai trabalhar em cima 

de uma infraestrutura precária: apenas 12% das rodovias brasileiras são 
pavimentadas, sendo a maioria de qualidade ruim; a malha ferroviária é pequena e 
lenta; 16% da população não tem acesso a água tratada; e 50% não estão conectados 

à rede de esgoto. 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/958741/?noticia=INFRAESTRUTURA+RUIM+TIRA+R+150+BI+DO+PAIS


 
A exemplo do que ocorreu em governos anteriores, a tarefa de mudar esse cenário 
não é fácil, especialmente diante da grave crise fiscal e política que atingiu o Brasil.  

 
Se nos períodos em que o País era considerado o "queridinho" dos investidores, o 

porcentual aplicado no segmento não alcançou o nível desejado, agora, sob forte 
desconfiança do resto do mundo, os esforços terão de ser redobrados, afirmam 

especialistas no setor. 
 
"O maior desafio hoje é a retomada da confiança do investidor, já que o País não tem 

condições de levar adiante a expansão da infraestrutura e dependerá de capital 
estrangeiro", afirma o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Resende. 

 
O secretário executivo do PPI, Moreira Franco, concorda que, para tirar as concessões 
- estimadas em R$ 200 bilhões - do papel será primordial restabelecer a credibilidade 

no mercado internacional.  
 

"Precisamos fazer o dever de casa, buscar a transparência dos marcos regulatórios e 
garantir a segurança jurídica", disse ele, destacando que as concessões serão lançadas 
assim que os estudos forem sendo concluídos. 

 
Dentro das medidas para recuperar a confiança, o fortalecimento das agências 

reguladoras é um ponto central. Devolver a autonomia a esses órgãos - e retirar a 
influência política - seria uma boa sinalização para o investidor e daria mais conforto, 
diz o economista Cláudio Frischtak, da consultoria Inter.B. "Isso traria mais 

estabilidade para o mercado, reduziria o risco regulatório e o prêmio exigido pelos 
investidores." 

 
Crédito 
Mas, ainda que se consiga recuperar a atratividade do setor, há outro entrave que 

exigirá soluções rápidas para a retomada do investimento: a escassez de crédito. Ao 
contrário do que ocorreu no passado, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) não terá condições de financiar uma parcela muito grande das 
concessões. "Ele não vai repetir, e não tem condições de repetir, o desempenho que 
teve até agora", diz Moreira Franco. 

 
Ou seja, será necessário criar outras formas de financiamento, seja no mercado 

externo ou interno. No mercado, algumas fórmulas começam a ser desenhadas para 
tentar resolver o problema, como um mix de dinheiro do BNDES com bancos 
internacionais de fomento, como o Banco Mundial. "Nesse momento, debêntures não 

seriam uma boa alternativa, pois esbarram na confiança", diz o sócio do escritório L.O. 
Baptista, Fernando Marcondes. 

 
A lista de entraves aos investimentos de infraestrutura é extensa. Além da falta de 

confiança e crédito mais curto, os empreendimentos sofrem com o excesso de 
burocracia, problemas ambientais, desapropriações e indefinições regulatórias. Hoje, 
há uma série de projetos parados Brasil afora por causa dessas questões.  

 
A bilionária ferrovia Transnordestina, que ligará o sertão do Piauí aos Portos de Pecém 

(CE) e Suape (PE), deveria ser entregue em 2010 e até hoje não foi concluída. Um 
dos problemas foi a desapropriação das áreas necessárias para a construção, além da 
dificuldade de gestão da CSN, dona da concessão da ferrovia. 

 
Na opinião do presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de 

Base (Abdib), Venilton Tadini, apesar dos enormes desafios, o governo precisa 
começar de alguma forma.  
 



O primeiro passo é avançar com iniciativas que já estão mais adiantadas, a exemplo 
dos aditivos contratuais de concessões existentes e que podem render R$ 15 bilhões 
de investimento sem novas licitações. 

 
Há ainda pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos por causa de 

atraso com a demora em licenciamento ambiental e desapropriações, que podem 
representar outros R$ 20 bilhões. "Imediatamente, isso terá impacto no emprego e na 

renda."  
 

Com Lava Jato, Odebrecht demite 50 mil e vê dívida em R$ 110 bilhões 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

Quando as suas filhas brigavam, o empresário Marcelo Odebrecht perguntava quem 
tinha provocado, não necessariamente para punir quem levou ao desentendimento. 
"Eu talvez brigasse mais com quem dedurou do que com quem fez o fato", disse ele, 

em setembro do ano passado, em depoimento à CPI da Petrobrás.  
 

A historinha era para explicar como via o acordo de colaboração na Operação Lava 
Jato. Prestes a completar um ano de prisão, em 19 de junho, o executivo está 
assinando um acordo de delação premiada. Mais do que aliviar a própria pena, o 

empresário busca salvar o grupo que carrega o seu sobrenome. 
 

A reputação arranhada, somada ao ambiente adverso - com recessão, alta do dólar e 
crises profundas em alguns dos setores em que o grupo atua -, "está fazendo a 
empresa sangrar", como definem executivos próximos à Odebrecht.  

 
O balanço consolidado de 2015, previsto para sair nos próximos dias - com mais de 

um mês de atraso - vai dar uma imagem parcial, pois a situação piorou nos últimos 
seis meses e ainda não há resultados oficiais do período recente. 
 

Segundo o Estado apurou, a dívida bruta foi de R$ 88 bilhões em 2014 para R$ 110 
bilhões, alta de 25%, efeito do dólar e dos juros, mas também da imposição de taxas 

maiores para sua rolagem.  
 
A empresa renegocia mais de R$ 25 bilhões em dívidas de empresas do setor 

agroindustrial e de óleo e gás. Um laudo interno de avaliação dos ativos, feito 
regularmente para balizar o programa de bônus, pode trazer um cenário mais 

desagradável. Os próprios executivos acreditam que vai mostrar que o valor do grupo 
caiu à metade. 
 

Conhecido pela baixa rotatividade e pela fidelidade da equipe, o grupo demitiu mais 
de 50 mil funcionários, reduzindo o contingente em quase um terço. A equipe voltou 

a ter praticamente o mesmo tamanho que seis anos atrás: 120 mil trabalhadores.  
 

Os cortes não ocorreram pelo ciclo natural de desmobilização de trabalhadores, com 
a conclusão de obras, mas por falta de novos contratos e até recursos para tocar 
projetos em andamento. As obras da BR- 163, em Mato Grosso, são exemplo disso: 

estão quase paralisadas. 
 

O balanço ainda vai retratar o que o grupo poderá perder com a Lava Jato. O Ministério 
Público Federal cobra R$ 7,3 bilhões, que seria o potencial de multa em um acordo de 
leniência. A empresa contesta o valor. 

 
Quem convive com a Odebrecht garante que a insistência em não admitir o 

envolvimento em esquemas de corrupção fez o grupo atrair desconfianças e acumular 
perdas, sobretudo porque outras empresas acusadas dos mesmos crimes preferiram 
o caminho inverso e colaboraram. "As construtoras se adaptaram à Lei Anticorrupção, 
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decidiram que só participam de certames limpos: é a direção a seguir", diz Ordélio 
Azevedo Sette, do escritório Azevedo Sette. 
 

A área mais afetada foi o crédito. Em agosto de 2015, os bancos começaram a travar 
liberações, o que exigiu que o grupo utilizasse recursos próprios para girar o negócio. 

Executivos próximos às negociações com credores estimam que deixaram de entrar 
cerca de R$ 40 bilhões em créditos, no Brasil e no exterior.  

 
O grupo não confirma o valor, mas em nota disse que a Odebrecht Engenharia e 
Construção vive dias complicados: "O mercado de crédito mais restrito e a questão 

reputacional - que leva a um escrutínio maior e mais demorado por parte dos credores 
- são os principais responsáveis por essa situação. A empresa está comprometida em 

alcançar uma solução para suas questões reputacionais e espera com isso melhorar o 
ambiente de crédito". 
 

Uma das instituições que fecharam a torneira foi o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). A Odebrecht TransPort, empresa que opera concessões, 

aguarda receber R$ 5,2 bilhões em financiamentos de longo prazo do banco. No 
exterior, há demora na liberação de US$ 2 bilhões para as obras do gasoduto Sur 
Peruano e a Odebrecht procura vender a sua parte nesse projeto. 

 
Além disso, a empresa tem dificuldades para fechar as contas na Agroindustrial onde 

teve um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão em 2015 e renegocia uma dívida de R$ 13 
bilhões. Outra empresa problemática é a de óleo e gás, que renegocia contratos de 
navios-sonda com a Petrobrás. 

 
Fôlego 

Duas peculiaridades deram fôlego para o grupo: a atuação em 21 países e a 
diversificação em 15 áreas de negócios. Cerca de 61% das receitas vem do exterior. 
Dois negócios resistiram ao turbilhão: a petroquímica Braskem e Odebrecht Ambiental, 

de saneamento. Eles compensaram as perdas e fizeram a receita ir de R$ 107 bilhões 
em 2014 para R$ 132 bilhões em 2015. 

 
Na avaliação de Sergio Lazzarini, professor do Insper, a delação de Marcelo Odebrecht 
tende a ter outro simbolismo: marcar a derrocada do modelo de negócio baseado na 

troca de favores entre Estado e empresas. "O modelo é insustentável: o dinheiro do 
Estado acabou e agora os empresários passaram a ter medo", diz Lazzarini.  

 

Nova rodada de concessões é oportunidade para desenvolver mercado de 
capitais 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

A nova rodada de concessões que o governo do presidente em exercício Michel Temer 
(PMDB) pretende tirar do papel deve abrir grande oportunidade no mercado de 

capitais, afirmou o diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, Marcelo 
Kopel. Os bancos privados, contudo, tendem a ter participação menor nos 
financiamentos, provavelmente focados na fase inicial dos projetos. 

 
"Temos oportunidade grande no mercado, onde os bancos têm papel importante, mas 

principalmente na fase pré-operacional", disse Kopel durante reunião com investidores 
promovida pela Apimec no Rio. "Ainda não temos claro qual vai ser o papel. O governo 
está sinalizando algumas coisas, mas temos que ver de forma concreta como vai ser 

essa atuação", ressalvou. 
 

Segundo Kopel, o sistema financeiro dificilmente carregará consigo ativos de longo 
prazo, como é o caso das concessões. Os investidores institucionais, como fundos, 
devem ter apetite maior por esse tipo de investimento. O Itaú, porém, deve fazer uma 

análise caso a caso, explicou o diretor. 
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"O mercado de capitais tem uma fantástica oportunidade para se desenvolver no 
Brasil. À medida que você deixa o mercado se desenvolver, ele vai achando as soluções 
e os instrumentos que permitam que você tenha financiamentos de longo prazo e os 

investidores de longo prazo para fazer esse tipo de financiamento", disse. 
 

"Quando você tem um banco que supre isso, fica mais fácil ir nesse banco. À medida 
que o banco está menos presente, isso permite que o mercado se desenvolva mais. 

Mas é algo que não acontece do dia para a noite", acrescentou. 
 

Povo fica sem ônibus em protesto de trabalhadores contra dupla função 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Trabalhadores da Viação São José, responsável pelo transporte intermunicipal a 

Curitiba, paralisaram atividades na tarde deste domingo (05) em protesto por cerca 
de três horas.  
 

Segundo o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região 
Metropolitana (Sindimoc), os trabalhadores protestam contra o descumprimento da 

Lei da Dupla Função, o que estaria sendo feito pela empresa. 
 
O protesto paralisou as linhas Urano, Braga e Afonso / Pena Curitiba. Os ônibus ficaram 

parados na Travessa Itararé, região central de Curitiba e depois não voltaram mais a 
circular. Alguns tiveram os pneus furados. 

 
Segundo o Sindimoc, ao longo dessa semana os trabalhadores vão organizar novos 
protestos.  

 

Inadimplência de microempreendedores chega a 59% 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 
O aumento do desemprego incrementa o número de brasileiros que abrem seu próprio 

negócio. Os microempreendedores individuais (MEIs) já alcançam a marca de 6 
milhões de pessoas. No entanto, segundo a Receita Federal, seis em cada dez estão 

inadimplentes, com o recolhimento dos impostos em atraso há mais de 90 dias. 
 

É o caso de Lucas Gonçalves de Melo, que vende quentinhas em casa, para empresas 
e para operários em canteiros de obra. No ano passado, ele formalizou a Cidade Santa 
Marmitex e chegou a fornecer até 500 quentinhas por dia. Mas teve de mudar de 

cidade e o volume de pedidos diminuiu.  
 

Agora, ele está montando uma cozinha nova nos fundos de casa com a ajuda da mãe 
e, enquanto reestrutura o negócio, deixou de pagar o boleto mensal do MEI. "Ser 
patrão de você mesmo te dá uma liberdade maior, mas também aumenta a 

responsabilidade." 
 

"Nossa missão é ajudar esse pequeno empresário a se regularizar para continuar 
trabalhando e tendo seus direitos garantidos", diz o presidente do Sebrae, Guilherme 
Afif Domingos. Segundo ele, agora, o foco do "maior programa de formalização do 
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mundo", criado há quase sete anos, é diminuir o número de calotes, que subiu de 
55,5% no fim de 2015 para 59,4% no início deste ano. Até maio, 405 mil pessoas se 
formalizaram como MEI. 

 
Segundo pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), feita no Brasil pelo Sebrae 

e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), o empreendedorismo 
por necessidade subiu de 29% para 44% de 2014 para 2015. Já o número de 

brasileiros que abriram uma empresa por identificar uma oportunidade - e não por 
necessidade - caiu em relação aos últimos anos e voltou ao patamar de 2007. 
 

Em 2015, a taxa de empreendedorismo no País foi de 39,4% - ou seja, quatro em 
cada dez brasileiros adultos estão envolvidos com a criação de uma empresa - o maior 

índice dos últimos 14 anos e quase o dobro do registrado em 2002, quando a taxa era 
de 20,9%. Segundo o Sebrae, a taxa de empreendedorismo brasileira é superior a dos 
EUA, México, Alemanha e de países como Rússia, Índia, China e África do Sul. 

 
São microempreendedores individuais os empresários que trabalham sozinhos ou com, 

no máximo, um funcionário e cuja receita anual é de até R$ 60 mil por ano. O 
empreendedor tem acesso ao seguro-saúde do INSS e à aposentadoria. Com a 
formalização, a empresa amplia o mercado porque pode emitir nota fiscal, vender para 

órgãos públicos e usar máquinas de pagamento por débito e crédito, por exemplo. 
 

Para ter acesso aos benefícios previdenciários e estar regularizado, o MEI deve pagar, 
até o dia 20 de cada mês, o boleto mensal que varia entre R$ 45 e R$ 50, dependendo 
da atividade exercida.  

 
O valor corresponde a 5% do salário mínimo, destinado à Previdência Social, e R$ 1 

ou R$ 5 referentes ao ICMS ou ISS. Ele também deve enviar todos os anos a 
declaração anual de rendimentos - o prazo se encerra no dia 31 de maio. 
 

De acordo com as novas regras, os pequenos empresários que estiverem com 
contribuições mensais de 2014, 2015 e 2016 consecutivas em atraso e que não fizeram 

a declaração anual desses anos terão os registros cancelados no segundo semestre 
deste ano. 
 

Demissões 
Ao contrário das grandes empresas, o ritmo de demissões nos pequenos negócios 

desacelerou em abril na comparação com o mês anterior. Foram fechadas 10,5 mil 
vagas, quatro vezes menos do que os 46,9 mil registrados no mês de março.  
 

Na comparação com as empresas de médio e grande porte, a diferença é de mais de 
cinco vezes. Nas empresas maiores, a geração de empregos, em abril, ficou negativa 

em 54,6 mil, segundo o Sebrae 
 

CBA é desmembrada da Votorantim Metais 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) deixou de fazer parte da estrutura da 
Votorantim Metais e se tornou um negócio independente desde o último dia 1º de 

junho. A decisão, segundo o presidente da agora independente CBA, Ricardo Carvalho, 
veio em função das estratégias diferentes das companhias.  
 

Enquanto a Votorantim Metais quer reforçar o crescimento em mineração e olhar 
oportunidades em outros países, sobretudo na América Latina, a CBA está focada em 

atender o mercado nacional com diferentes soluções de alumínio. 
 
O executivo admitiu, no entanto, que, diante da profunda crise vivida pela indústria 

de alumínio nos últimos anos, a empresa poderá tomar decisões mais rápidas em 
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eventuais oportunidades de negócio por não estar mais subordinada à Votorantim 
Metais.  
 

A CBA faturou R$ 4,6 bilhões no ano passado. Houve um aumento de receita em 
relação a 2014, mas ele foi motivado pelo negócio de venda de energia da companhia. 

 
O setor de alumínio no Brasil retrocedeu 30 anos, voltando ao nível de produção de 

1985. A situação se agravou nos últimos anos pela superoferta criada pelo "boom" de 
produção na China (veja box).  
 

Somente no ano passado, a produção do metal caiu 19,7% no Brasil, para 772 milhões 
de toneladas, ante 962 milhões de 2014, segundo a Associação Brasileira do Alumínio 

(Abal). O ciclo de problemas na cadeia do metal se arrasta por vários anos: a produção 
de 2015 foi equivalente à metade da registrada em 2008, quando o volume foi de 1,66 
milhão de toneladas de alumínio. 

 
Na esteira da redução de 50% do mercado em menos de uma década, a maior parte 

das indústrias teve de pôr o pé no freio. Somente entre janeiro e setembro do ano 
passado, o setor de alumínio demitiu mais de 15 mil pessoas.  
 

A CBA é uma das "sobreviventes" na cadeia do alumínio brasileira, ao lado da paraense 
Albrás, hoje controlada pela norueguesa Norsk Hydro. Entre as multinacionais que 

saíram da produção de alumínio primário no Brasil estão as americanas Alcoa e 
Novelis. 
 

Ao declarar independência da Votorantim Metais, a CBA ganhou estrutura 
administrativa e conselho de administração próprios - antes usava o "back office" e o 

conselho da "coirmã". Para navegar um mercado em sérias dificuldades, a fabricante 
de alumínio tem três operações de mineração em Minas Gerais e uma indústria de 
transformação em Alumínio (SP), além de ativos de energia, incluindo PCHs. 

 
Para isso, conta o presidente da CBA, que já comandava o segmento na Votorantim 

Metais, foram criadas três linhas de negócios: a responsável por commodities 
(denominada "upstream"), a de produtos para indústrias ("downstream") e a de 
autogeração de energia. Com a crise e a redução da produção, as empresas passaram 

a ter sobra de eletricidade. A venda deste excedente é hoje uma fonte importante de 
receita para as companhias do setor. 

 
No segmento de soluções para indústrias, as prioridades da CBA são o mercado de 
transportes - fornecimento para indústrias de caminhões, ônibus e veículos - e o setor 

de embalagens, com a produção de folhas de alumínio para caixas longa vida.  
 

Nos setores de energia, construção civil, energia, utensílios domésticos e linha branca, 
em que a empresa também atua, as soluções serão adaptadas às necessidades de 

cada grande cliente. 
 
Por enquanto, admite Carvalho, o foco da CBA é a contenção de despesas, já que o 

mercado não permite saltos produtivos. Investimentos que estavam previstos, como 
o projeto de alumina Rondon, estão sendo revistos. No início deste ano, a empresa fez 

"road show" para apresentar o ativo para potenciais investidores estrangeiros. 
 

Samarco fará PDV e deverá operar com até 60% da capacidade 

06/06/2016 - Fonte: Paraná Online  
 

A Samarco confirmou, por meio de nota enviada ao Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real da Agência Estado, que fará um Programa de Demissão Voluntária (PDV) 
para diminuir seu quadro de funcionários.  
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A companhia afirma que aceitou a proposta dos sindicatos Metabase Mariana (MG) e 
Sindimetal (ES) para a adoção do PDV. "A empresa entende que a proposta dos 
sindicatos representa uma alternativa respeitosa, diante das circunstâncias atuais", 

diz a Samarco. 
 

No comunicado, a Samarco afirma que não sabe quando serão concedidas as licenças 
para voltar a operar, depois do acidente com a barragem de Fundão, no município de 

Mariana (MG), em novembro do ano passado. Segundo a empresa, "na melhor das 
hipóteses", isso pode acontecer no final de 2016. "Quando isto acontecer, a empresa 
terá que operar com, no máximo, 60% da capacidade por alguns anos", afirma a 

Samarco. 
 

A empresa ressalta ainda que a retomada das operações é "essencial para a 
manutenção de 60% dos empregos em Minas Gerais e Espírito Santo". Os detalhes 
sobre o PDV ainda serão discutidos entre a Samarco e os sindicatos.  

 
A companhia lembra que desde o incidente, adotou férias coletivas, licença 

remunerada e dois períodos de lay-off com seus funcionários. 
 

Economistas projetam queda menor do PIB, mas inflação maior neste ano 

06/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 

 
Economistas e instituições financeiras ouvidos pelo Banco Central projetam queda 

menor do PIB(Produto Interno Bruto) neste ano, mas preveem inflação maior para 
2016, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (6). 

 
O Boletim Focus, pesquisa semanal do BC, indica que a atividade econômica vai recuar 

3,71% em 2016. A estimativa anterior era de queda de 3,81% e, há quatro semanas, 
de contração de 3,86%. 
 

Na quarta-feira passada o anúncio de queda de 0,3% do PIB no primeiro trimestre, 
que foi recebido com surpresa por economistas. O mercado esperava uma retração 

em torno de 0,8% no período. 
 
Há mudanças no cenário presente capazes de atenuar os prognósticos sombrios para 

o restante do ano. 
 

O afastamento da presidente Dilma Rousseff e as mudanças na equipe econômica 
foram celebrados por empresários e investidores, mas permanece incerta a viabilidade 
do programa de controle dos gastos públicos apresentado pelo governo Michel Temer, 

que nem sequer foi detalhado e formalizado. A sustentação política do governo interino 
também é ameaçada pela Operação Lava Jato. 

 
PREÇOS 
O boletim voltou a mostrar inflação pressionada neste ano. O IPCA, índice oficial de 

preços, deve encerrar 2016 a 7,12%, contra estimativa de 7,06% na semana passada. 
Há quatro semanas, a previsão era de 7%. 
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A perspectiva para a inflação em 2017 foi mantida em 5,50%. O percentual fica abaixo 
da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para 2017, que é de 
4,5% com 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. 

 
DÓLAR 

A pesquisa elevou a projeção para o dólar no final deste ano, de R$ 3,65 para R$ 3,68. 
Para 2017, a estimativa se manteve em R$ 3,85. 

 
No que foi visto como um sinal de que a recuperação econômica nos EUA ainda é débil, 
o governo americano divulgou alta de apenas 38 mil empregosem maio, a menor em 

cinco anos. 
 

A avaliação de que isso levará o Fed (banco central dos EUA) a postergar um aumento 
de juros animou o mercado financeiro no Brasil. 
 

JUROS 
A previsão da taxa básica de juros (Selic) permaneceu estável para 2016 e 2017.  

 
Espera-se que a Selic esteja em 12,88% no final deste ano e em 11,25% no próximo. 
 

Nesta quarta-feira (8) a diretoria do Banco Central se reúne para definir ataxa básica 
de juros. A reunião do Copom não será presidida pelo indicado à chefia do BC Ilan 

Goldfajn, que ainda precisa passar por sabatina no Senado, prevista para esta terça-
feira (7). 
 

Emergentes superam os mais ricos em investimento em energia limpa 

06/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

As fontes de energia renovável cresceram em ritmo recorde no mundo em 2015, ano 
em que pela primeira vez os países emergentes superaram os mais ricos em 
investimentos nessa área, segundo o Renewables 2016 Global Status Report. 

 
Os investimentos em energia eólica, solar e hidroelétrica foram também mais do que 

o dobro do valor aplicado em novas usinas de carvão e gás, aponta relatório, realizado 
anualmente pela REN21 —organização que reúne uma rede de empresários, cientistas 

e gestores públicos em prol do avanço deste setor. Ao mesmo tempo, os custos de 
fontes renováveis também foram reduzidos. 
 

No ano passado, cerca de 147 gigawatts (GW) de energia renovável, principalmente 
eólica e solar, foram acrescentados à capacidade de geração do planeta, o equivalente 

a toda a capacidade de geração a partir de todas as fontes na África. 
 
China, Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha e Índia foram os países que mais 

contribuíram para esse crescimento, ainda que os preços de combustíveis fósseis 
tenham caído significativamente em 2015. 

 
Apesar de não estar entre os cinco principais países no total de aplicado, o Brasil se 
destaca por ocupar a vice-liderança em investimentos em energia hidroelétrica, de 

biodiesel e etanol, atrás da China, e o quarto em energia eólica. 
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Também é o terceiro país com a maior capacidade de geração de energia renovável 
quando é levada em conta a fonte hidrelétrica, atrás de China e Estados Unidos. 
 

"Esse aumento, essencialmente a partir de energia solar e eólica, é um indicativo claro 
de que essas tecnologias são competitivas financeiramente (em relação aos 

combustíveis fósseis)", diz Christine Lins, secretária-executiva da REN21. 
 

"Elas são priorizadas por muitos países e cada vez mais também por empresas e 
investidores, o que é um sinal muito positivo." 
 

NOTÁVEL 
O investimento em energia renovável atingiu US$ 286 bilhões em 2015. 

Com a China respondendo por mais de um terço do total no mundo, os países em 
desenvolvimento superaram as nações mais ricas pela primeira vez. 
 

Essas nações investiram US$ 156 bilhões no ano passado, um aumento de 19% em 
relação a 2014. 

 
No caso do Brasil, o país foi o segundo do mundo em ampliação da capacidade 
hidrelétrica. E foi o quarto de eólica, embora o estudo ressalte a falta de linhas de 

transmissão para levar a energia gerada pelo vento até os consumidores. 
 

Ao comparar o valor empenhado em um país com seu PIB (Produto Interno Bruto), os 
principais investidores foram países pequenos, como Mauritânia, Honduras, Uruguai e 
Jamaica. 

 
"Isso mostra que os custos caíram tanto que as economias emergentes passaram a se 

concentrar em renováveis", afirma Lins. "Esses países são os que têm o maior 
crescimento de demanda por energia, e este ponto de inflexão é um acontecimento 
notável." 

 
Na União Europeia, apesar de uma queda significa dos investimentos em renováveis 

de cerca de 21%, essas são agora a principal fonte de energia, respondendo por 44% 
da capacidade de geração em 2015. 
 

CONTRATEMPOS 
Os autores do estudo destacam que um sinal do comprometimento de países com a 

energia renovável é o fato de, no início deste ano, 173 terem metas para a ampliação 
de sua oferta. 
 

E não são apenas as nações que estão progredindo. Nos Estados Unidos, 154 
companhias, responsáveis por empregar 11 milhões de pessoas, se comprometeram 

a consumir apenas energia renovável. 
 

No entanto, algumas áreas ainda resistem à transição para essas fontes, como o setor 
de transporte e de aquecimento e resfriamento. A queda no preço do petróleo 
contribuiu para isso. 

 
Mas os pesquisadores apontam que, mesmo diante desses contratempos, não há 

dúvidas de que o avanço da energia renovável é uma tendência sem volta. 
 
"Trabalho neste setor há 20 anos, e, agora, os argumentos econômicos estão 

plenamente a favor disso", afirma Lins. 
 

"A indústria da energia renovável não depende mais de um punhado de mercados. 
Tornou-se ela própria um mercado global, e isso é muito animador. E o melhor ainda 
está por vir." 

 



Pequeno investidor deve manter cautela no mercado de ações 

06/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 

 
 

 
 
Enquanto os grandes investidores movem seus recursos à medida que suas 

expectativas mudam, o pequeno aplicador não tem a mesma margem de manobra. 
Para esse poupador, a regra é sempre ter objetivos de longo prazo ao investir em 

renda variável. 
 
Analistas recomendam cautela para quem investe ou pretende investir na Bolsa nos 

próximos meses, que deverão ser marcados por turbulências tanto no cenário interno 
como no externo. O principal conselho é investir aos poucos. 

 
Raymundo Magliano Neto, presidente da Magliano Corretora, afirma que não é um 
bom momento para comprar ações. "Os cenários interno e externo estão confusos, e 

é melhor o pequeno investidor esperar um pouco." 
 

Segundo Magliano, o investidor deve esperar ao menos até a conclusão do processo 
de impeachment de Dilma Rousseff. "Ainda há o risco de ela voltar ao governo, e a 
Bolsa pode perder tudo o que subiu até abril, ou seja, o investidor pode ter prejuízo." 

 
Para ele, quem possui ações pode aproveitar o momento para vendê-las e embolsar 

os lucros recentes. "Outra alternativa é deslocar os recursos para ações menos sujeitas 
a variações bruscas." 
 

DIVIDENDOS 
Segundo Luis Gustavo Pereira, analista da Guide Investimentos, "é preciso ser seletivo 

neste momento, comprando ações de empresas que são boas pagadoras de 
dividendos". 
 

Para Pereira, quem já possui ações na Bolsa deve mantê-las. "Embora o cenário ainda 
seja incerto, o pior da crise econômica pode já ter ficado para trás." 

 
A retomada da confiança, porém, dependerá das reformas estruturais a serem feitas 
pelo governo Temer, segundo analistas.  

 

Com suspensão elevada, versão aventureira do Fiat Mobi chega às lojas 

06/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 
 

 
 

 
 

A Fiat completa a gama do subcompacto Mobi com a versão Way, que chega nesta 

semana às lojas da marca por R$ 39,3 mil. A empresa acredita que essa versão poderá 
representar 50% da linha. 

 
O visual aventureiro é reforçado por longitudinais no teto (servem de suporte para 
racks de bicicleta, por exemplo), para-choques com apliques de plástico e molduras 
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pretas nas caixas de rodas. A suspensão é 1,5 centímetro mais alta que a do modelo 
convencional, indicada para quem transita por estradas esburacadas ou de terra.  
 

Internamente, o revestimento do banco também é exclusivo. 
 

Para tornar o carro mais interessante e tentar fazê-lo decolar nas vendas, a fabricante 
investiu no pacote de equipamentos. O compacto fechou o mês de maio com 2.407 

unidades emplacadas, ficando em 22° lugar lugar no ranking nacional de vendas. Os 
dados são da Fenabrave (entidade que reúne os distribuidores de veículos). 
 

 O Mobi aventureiro vem de série com ar-condicionado, direção hidráulica, travas e 
vidros elétricos, computador de bordo e volante com regulagem de altura. 

 
No pacote (R$ 43,8 mil), adicionam-se rodas de liga leve, faróis de neblina, 
retrovisores externos elétricos, sensor de estacionamento e sistema de 

entretenimento com comandos no volante. 
 

IMPRESSÕES 
Assim como acontece com o modelo convencional, o Mobi Way tem na suspensão o 
seu ponto forte. Em trechos de terra, o chacoalhar é reduzido, com boa absorção das 

irregularidades do piso. O comportamento elogiável se repete no asfalto. 
 

Entretanto, as limitações do projeto incomodam. O espaço da cabine é inferior ao do 
concorrente direto, o VW Cross Up! (a partir de R$ 43,7 mil), e o motor 1.0 Fire flex 
(75 cv) está defasado em comparação às opções com três cilindros que estão à venda. 

 
A Fiat não esconde que prepara um novo motor "mil" para equipar Uno e Palio, mas 

representantes da empresa dizem que, por enquanto, a opção não chegará ao Mobi. 
 

Honda começa a montar no Brasil scooter de origem italiana 

06/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O segmento de scooters foi o que menos sentiu o peso da queda nas vendas de 
motocicletas no Brasil. Práticos para o cotidiano e fáceis de pilotar, esses modelos têm 

apelo junto ao público feminino e sempre fizeram sucesso no mercado europeu -o que 
justifica a origem italiana do Honda SH 300i. 

 
Nacionalizada, a motoneta disponível nas concessionárias custa R$ 23,6 mil. 
 

A sigla SH remete a Smart Honda (Honda inteligente) e define o scooter. O modelo é 
equipado com freios ABS (que evitam o travamento das rodas em situações de 

emergência) e iluminação por LEDs. Outra bossa é a chave presencial, que não precisa 
ser inserida no contato para ligar o motor: basta apertar um botão. 
 

De visual simples, a motoneta vem com rodas grandes (de 16 polegadas) e pneus 
largos. Essa combinação garante conforto no uso urbano, suportando bem as 

irregularidades do piso. 
 
O assoalho permite proteção extra para as pernas e também a opção de transportar 

pequenas bagagens. 
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Dono de um assento alto (80,5 centímetros de distância do solo), o 300i acomoda 
melhor os pilotos que medem a partir de 1,70 m. 
 

O banco é largo e tem bastante espuma, além de trazer um limitador que divide o 
espaço do garupa. 

 
Com previsão de vendas modestas -na casa de 1.500 unidades ao ano-, o scooter 

acompanha três anos de garantia e sete trocas de óleo sem custo. As cores disponíveis 
são cinza metálico e branco fosco perolizado. 
 

DESEMPENHO 
A transmissão automática, do tipo CVT, mostra-se suave e afinada com o motor de 

279 cm³. Os freios são eficientes, com um disco em cada eixo (256 mm e 240 mm, 
dianteiro e traseiro, respectivamente). No piso molhado, o sistema ABS se saiu bem. 
 

Com torque máximo que aparece cedo e 24,9 cv de potência, as acelerações e 
retomadas são vigorosas. Pesando 162 quilos, o 300i tem desempenho que chega a 

sobrar no uso urbano. 
 
Por ser estreito, o modelo passa fácil entre os carros. Dá até para encarar estradas: o 

scooter consegue manter velocidades de cruzeiro entre 100 km/h e 120 km/h. 
 

O painel informa temperatura do líquido de arrefecimento, médias de consumo e 
distância percorrida, mas lhe falta um conta-giros. 
 

Em relação aos nichos, há um pequeno porta-objetos do lado esquerdo do painel, além 
de gancho frontal para pendurar sacolas. 

 
O espaço abaixo do assento, que merecia uma luz de cortesia, tem capacidade de 16 
litros, o que permite acomodar um capacete fechado. Oferece, ainda, tomada 12V e 

uma divisória para carregar o celular enquanto se roda. 
 

Já o assoalho plano não é dos mais amplos, o que impede maior movimentação de 
pés e pernas. 
 

CONCORRÊNCIA 
O principal concorrente do 300i é o modelo Citycom 300, da Dafra. A nova opção 

Sport, de 27,8 cv, custa R$ 18.990, R$ 1.100 a mais que a versão comum, de 23 cv. 
 
O QUE HÁ DE BOM 

1) Farol tem iluminação por LEDs, que emitem um facho azul vibrante. Esse tipo 
de lâmpada está presente também em feixes de luz diurna. 

2) Há um pequeno porta-objetos do lado esquerdo do painel, além de gancho 
frontal para pendurar bolsas ou sacolas de compras. 

3) Acabamento e materiais são bem cuidados, a exemplo dos filetes cromados na 
dianteira e nas laterais. 

 

O QUE PODE MELHORAR 
1) Painel ficou devendo o conta-giros. Já o espaço abaixo do assento merecia uma 

luz de cortesia. 
2) O assoalho plano não é dos mais amplos, o que impede maior movimentação 

dos pés e das pernas. 

3) O para-brisa, apesar de cumprir sua função, fica muito próximo do capacete, o 
que pode causar raspadas incômodas. É possível retirá-lo na loja. 

 
 



Pedidos de recuperação judicial disparam 95% e batem recorde até maio, diz 

Serasa 

06/06/2016 - Fonte: R7 

 
Os pedidos de recuperação judicial dispararam 95,1% de janeiro a maio deste ano, 

ante igual intervalo de 2015, e atingiram o nível recorde de 755 ocorrências, segundo 
pesquisa da Serasa Experian. Considerando apenas o mês de maio, houve alta de 

87,8% na comparação anual, para 184 pedidos. Em maio ante abril, a elevação foi de 
13,6%. 
 

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, as micro e pequenas empresas 
lideraram os requerimentos de recuperação judicial, com 433 casos, seguidas pelas 

médias (198) e pelas grandes empresas (124).  
 
De acordo com os economistas da Serasa, o atual quadro recessivo, que já vem se 

arrastando por dois anos, e as dificuldades na obtenção de crédito têm prejudicado a 
solvência financeira das empresas. 

 
No caso das falências, houve elevação 5,5% no período de janeiro a maio, com 674 
pedidos. Considerando apenas maio, foram registrados 151 requerimentos, alta de 

11,0% em relação ao mesmo mês de 2015 e avanço de 14,4% na comparação com 
abril deste ano. Do total de requerimentos de falência efetuados até agora neste ano, 

341 foram de micro e pequenas empresas, 174 foram de médias e 159 de grandes 
empresas. 
 

O indicador da Serasa é construído a partir do levantamento mensal das estatísticas 
de falências (requeridas e decretadas) e das recuperações judiciais e extrajudiciais 

registradas mensalmente na base de dados da empresa, provenientes dos fóruns, 
varas de falências e dos Diários Oficiais e da Justiça dos Estados. 
 

Alta carga tributária num país em recessão 

06/06/2016 - Fonte: Portal Contábil 

 
Em tempos de PIB negativo, de desemprego em alta e de consumo das famílias em 
trajetória de declínio, a carga tributária não dá folga para trabalhadores nem 

corporações.  
 

O peso dos impostos revela-se a cada ano mais penoso, principalmente num momento 
de queda na renda da população e no otimismo dos empresários. Na visão de analistas, 
o cenário atual não estimula investimentos em grandes projetos, ferramentas 

essenciais para tirar o país da crise econômica. 
 

Se há 20 anos o brasileiro trabalhava 100 dias no ano só para pagar impostos, neste 
ano foram 153, o maior índice já avaliado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT). Isso significa que 41,8% dos rendimentos da população foram 
engolidos pelo sistema tributário. 
 

A expectativa é de que o alto volume de recursos do contribuinte que são direcionados 
ao Poder Público chegue a patamares ainda mais elevados neste ano, alcançando 37% 

do Produto Interno Bruto. Em 1996, 25,19% das riquezas produzidas no país foram 
para os cofres da União, Estados e municípios. 
 

Para o especialista em Direitos Tributário e Constitucional, Caleb Salomão, o problema 
do Brasil não é o custo tributário e sim o gasto orçamentário que privilegia setores e 

estimula o desperdício. Segundo ele, o governo se apropria de uma receita sem 
cumprir a promessa de converter essa arrecadação em serviços públicos de qualidade. 
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“O país pune a classe produtiva com impostos num nível elevado, porém o dinheiro é 
torrado pela má gestão e pela corrupção. Não importa se a carga tributária é de 20% 
ou 40% da renda. O ponto importante é analisar o baixo retorno para a população 

muito onerada e que tem seus direitos frustrados”. 
 

Salomão ainda critica o endividamento do governo – que paga juros elevados a 
credores ao emitir títulos públicos para continuar consumindo – e o alto desembolso 

com a Previdência, em especial a de servidores públicos. A saída para pagar essa conta 
é, muitas vezes, aumentar os impostos. 
 

Empresas 
A distorção entre o que se contribuiu e os resultados que se entrega em relação à 

saúde, à educação e à segurança pública, por exemplo, ajuda a inflamar o ânimo da 
sociedade contra o regime tributário.  
 

No lado empresarial, os setores econômicos que mais contribuem não são aqueles que 
mais apresentam produtividade. A indústria de transformação, por exemplo, que em 

2014 contribuiu com 30% da arrecadação no país, respondeu por apenas 10,9% do 
PIB. 
 

O diretor regional do IBPT, Alexandre Fiorot, explica que muitas empresas estão 
entrando num quadro de inadimplência por não suportarem mais tanta incidência de 

impostos.  
 
“Um estudo nosso mostrou que, em novembro do ano passado, 42% das empresas 

brasileiras fecharam o mês com débitos tributários vencidos por mais de 90 dias. O 
indicador é alarmante”. 

 
Os empresários João Paulo Meinicke e Bruno Mazzei vestem a camisa da luta contra a 
alta carga tributária no país e vão participar do Dia da Liberdade de Impostos, hoje.  

 
Segundo Mazzei, que atua no ramo de locação de carros, a carga tributária sufoca o 

meio empresarial. “O brasileiro investe mais de 2.600 horas em burocracia tributária.  
 
Enquanto nos países desenvolvidos gasta-se 24 horas no ano”, explica, ao esclarecer 

não ser contra o pagamento de impostos, mas critica as altas taxas. 
 

“Já ultrapassamos o limite de cobranças. O país tem que ajudar as empresas a 
continuarem investindo para dar mais renda e trabalho para a população”. 
 

Impostos são até 80% dos preços dos produtos 
Nos salários e nas aplicações financeiras, o brasileiro consegue enxergar mais 

facilmente as cobranças tributárias. Mas é no consumo onde essa carga tem o maior 
impacto no dia a dia da população. 

 
Essa taxação “silenciosa” representa, em vários casos, até 80% do valor de um 
produto, como a cachaça.  

 
Entre as mercadorias com o maior percentual de impostos estão também os 

combustíveis. Mais de 50% do valor de venda da gasolina, por exemplo, é referente à 
arrecadação tributária. 
 

Hoje, para dar uma trégua ao contribuinte, será realizada a oitava edição do Dia da 
Liberdade de Impostos, promovida pela CDL Jovem Vitória. 

 
Os motoristas poderão abastecer os veículos com gasolina num preço mais barato. O 
evento ocorrerá no Posto Enseada, na Enseada do Suá.  

 



O litro da gasolina vai custar R$ 1,58 pelo litro do combustível, o que vai gerar uma 
economia de R$ 2,01 por litro, já que o preço atual gira em torno de R$ 3,59. A 
gasolina ficará mais barata porque será vendida sem imposto. 

 
Durante a campanha, será permitido o abastecimento de até R$ 40 de gasolina por 

carro. Para motos, o limite é de R$ 10. Os motoristas vão começar a receber as senhas 
às 7 horas, sendo 150 para carros e 30 para motos. 

 
O abastecimento terá início às 8 horas e será encerrado quando os 4 mil litros de 
gasolina sem imposto forem vendidos. O pagamento deverá ser feito apenas em 

dinheiro. A programação é nacional, sendo realizada em nove Estados e no Distrito 
Federal. 

 
Segundo o empresário e também presidente da CDL Jovem Vitória, Bruno Mazzei, a 
data marca simbolicamente a época do ano em que os brasileiros passam a trabalhar 

para proveito próprio, após quitar todos os tributos cobrados pelos governos federal, 
estadual e municipal.  

 
“Neste ano, foram cinco meses e um dia de trabalho do brasileiro para pagar imposto. 
Há 30 anos, eram apenas 80 dias de trabalho destinados à arrecadação”. 

 
O Espírito Santo já arrecadou, este ano, mais de R$ 4,9 bilhões em impostos. No 

Brasil, esse número passa dos R$ 845 bilhões. 
 
Análise: “Cobrança de impostos é desigual” 

A evolução do processo histórico, em face da crescente complexidade das relações 
sociais, levou à formação e ao surgimento do Estado Moderno. A cobrança de tributos 

cumpre uma importante função de prover políticas públicas e oferecer melhores 
condições e respostas às demandas sociais.  
 

Taxada de alta, a carga tributária brasileira é até maior que a dos países da América 
Latina, mas a arrecadação fiscal é menor do que a de países como Alemanha e Itália. 

No Brasil, a cobrança é feita de forma desigual.  
 
Estamos no grupo dos países que têm menos impostos sobre renda e lucro, e mais 

impostos sobre o consumo – o que afeta diretamente as camadas mais pobres da 
população.  

 
Enquanto quem ganha até dois salários mínimos tem quase metade de sua renda 
consumida em imposto, quem ganha mais de 30 salários paga pouco mais de um 

quarto. 
 

Isso consolida o país como uma nação de injustiça fiscal e social. Estudos apontam 
que o aumento da carga tributária tem impacto direto sobre o desempenho econômico 

e colocam o PIB como muito sensível a ela. 
 
União não vai interferir no preço da gasolina 

O novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que o governo do presidente em 
exercício Michel Temer não vai interferir nas decisões da estatal envolvendo reajuste 

no preço dos combustíveis no Brasil. De acordo com ele, essa será uma decisão 
“empresarial”. 
 

“Essa é uma orientação importante que foi acertada com a minha vinda. O 
profissionalismo da empresa e todos os demais assuntos relevantes da empresa serão 

levados de acordo com interesse da própria empresa”, afirmou ele ao ser questionado 
sobre a possibilidade de o governo federal, que é controlador da Petrobras, interferir 
nos reajustes, como ocorreu no passado. 

 



Parente fez a declaração após Michel Temer dar posse a ele e aos novos presidentes 
do Banco do Brasil, Caixa, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

 
“Essa foi a orientação do senhor presidente da República quando me convidou. Essa é 

a premissa. Uma gestão profissional, para fazer o que precisa ser feito, o que é certo, 
e recuperar o papel relevantíssimo da Petrobras no cenário nacional, na sociedade, na 

economia brasileira e internacional”, disse. 
 
O governo de Dilma Rousseff sofreu críticas no passado por segurar aumento do preço 

dos combustíveis em momentos de valorização do petróleo no exterior. 
 

Mercado sobe previsão de inflação e prevê tombo menor da geração de 
riquezas 

06/06/2016 - Fonte: R7 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

O mercado financeiro prevê que a inflação oficial vai terminar o ano em 7,12% e o PIB 
(Produto Interno Bruto, que é a soma de riquezas do País) terá uma queda de 3,71% 

em 2016. Os dados constam do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta 
segunda-feira (6). 
 

Pela terceira semana seguida, o mercado melhorou as expectativas para o IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo) e para o PIB. 

 
Para 2017, os analistas de mercado esperam uma inflação de 5,5%, enquanto a 
geração de riquezas deverá se ampliar em 0,85% — pela segunda semana seguida, o 

mercado sugeriu uma alta maior do PIB para o ano que vem. 
 

Para o dólar, a previsão é de que termine o ano em R$ 3,68. Para 2017, a previsão é 
que a moeda americana encerre o ano em R$ 3,85. 
 

A produção industrial deverá se encolher 5,9% em 2016. Para o ano que vem, a 
indústria brasileira deverá se expandir em 1%. 

 

Quase metade dos setores da indústria já ajustou estoques 

06/06/2016 - Fonte: Inda  
 
Um pouco menos da metade dos setores industriais conseguiu ajustar estoques nos 

últimos três trimestres, a maioria deles nos segmentos de bens não-duráveis e 
intermediários, segundo dados da Sondagem da Indústria de Transformação da 

Fundação Getulio Vargas (FGV).  
 
Essa melhora tem se traduzido em aumento da produção, como no setor de máquinas 

e equipamentos, em que a fabricação de produtos aumentou pelo segundo mês 
consecutivo.  
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A preocupação de analistas agora é com a reação da demanda, que também precisa 
acontecer para que os sinais de estabilização do setor se concretizem em uma efetiva 
retomada da indústria.  

 
Segundo Tabi Santos, coordenadora da sondagem da FGV, a indústria já conseguiu 

corrigir cerca de 70% do desequilíbrio de estoques observado no terceiro trimestre do 
ano passado, quando foi observado o pior resultado para a série histórica recente, pós 

crise de 2008. O indicador calculado pela fundação caiu de 134,2 pontos em agosto 
de 2015 para 111 pontos no mês passado.  
 

 No terceiro trimestre do ano passado, observa Tabi, todos os setores pesquisados 
estavam com estoques acima do desejado. No período de abril a maio, 9 dos 19 

segmentos pesquisados pela FGV já normalizaram os estoques, sendo que em 18 
houve redução do nível de produtos parados na comparação com o terceiro trimestre 
do ano passado.  

 
Para Felipe Salles e Rodrigo Miyamoto, economistas do Itaú, até o fim do ano passado 

o nível de produção era maior do que a demanda, o que resultou em elevado volume 
de mercadorias paradas nas indústrias.  
 

Desde então, as fábricas reduziram turnos e cortaram funcionários, com o objetivo de 
reduzir as mercadorias em estoque. "Mas isso não pode continuar para sempre", 

observa Salles. Hoje, afirma, há sinais de que o nível de demanda já é um pouco maior 
do que a produção, o que permite alguma reação do nível de atividade nas fábricas.  
 

 Um dos primeiros setores a reagir, observa Miyamoto, é o de máquinas e 
equipamentos, até porque a decisão de investimentos depende de planejamento de 

longo prazo. Esse foi um dos ramos de atividade em que o ajuste foi mais intenso nos 
últimos meses. No terceiro trimestre do ano passado, esse ramo tinha 13,8% a mais 
de produtos em estoque do que a média histórica. Entre abril e maio, a diferença já 

era negativa em 6,4%.  
 

 Ao mesmo tempo, a produção subiu 12,3% entre fevereiro e abril, considerando 
dados com ajuste sazonal, ainda que a partir de uma base de comparação muito 
deprimida.  

 
 Nem todos os setores, porém, estão se beneficiando desse processo. Em alguns ramos 

importantes de atividade, como o automotivo, o problema segue emperrando a 
melhora da produção. Para os economistas do Itaú, esse é um ramo de atividade que 
depende muito do mercado de consumo doméstico, que neste momento sofre com 

desemprego alto, queda da renda e confiança ainda baixa.  
 

 Para Marcelo Azevedo, economista da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 
apesar do importante ajuste de estoques realizado pela indústria nos últimos meses, 

ainda é cedo para falar de reversão da atividade real no setor.  
 
"As boas notícias por enquanto ainda estão mais relacionadas às expectativas, com 

melhora da confiança, do que a uma real reação da atividade", afirma. Os 
consumidores, por exemplo, seguem reticentes diante de uma situação financeira 

bastante delicada.  
 
 A indústria, afirma, relata que, além da falta de demanda, encontra dificuldades para 

acessar o mercado de crédito e obter capital de giro. Por isso, diz Azevedo, há certa 
preocupação com a redução recente dos estoques efetivos em relação ao planejado. 

O indicador, que estava acima de 50 pontos em janeiro, vem caindo há quatro meses 
consecutivos e ficou em 49,1 pontos em abril.  
 

Como a indústria continua a reduzir o nível de utilização da capacidade mesmo com 
estoques abaixo do ideal, afirma, há o temor de que o setor esteja receoso em 



aumentar a produção e não conseguir encontrar demanda. Outra possibilidade, diz, é 
que as empresas manufatureiras não estejam conseguindo capital de giro para reativar 
a produção.  

   
 Para os economistas do Itaú, o processo de normalização de estoques permite, no 

curto prazo, alta da produção mesmo com demanda estável, e por isso o banco 
trabalha com expectativa de aumento da atividade industrial a partir do segundo 

semestre. Nesse período o Banco Central também deve começar a cortar juros, diz 
Salles, o que pode contribuir positivamente.  
 

Para Tabi, a reação do consumo é uma preocupação, já que apenas a normalização 
dos estoques não garante retomada do setor. Por enquanto, porém, os sinais são de 

que os empresários começam a enxergar uma "luz no fim do túnel". Em maio, diz, 
tanto a percepção sobre a demanda doméstica quando o indicador de produção 
prevista registrou um avanço em relação ao mês anterior. 

 

Importação prejudica fundições em Minas 

06/06/2016 - Fonte: Diário do Comércio 
 
A demanda baixa e a forte concorrência de equipamentos importados que usam ferro 

fundido, como motores, conjuntos de freios e embreagens,  estão prejudicando a 
indústria de fundição mineira e nacional. Pensando nisso, o presidente do Sindicato da 

Indústria da Fundição no Estado de Minas Gerais (Sifumg), Afonso Gonzaga, que 
recentemente foi empossado também como presidente da Associação Brasileira de 
Fundição (Abifa), vai se reunir, nesta terça-feira, com o presidente interino Michel 

Temer para cobrar o aumento da fiscalização na importação desses produtos fundidos. 
 

“Estou indo a Brasília (DF) na terça-feira para conversar com o presidente Temer 
porque temos um grande problema: no ano passado entrou no Brasil 1,6 milhão de 
toneladas de peças prontas com ferro fundido. E exatamente esse tema que vamos 

conversar com o presidente”, explicou Gonzaga. 
 

Conforme Gonzaga, muitas mercadorias que usam peças fundidas, como motores, 
conjuntos de freios e embreagens, entram no mercado doméstico sem ser 
considerados fundidos por uma questão de nomenclatura e acabam prejudicando a 

produção estadual e nacional.  
 

Se o volume de fundidos importados no ano passado (1,6 milhão de toneladas) for 
dividido entre os três principais polos produtores do País - São Paulo, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina -, a produção estadual poderia ter sido 

aproximadamente o dobro no período. 
 

Por outro lado, apesar do câmbio atual favorecer as exportações, Gonzaga explicou 
que o desafio será reconquistar a confiança dos clientes no exterior, especialmente 

nos Estados Unidos, maior comprador de fundidos do Brasil.  
 
“A cotação do dólar entre R$ 3,60 e R$ 3,80 é um patamar favorável, mas o grande 

problema será reconquistar o mercado, especialmente o norte-americano. O País tem 
que recobrar a credibilidade para isso”, avaliou. 

 
Mesmo assim, Gonzaga contou que a mudança de governo no País já surtiu efeito no 
humor do empresário do setor. “Acreditamos que a chegada do novo presidente 

interino trouxe consequências de imediato. Os investidores já colocaram as usinas 
para funcionar e em 2017 enxergamos um início de uma reação”, disse. 

 
Segundo o representante da indústria nacional de fundição, caso a melhora no humor 
dos investidores se transforme em investimentos estruturais no País, o setor pode 

ganhar fôlego. “Temos uma demanda reprimida grande e se considerarmos, por 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=importacao_prejudica_fundicoes_em_minas&id=169586


exemplo, só projetos de saneamento, teríamos de 20% a 30% de aumento na 
demanda”, pontuou. 
 

Quadro - Porém, hoje, a situação do setor em Minas e no Brasil “continua ruim”, como 
destacou Gonzaga. Grande parte disso tem a ver com a retração de vendas e produção 

do setor automotivo, que é responsável por abocanhar 57% da produção de fundidos 
no País. No Estado, por exemplo, a indústria de fundição trabalha com alto nível de 

ociosidade, atualmente em cerca de 50%. 
 
Desde 2014, frente às sucessivas quedas de vendas e com nível de estoque elevados 

nos pátios, as montadoras do País vêm adotando uma série de medidas, entre férias 
coletivas, lay off (suspensão de contratos de trabalho) e demissões voluntárias, o que 

impactou diretamente na redução da demanda. Esses tipos de movimentos 
continuaram até hoje. 
 

Demissões - Além disso, a indústria de fundição vem lutando para frear as demissões 
ocorridas nos últimos anos e, de acordo com Gonzaga, está conseguindo. Em Minas, 

o setor emprega hoje cerca de 19 mil pessoas, mas perdeu 5 mil funcionários nos 
últimos dois anos. Entre medidas que os empresários estão usando para segurar mão 
de obra está a redução da jornada de trabalho. 

 
O industrial explicou que as fundições estão lutando para manter o quadro de 

funcionários porque, além dos encargos trabalhistas, o custo para recontratar e 
capacitar trabalhadores em caso de uma recuperação da atividade e da própria 
economia é muito alto por se tratar de pessoas com elevado nível de qualificação. 

 

Metalsider firma-se como um complexo integrado 

06/06/2016 - Fonte: Diário do Comércio 
 
A Metalsider Ltda foi fundada em 1984 e, de lá para cá, passou de uma simples 

fabricante de ferro-gusa para um complexo industrial integrado, com cerca de 1,5 mil 
funcionários.  

 
Sediada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a empresa se 
transformou em uma das maiores indústrias de ferro-gusa do País, com áreas de 

reflorestamento capazes de suprir 100% da demanda própria por carvão vegetal, com 
usina termelétrica e ainda com uma fábrica de peças automotivas fundidas em ferro, 

o que verticaliza a produção dentro de um mesmo complexo. 
 
“Começamos em 1984, inicialmente fazendo ferro-gusa com uma produção pequena. 

Gradativamente aumentamos a capacidade, chegando hoje a 800 mil toneladas por 
ano. São 1,5 mil funcionários distribuídos entre o complexo industrial em Betim e na 

atividade agrícola de silvicultura”, conta o sócio-fundador da empresa, Bruno Melo 
Lima. 

 
Operando a 85% da capacidade máxima, Lima conta que devido à retração do mercado 
interno, as exportações da empresa saíram de um patamar de 20% a 25% da 

produção há alguns anos para 50% atualmente.  
 

“O mercado interno encolheu e estabilizou em um nível menor. Com a alavancagem 
do dólar, as exportações passaram a absorver parte expressiva da produção do setor 
e da Metalsider”, afirmou. 

 
De acordo com o industrial, ao exportar, a empresa naturalmente só consegue um 

bom resultado se o produto for de qualidade, o que também favorece as vendas 
domésticas.  
 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=metalsider_firma-se_como_um_complexo_integrado&id=169558


“Estimular as exportações também estimula o mercado interno porque, na medida em 
que a empresa se prepara para atender o mercado externo, ela também esta apta 
para oferecer um produto melhor internamente”, argumentou. 

 
Lima explicou ainda que as áreas de reflorestamento da empresa são capazes de suprir 

100% da demanda própria por carvão vegetal, principal insumo utilizado para a 
fabricação do ferro-gusa.  

 
Além disso, no complexo industrial de Betim, a empresa tem uma usina termoelétrica 
capaz de gerar energia a partir dos gases emitidos nos altos-fornos usados para fazer 

o gusa, o que, segundo o industrial, ajuda a reduzir custos com energia. 
 

Em janeiro deste ano, mesmo diante de um cenário interno complicado, a Metalsider 
inaugurou uma nova fábrica dentro do complexo de Betim. Apesar de não revelar o 
valor do investimento, Lima detalhou que a plataforma “é moderna e de última 

geração”. 
 

“Com equipamentos que usam tecnologia de ponta, a planta é capaz de produzir peças 
de ferro fundido para a mais exigente indústria automotiva”, disse.  
 

Segundo Lima, as vantagens competitivas geradas pelo fato da nova planta estarem 
dentro do mesmo complexo da fábrica de gusa são grandes, entre elas, a redução do 

custo com transporte de material. Além disso, a projeção é que o investimento 
proporcione um aumento de 30% da receita total da empresa já este ano. 
 

Sobre o momento complicado que o País atravessa, tanto no aspecto político quanto 
no econômico, Lima comemorou os sinais de que o governo interino deve dar atenção 

grande para as exportações. “Penso que nenhum País pode estar fora do mercado 
externo, que é um vetor de implementação de tecnologia e inovação”, analisou. 
 

Justiça nega ação contra presidência da Usiminas 

06/06/2016 - Fonte: Exame 

 

  
 
A Justiça de Minas Gerais negou ação da Nippon Steel contra a eleição de Sérgio Leite 

para a presidência da Usiminas, apurou o 'Broadcast', serviço em tempo real da 
'Agência Estado'. 

 
A companhia japonesa é controladora da siderúrgica mineira, ao lado da argentina 
Ternium. Procuradas, a Usiminas e a Nippon Steel não comentaram. O caso está em 

segredo de Justiça. 
 

Em comunicado no último dia 26, a empresa japonesa afirmou que a eleição de Leite, 
no lugar de Romel Erwin de Souza, seria inválida. A Nippon Steel argumentou que não 

foi cumprido o acordo de acionistas, uma vez que a indicação não teve seu 
consentimento prévio. 
 

A mudança foi aprovada em reunião do conselho de administração, no dia 25 de maio. 
Os três representantes da Ternium além dos apontados pelo banco BTG Pactual, pela 

Previdência Usiminas e pelos trabalhadores votaram a favor da nova diretoria. Os três 
conselheiros indicados pela Nippon foram contra.  
 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/justica-nega-acao-contra-presidencia-da-usiminas
http://www.exame.com.br/topicos/lideranca
http://www.exame.com.br/topicos/usiminas
http://www.exame.com.br/topicos/conselhos-de-administracao
http://www.exame.com.br/topicos/btg-pactual


eSocial agora permite detalhar gastos e descontos com empregado 

06/06/2016 - Fonte: Jornal Extra 
 

  
 

 
 

 
 

Quando os empregadores acessarem a plataforma eSocial para gerar a guia de maio 

relativa ao pagamento de seus funcionários domésticos, vão se deparar com um novo 
formato da folha de pagamento.  

 
A partir deste mês, cujo prazo para quitar o imposto termina nesta terça-feira, é 
possível discriminar gastos e descontos da remuneração, como a quantia paga em 

vale-transporte ou horas extras.  
 

Embora o detalhamento não seja obrigatório, especialistas ouvidos pelo GLOBO 
consideram a nova funcionalidade um meio de aumentar a transparência e segurança 
na relação trabalhista. Procurada, a Receita Federal não se pronunciou quanto à 

importância da novidade. 
 

"A funcionalidade foi aperfeiçoada para permitir a inclusão de rubricas de vencimentos 
e descontos, de acordo com a situação particular de cada empregado", explica um 
informe do programa. 

 
O começo é o mesmo: já dentro do sistema, o empregador deve clicar no mês 

pendente e no nome do empregado para abrir a ferramenta que, ao fim da operação, 
gerará a guia dos encargos a serem pagos — no caso do mês de maio, até a terça-
feira, dia 7. Na caixa “Remuneração Mensal”, onde deve inserir o salário do contratado, 

o usuário poderá “Adicionar Outros Vencimentos/Pagamentos” ou “Adicionar Outros 
Descontos”. 

 
Entre as rubricas oferecidas para detalhamento estão a quantia adiantada do 13º 
salário, horas extras, gratificações, prêmios, remuneração adicional se o empregado 

viajou a serviço do empregador, além do abono pecuário de férias — que compreende 
a conversão em dinheiro de um terço dos dias de férias a que o empregado tem direito, 

se ele assim preferir.  
 
Também permite ao contratante declarar quanto gastou a mais em adicionais 

noturnos, em caso de prestação de serviços entre 22h e 5h do dia seguinte, e no vale-
transporte dado no começo do mês — que inclui, desde 2015, o repasse prévio 

também em dinheiro para o deslocamento até o trabalho. 
 

Na aba dos descontos, entre outras funções, o empregador pode registrar a dedução 
do salário em caso de faltas. 
Embora considere “melhor para as duas partes”, o presidente do Instituto Doméstica 

Legal, Mário Avelino, ressalta que o detalhamento não é obrigatório. 
 

— Não tem vantagem nem desvantagem neste momento. Se quiser, o empregador 
pode gerar a guia do eSocial com um salário já somado, a partir de uma conta dele 
mesmo sobre o que precisou ser acrescentado ou deduzido de acordo com a situação 

individual do empregado.  
 

Por exemplo, se eu pago ao todo R$ 1.100 para a minha doméstica, mas paguei 
adiantado R$ 100 de vale-transporte, basta que eu coloque no sistema R$ 1.000 de 
salário bruto para calcular os impostos — explica. 

 

http://extra.globo.com/noticias/economia/esocial-agora-permite-detalhar-gastos-descontos-com-empregado-19440129.html


CUMPRIMENTO EFETIVO 
O diretor de Impostos da Ernst & Young, Giuliano Cintra, explica que a ideia do eSocial, 
além de registrar e calcular os impostos do trabalho, é diminuir o uso de papel nas 

empresas, automatizar a folha de pagamentos e disponibilizar em tempo real as 
informações da relação trabalhista. Assim, favoreceria a fiscalização de todo o sistema 

e ajudaria que “o direito de trabalho e direito da Previdência Social sejam efetivamente 
cumpridos”. 

 
— Detalhar gastos e descontos protege as duas partes. A emenda constitucional, que 
estendeu os direitos trabalhistas aos empregados domésticos, força os empregadores 

a cumprirem o que está previsto nela, também pela fiscalização eletrônica.  
 

Para o outro lado, é também a melhor maneira de não correr risco de sofrer uma 
reclamação trabalhista. É uma estratégia de formalizar de fato a relação para 
assegurar que a lei está sendo cumprida — frisa Cintra. 

 
Para a sócia do setor trabalhista do Siqueira Castro Advogados Williane Ibiapina, o 

desmembramento das rubricas é importante para esclarecer o que é remuneração e o 
que não é. Sobre benefícios como o vale-transporte, por exemplo, pela lei, não podem 
incidir encargos trabalhistas. 

 
— O eSocial começou mais discreto, mais principiante. Mas a tendência é chegar à 

total discriminação de todas as verbas envolvidas, algo que interessa a empregados, 
a empregadores, ao governo, à Previdência. É uma questão de ferramenta, de ajuste 
tecnológico — opina Williane. 

 

Cobre segue o petróleo e avança influenciado pelo dólar fraco 

06/06/2016 - Fonte: Isto É Dinheiro 
 
Os futuros do cobre operam em alta nesta segunda-feira, em conjunto com outros 

metais, impulsionado pelo avanço do petróleo e pelo dólar mais fraco. 
 

Na London Metal Exchange (LME), o cobre para três meses subia 1,0%, a US$ 4.730 
a tonelada, às 7h00 (de Brasília). Às 8h00, o cobre para julho avançava 0,73%, a US$ 
2,1285 a libra-peso, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange 

(Nymex). 
 

Os preços do cobre, muitas vezes, replicam o movimento do petróleo porque muitos 
investidores compram e vendem cestas ou índices de commodities. O petróleo 
geralmente é responsável por uma grande parte dessas cestas, então grandes 

movimentos no mercado de petróleo podem afetar outras commodities. 
 

Analistas do Citigroup acreditam em uma recuperação do cobre, na esteira do petróleo, 
podendo passar a barreira dos US$ 5.000 por tonelada no ano que vem. 

 
Uma perspectiva mais fraca para o dólar EUA também ajudou o cobre e metais, que 
são cotados na moeda norte-americana. Apesar de mostrar recuperação nesta manhã, 

a moeda dos EUA chegou a cair 1,5% na sexta-feira com a perspectiva de que o 
Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) leve mais tempo para aumentar os juros após a 

divulgação do relatório de emprego que mostrou criação de apenas 38 mil vagas em 
maio. 
 

Os outros metais básicos também operavam em alta na LME. O alumínio registrava 
ganhos de 0,70%, a US$ 1.554 a tonelada, o zinco avançava 1,00%, a US$ 2.017,50 

a tonelada, o níquel subia 2,2%, a US$ 8.695 a tonelada, o chumbo operava em alta 
de 1,2%, a US$ 1.742 a tonelada, e o estanho ganhava 1,5%, a US$ 16.770 a 
tonelada. 

 

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20160606/cobre-segue-petroleo-avanca-influenciado-pelo-dolar-fraco/380272


Frigorífico Minerva demite 400 em Minas 

06/06/2016 - Fonte: EM.com 
 

A Minerva Foods, uma das maiores empresas de produção e comercialização de carne 
bovina na América do Sul, comunicou ontem a paralisação das atividades do seu 

frigorífico de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, e as demissões de 400 
funcionários.  

 
Em nota, a Minerva Foods afirmou que a decisão foi inevitável “considerando o cenário 
econômico nacional e a queda do consumo de carnes no mercado interno”. O 

fechamento da unidade, ainda segundo o comunicado, faz parte da estratégia de 
readequação das operações da companhia no país para manter níveis de eficiência em 

rendimento, otimização da capacidade instalada e rentabilidade. 
 
No ano passado, a empresa já havia paralisado a atividade de abate e mantido apenas 

os trabalhos de desossa bovina na unidade de Campina Verde, que tem cerca de 20 
mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De 

acordo com a Minerva Foods, o objetivo era manter o frigorífico em operação e 
rentável. A empresa afirmou, ainda, que considerou outras alternativas para tentar 
tornar viáveis as atividades, sem entrar em detalhes. 

  
Sobre as unidades que mantém no Brasil, a companhia negou a possibilidade de 

paralisação no curto prazo. A Minerva Foods mantém outro frigorífico mineiro, em 
Janaúba, ao Norte do estado.  
 

Em seu site na internet, a empresa informa que opera 17 plantas de abate e desossa, 
sendo 11 delas no país, três no Paraguai, duas no Uruguai e uma na Colômbia. A 

capacidade de abate informada é de 17.330 cabeças de gado por dia e a de desossa 
alcança 20.300 cabeças diariamente. Compõem o grupo nove centros de distribuição, 
dos quais oito estão localizados em território brasileiro e um está instalado no 

Paraguai. 
 

O número de abates realizados pela Minerva Foods no primeiro trimestre do ano 
totalizou 518,2 mil cabeças de gado, indicando retração de 14,8% em relação a igual 
período do ano passado, quando os abates somaram 608,3 mil cabeças. O volume de 

produtos vendidos caiu 5,4% na mesma base de comparação, para 132,6 mil 
toneladas de janeiro a março. 

 
As vendas de carne bovina in natura da empresa no mercado interno recuaram 17,1% 
no primeiro trimestre, frente a idênticos meses do ano passado. Em valores, houve 

queda de 2,1%, para R$ 484,4 milhões. Já em relação ao resultado geral, a empresa 
reportou lucro líquido no período de R$ 46,3 milhões, ante um prejuízo líquido de R$ 

587,2 milhões registrado em 2015. 
 

e mais... 
 
Operação Esfinge 

O ex-coordenador-geral de Fiscalização da Receita Federal Marcelo Fisch e sua mulher, 
Mariangela Defeo Menezes, foram presos ontem na Operação Esfinge. A ação 

desarticulou uma quadrilha que praticou fraudes em licitações, desvio de recursos 
públicos, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos com a Casa da 
Moeda e outros órgãos.  

 
Segundo a Polícia Federal, os crimes movimentaram mais de R$ 6 bilhões de dinheiro 

público. Somente as propinas teriam ultrapassado os R$ 70 milhões. Cerca de 30 
policiais federais e 12 servidores da Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda 
cumpriram seis mandados de busca, sendo cinco em São Paulo e um em Brasília. As 

duas prisões preventivas ocorreram na capital federal. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/06/04/internas_economia,769246/frigorifico-minerva-demite-400-em-minas.shtml


 

Para exportar mais, Apex foca em grandes mercados 

06/06/2016 - Fonte: EM.com 
 

O governo pretende ser mais agressivo no esforço de ampliar exportações brasileiras 

para grandes mercados: Estados Unidos, União Europeia, China, Japão e Índia. E uma 
via importante para alcançar esse objetivo será convencer as empresas brasileiras a 

colocar um pé nesses mercados, seja por meio da instalação de subsidiária, de 
associações com empresas locais ou mesmo de franquias. Hoje, dois terços das 
exportações no mundo inteiro ocorrem dentro da mesma companhia. 

 
Essa é uma das novas diretrizes de trabalho da Agência de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex), que no governo do presidente em exercício, Michel Temer, foi 
incorporada à estrutura do Ministério das Relações Exteriores. Ela será comandada 
pelo embaixador Roberto Jaguaribe, que até então chefiava a missão diplomática 

brasileira em Pequim, na China. 
 

"Existem iniciativas para grandes mercados, mas falta a definição de ações mais 
abrangentes para o desenvolvimento de parcerias", diz Rodrigo Azeredo, diretor do 
Departamento de Promoção Comercial e Investimento do Itamaraty - que será a 

principal interface do ministério com a Apex. 
 

Algumas empresas brasileiras já se internacionalizaram há muitos anos, mas o 
governo avalia que ainda são poucas. "Investir e produzir localmente é uma estratégia 
mais duradoura de relação comercial", diz Azeredo. 

 
O governo quer identificar, para cada mercado, quais produtos deve oferecer, e de 

que forma. Para entrar de maneira eficiente no mercado chinês, por exemplo, é preciso 
fazer parceria com alguma empresa local. E usar como porta de entrada Hong Kong, 
que é uma área mais ocidentalizada. Lá, a presença brasileira pode se dar até mesmo 

com a venda de franquias, sugere o diplomata. 
 

Mas a mira da internacionalização não está voltada só para os mercados grandes. Ela 
tem um papel até mais estratégico nos mercados em desenvolvimento, como a África. 
Lá, empresas brasileiras têm instalado fábricas em países como Angola e Moçambique 

e oferecido, com apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial capacitação de 
mão de obra. 

 
"Se ajudamos a criar a indústria, temos uma fatia do mercado", comenta Azeredo. E, 
mais importante ainda, o País ajuda a criar as normas de fabricação desses bens. 

"Cada vez mais no mercado internacional, o que valem são as regras, as barreiras não 
tarifárias", acrescenta. 

 
Outra orientação já dada pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra, é fazer 

com que as iniciativas de promoção comercial caminhem com as negociações de 
acordos internacionais. De nada adianta abrir mercados e obter vantagens tarifárias 
se esse espaço não for explorado. 

 
Como linha geral, o ministro quer que haja maior articulação entre Apex, Itamaraty e 

outras áreas de governo que atuam na promoção comercial, como o Ministério da 
Defesa, que apoia a exportação de aeronaves e armas, e o Ministério da Agricultura, 
que atua na venda de produtos agrícolas. 

 
Faltava coordenação, e o resultado eram órgãos diferentes do governo fazendo 

trabalho duplicado. Havia também desperdício de dinheiro quando, por exemplo, a 
Apex contratava empresas para fazer, no exterior, um trabalho que poderia ser feito 
pelas embaixadas. 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/06/06/internas_economia,769760/para-exportar-mais-apex-foca-em-grandes-mercados.shtml


"As duas estruturas são complementares", comenta Azeredo. Enquanto o Itamaraty 
tem uma grande rede no exterior (são 104 setores de promoção comercial em 81 
países), a Apex dialoga bem com o setor produtivo brasileiro. 

 
Caça às bruxas 

 
Há, porém, áreas de sobreposição que devem ser eliminadas ou reduzidas. Estão em 

análise, por exemplo, os nove escritórios da Apex no exterior. As ações da agência 
também são alvo de uma análise de custo e benefício para que se possa decidir quais 
serão mantidas. 

 
Os gastos administrativos deverão ser enxugados. Segundo fontes, o Itamaraty pediu 

um levantamento sobre cargos de confiança na Apex, o que gerou rumores de 
demissões em massa. Porém, Serra não quer criar um clima de "caça às bruxas". De 
acordo com a área técnica, são poucos os cargos ocupados por indicação política.  

 

Em financeiras, juros podem chegar a 1.000% ao ano 

06/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa de juros mais cara do que o rotativo do cartão de crédito e, em alguns casos, 

superando os quatro dígitos. É o que espera o consumidor que, atolado em dívidas, 
decidir recorrer ao crédito para negativado como última chance de reorganizar as 
contas.  

 
Em geral, quem oferece este produto promete ignorar qualquer mancha na vida 

financeira dos devedores. A contrapartida é que essa conta nunca sai barata. 
 
Na prática, um juro na casa de 1.000% significa que um empréstimo de R$ 1 mil pode 

se transformar em mais de R$ 11 mil com a incidência de juro em apenas um ano. 
 

É como se, em termos aproximados, a taxa de juros de um ano completo no crédito 
consignado fosse equivalente ao cobrado em apenas um mês no negativado. 
 

Saber de antemão o custo desse dinheiro não é tarefa fácil. O Banco Central não 
divulga dados específicos sobre o juro do crédito para negativado. A solução é buscar 

outra linha, a do crédito não consignado, e checar as maiores taxas praticadas no 
mercado. No topo do ranking, aparecem justamente as financeiras com forte apelo 

nesse produto, como Facta, Crefisa e Agiplan, com taxas entre 800% e 1.000%. 
 
A metodologia do levantamento é a mesma de pesquisa recente do Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor (Idec), que também apontou os bancos BMG e Daycoval 
como instituições financeiras que ofertam abertamente esse crédito. 

Veja também 
 
Procuradas, Crefisa, Agiplan, BMG, Daycoval não se dispuseram a comentar a política 

adotada. A Facta não foi encontrada. 
 

“Não é uma solução, justamente por conta dessas taxas de juros altíssimas”, afirma 
Marcela Kawauti, economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). A 
especialista sugere que, antes de recorrer ao crédito para negativado, deve-se buscar 

qualquer outra saída, como a venda de bens. 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/financas-pessoais/em-financeiras-juros-podem-chegar-a-1000-ao-ano-7nhrefsyglhanp0v3r08rmwrg


A economista do Idec, Ione Amorim, destaca que o risco é cair no superendividamento. 
“O que percebemos é uma ciranda. O consumidor toma dívidas para pagar juros de 
outras dívidas”, afirma. 

 
Em pesquisa com 20 bancos e instituições financeiras, Ione notou que, em comum, 

essas empresas prometem pouca burocracia e apontam o crédito como solução para 
o endividamento. “Muitas dessas instituições utilizam o crédito como uma ferramenta 

de fidelização do cliente”, afirma. 
 
De acordo com o SPC Brasil, hoje há quase 60 milhões de inadimplentes no país. E, 

destes, 13,3% dizem que já recorreram ao negativado. O porcentual cresce entre os 
mais endinheirados: nas classes A e B, 18,1% dos devedores já optaram pelo 

negativado. 
 
A pesquisa também mostrou que quase metade dos inadimplentes informou que o 

crédito para negativado foi a única maneira encontrada para quitar os débitos. 
Mas, para os especialistas, existem, sim, maneiras melhores ou menos danosas de 

reequilibrar a vida financeira. 
 
Opções 

Para ajudar na tarefa de reduzir as dívidas e fugir dos juros elevados, a recomendação 
é escolher o crédito consignado, que possui a menor taxa do mercado. O custo é mais 

baixo porque o dinheiro é debitado diretamente da folha de pagamento. 
 
Apesar das vantagens, o consignado também possui riscos. Ione, do Idec, destaca que 

o consumidor deve se acostumar ao fato de que terá, todos os meses, uma redução 
automática da renda. 

 
“O efeito disso é que a inadimplência no consignado é controlada, mas se espalha por 
outras linhas de crédito, como o cheque especial e o cartão de crédito”, afirma. 

 
Nos casos extremos, é indicado ajuda de profissionais para sair do vermelho. 

 
“O endividado não precisa de mais crédito. O ideal é que ele faça um diagnóstico da 
situação financeira”, afirma Diógenes Donizete, coordenador do Núcleo de Apoio ao 

Superendividado do Procon-SP. 
 

O órgão possui, desde 2012, um núcleo para ajudar os superendividados. Para 
participar, é preciso fazer um cadastro pelo site do Procon ou agendar um horário de 
atendimento pelo telefone. Depois, o Procon dá um curso de educação financeira e 

atua nas renegociações. 
 


