
 

 

13 DE JUNHO DE 2016 

Segunda-feira 

 DEMORA PARA AGENDAR ENTRADA NO SEGURO-DESEMPREGO PASSA DE 30 DIAS 

 RETOMADA ARGENTINA AUMENTA EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS DO PARANÁ 

 SETOR AUTOMOTIVO BUSCA ATENDER NORMAS QUE POSSIBILITAM REDUÇÃO DE 

TRIBUTOS 

 HÁ 60 ANOS, SURGIA O PRIMEIRO CARRO DE FABRICAÇÃO NACIONAL; CONHEÇA A 

HISTÓRIA 

 BMW TRAZ NOVO M2 COUPÉ, COM 370 CAVALOS 

 EMPRESAS VOLTAM AO MERCADO OFERECENDO TAXAS GORDAS AO INVESTIDOR 

 CRISE DEVE FAZER PIB PER CAPITA DO BRASIL VOLTAR AO NÍVEL DE 2011 

 PROJETO QUER LIBERAR FABRICAÇÃO DE CARRO LEVE A DIESEL NO BRASIL 

 COWORKING: ACELERADOR DE IDEIAS E PESSOAS 

 CAPACIDADE DE O PIB BRASILEIRO CRESCER SEM GERAR INFLAÇÃO CAI A 1% 

 VALORIZAÇÃO DO REAL PODE PREJUDICAR RETOMADA ECONÔMICA, DIZ JOSÉ 

SERRA 

 GM TESTA COMPARTILHAMENTO DE CARRO EM SUA FÁBRICA EM SÃO CAETANO DO 

SUL 

 COMÉRCIO EXTERIOR VIA CONTÊINERES TERÁ RECUPERAÇÃO NO 2º TRIMESTRE 

 SERRA DIZ QUE VAI FORTALECER A CAMEX 

 INDÚSTRIA SINALIZA RETOMADA, MAS AINDA FALTA CLAREZA, DIZ FGV 

 SERRA DIZ QUE CÂMBIO ESTÁ BEM DO JEITO QUE ESTÁ 

 NEGOCIAÇÕES EM DÓLAR NO PAÍS FICAM ABAIXO DE US$ 200 BILHÕES EM MAIO 

 MEIRELLES ENCARA SEU 1º GRANDE DESAFIO 

 ONS QUER PARTICIPAÇÃO NO LUCRO PARA DIRETORES 

 RITMO DA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍS AINDA DIVIDE ANALISTAS 

 VALOR RECUPERADO DE AÇÕES ANTIDUMPING EM 2015 CRESCE 58%, DIZ RECEITA 

 BANCOS ESTUDAM ACABAR COM ROTATIVO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

 MONTADORAS E COMPANHIAS DE ENERGIA CRIAM POSTOS DE CARROS ELÉTRICOS 

 PRODUÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO NO BRASIL AINDA ESTÁ DISTANTE, DIZ ANFAVEA 
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 MERCADO REDUZ QUEDA DO PIB PARA 3,6% NESTE ANO E VOLTA A ELEVAR 

INFLAÇÃO 

 PAÍS DEVE SOLTAR INVESTIMENTO CONTRATADO, DIZ ABDIB 

 TRABALHADOR DEVE FECHAR EMPRESA PARA RECEBER SEGURO-DESEMPREGO 

 DAS 10 MAIORES CAPITAIS BRASILEIRAS, 7 ELEVARAM PESO DA DESPESA COM 

SALÁRIOS 

 MERCADO EXIGE LÍDER QUE COBRA MAIS E ATINGE METAS COM MENOS RECURSOS 

 EM TECNOLOGIA, GESTOR DE 'BUSINESS INTELLIGENCE' É UM DOS MAIS 

PROCURADOS 

 ADVOGADO TRIBUTÁRIO PODE AJUDAR A ALIVIAR CARGA DE IMPOSTOS DAS 

EMPRESAS 

 FUNÇÃO DE GESTOR DE DESEMPENHO É VALORIZADA SOB CENÁRIO TURBULENTO 

 BRASIL NÃO ENTRAR EM MEGA-ACORDO SERÁ CHANCE PERDIDA, DIZ ESPECIALISTA 

 DIEESE MOSTRA QUADRO AINDA MAIS GRAVE 

 A CRISE É A MESMA, O DESEMPREGO, NÃO 

 EMPRESAS TENTAM CONTORNAR BAIXA PRODUTIVIDADE NACIONAL 

 ARTIGO: A HORA DE AJUSTAR E EXPORTAR 
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CÂMBIO 

EM 13/06/2016  

 Compra Venda 

Dólar 3,458 3,458 

Euro 3,900 3,902 
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Demora para agendar entrada no seguro-desemprego passa de 30 dias 

13/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 

 

 

Com a taxa de desemprego saltando de 9% no fim de 2015 para 10,9% no primeiro 

trimestre de 2016, está cada vez mais difícil e demorado conseguir o seguro-
desemprego.  
 

De janeiro a maio de 2016, o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 
registrou 158.233 solicitações para obtenção do benefício no Paraná. A alta procura 

faz com que os trabalhadores levem mais de um mês para agendar um horário de 
atendimento na Agência do Trabalhador e nos postos do Sistema Nacional do Emprego.  
 

O agendamento é feito pela internet. Todas as manhãs são abertos novos horários na 
agenda, mas consegui-los não é fácil. A arquiteta Carla Salt, que mora em Curitiba e 

perdeu o emprego no mês de março, conta que levou cerca de um mês para conseguir 
um horário de atendimento para solicitar o seguro.  
 

“Eu acordava cedo e às sete horas da manhã já estava na página de agendamento. 
Passava a manhã toda atualizando o site e ainda assim não encontrava nenhuma 

agência com vaga. Quando aparecia, era na Região Metropolitana ou no interior do 
Paraná”, conta.  

 
Claudia diz que como a empresa onde trabalhava demorou dois meses para homologar 
a demissão no sindicato, sua maior preocupação era perder o direito ao benefício, que 

pode ser requerido até 120 dias após a dispensa. Depois de cerca de 30 dias de 
tentativas, ela finalmente conseguiu ser atendida no posto do Sine da Rua da 

Cidadania do Fazendinha.  
 
O diretor do Departamento Estadual do Trabalho, Jorge Leonel de Souza, reconhece 

que em alguns casos a espera chega a extrapolar um mês. Segundo ele, a demanda 
crescente e as limitações dos sistemas de agendamento – do governo estadual – e de 

processamento do benefício – do governo federal – são o que geram esta demora. 
 
“Nos últimos 20 dias nós já ampliamos duas vezes a capacidade dos nossos servidores, 

mas mesmo assim, na medida em que criamos recursos para minimizar a dificuldade 
de atendimento nas agências, a demanda reprimida cresce”, afirma.  

 
Instabilidade 
Ele conta que um dos maiores problemas tem sido a instabilidade do sistema que dá 

entrada no benefício, gerido pelo Ministério do Trabalho. “Às vezes você agenda um 
atendimento e quando a pessoa chega à Agência cai o sistema nacional. Nesse caso, 

as pessoas que estavam no horário marcado não conseguem dar entrada no benefício 
o que acaba complicando ainda mais a agenda”, conta. Segundo ele, o problema 
aconteceu todos os dias da primeira semana de junho.  

 
Além das dificuldades virtuais, a falta de estrutura física também compromete o 

atendimento. Segundo Souza, a secretaria está tentando contratar trabalhadores em 
regime de Processo Seletivo Simplificado para repor o quadro de servidores que foi 
dispensado do órgão no ano passado.  
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Outra alternativa tem sido emprestar trabalhadores de outras secretarias. Ele conta 
que há servidores de outras seis pastas atuando no atendimento da Agência do 
Trabalhador.  

 
Em Curitiba, 36% dos pedidos pelo benefício são negados 

Outra dificuldade encontrada na hora da solicitação do benefício é a “malha-fina” do 
seguro-desemprego. Dados da Prefeitura de Curitiba, que faz a gestão dos postos do 

Sine nas ruas da Cidadania, mostram que dos 18.611 pedidos feitos de janeiro a maio 
deste ano, 11.892 foram aceitos.  
 

Ou seja, neste ano, 36% dos trabalhadores que solicitaram o auxílio nos postos 
municipais de Curitiba não preencheram os requisitos de habilitação para receber o 

benefício.  
 
Para tentar agilizar o processo de análise dos requerimentos indeferidos, o Ministério 

do Trabalho e Previdência Social (MTPS) adotou novas medidas administrativas que 
beneficiam os trabalhadores que não conseguem obter o benefício por terem CNPJ 

ativo em seu nome e também aqueles que caíram na “malha-fina” por cruzamentos 
de dados do Ministério.  
 

Nos casos de pessoas que têm empresa, passará a ser aceito comprovante de baixa 
da empresa, mesmo que emitido após a demissão. Nas outras situações, o MTPS está 

reavaliando pedidos indeferidos a partir de 20 de abril para que os trabalhadores não 
precisem solicitar a abertura de processos administrativos.  
 

Retomada argentina aumenta exportações de automóveis do Paraná 

13/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
 
 
 
 

 
O resultado das exportações do setor automotivo paranaense nos primeiros cinco 
meses de 2016 mostra uma recuperação nas vendas externas de automóveis, 

autopeças e acessórios.  
 

A principal responsável por essa retomada é a Argentina, que vem se reabrindo ao 
comércio exterior desde a posse do presidente Mauricio Macri, em dezembro de 2015. 
Essa reaproximação tem beneficiado a indústria automotiva paranaense, que 

tradicionalmente destina grande parte de sua produção para o país vizinho.  
 

Entre os meses de janeiro e maio deste ano, o setor automotivo do estado exportou 
US$ 495 milhões, US$ 163 milhões a mais que no mesmo período do ano passado. O 
incremento nas vendas para a Argentina foi responsável por 91% deste crescimento. 

Nos cinco primeiros meses do ano, a Argentina comprou 62% do total das exportações 
do setor no Paraná.  

 
Para o gerente de relações internacionais e negócios exteriores da Federação das 
Indústrias do Paraná (Fiep), Reinaldo Tockus, a reinserção da Argentina no comércio 

exterior tem consequências muito positivas para a indústria paranaense.  
 

“A retomada da Argentina pode ser um motivador para as indústrias que estão no 
mercado e também para quem quer entrar. O governo argentino está favorecendo o 
comércio exterior, eles retiraram restrições negociais e barreiras foram aliviadas”, diz. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/retomada-argentina-aumenta-exportacoes-de-automoveis-do-parana-9kd2l11oiy1wx9la6vf9hoqig


Para ele, estas são estratégias interessantes para retirar, tanto o Brasil como a 
Argentina, da situação econômica em que se encontram.  
 

Além da pauta tradicional de comércio, novos produtos ajudaram a retomada das 
exportações. Pela primeira vez, a fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais 

exporta componentes. Eixos traseiros produzidos na planta estão sendo enviados 
desde abril para a fabricação do SpaceFox na unidade de Pacheco, na Argentina.  

 
Na época do anúncio da transação, o diretor da unidade paranaense, Luis Pinedo, 
afirmou que a exportação das peças para a Argentina representa uma nova 

oportunidade de negócio para a fábrica de São José do Pinhais que, segundo ele, busca 
constantemente ampliar sua atuação nos mais diversos mercados.  
 

A retomada das exportações também possibilitou a abertura de vagas no setor, que 
tem experimentado seguidas demissões. No fim de maio, a Renault anunciou a 
contratação temporária de 550 trabalhadores para a fábrica de veículos de passeio, 

no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais.  
 

Segundo a montadora, as admissões são para atender a uma encomenda de 8 mil 
veículos dos modelos Duster, Sandero e Logan. A produção é uma demanda de quatro 
mercados da América do Sul – Argentina, Chile, Colômbia e Peru.  

 
O mercado externo também tem sido o destino de boa parte da produção de 

caminhões da Volvo. Atualmente, 35% dos veículos vão para fora do país, 
especialmente para Argentina, Chile e Peru. Há três anos, este número era de 15%. 

 

Exportações de veículos devem crescer 21% em 2016 
No cenário nacional, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea) prevê diminuir a produção de automóveis em 18%. Entretanto, de acordo 

com um relatório divulgado na segunda-feira (06) os fabricantes acreditam em um 
início de reação do mercado até o fim deste ano.  
 

A previsão divulgada pela Anfavea é de que as vendas externas de veículos cresçam 
21% em 2016. “No caso das exportações, a busca por novos mercados aliada ao 

câmbio favorável puxou o número para cima”, avalia Antonio Megale, presidente da 
instituição.  
 

O peso da argentina 
As exportações para a Argentina foram responsáveis por retomar as vendas 

externas do setor paranaense de veículos, peças e acessórios.  
 

Valores referentes aos meses de janeiro a maio de cada ano, em US$ milhões 

 

 
 

Fonte: MDIC (Ministério de Desenvimento, Indústria, e Comércio Exterior). 

Infografia: Gazeta do Povo. 
 



Setor automotivo busca atender normas que possibilitam redução de tributos 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo 
 

Em 1957, primeiro ano completo de produção dos veículos nacionais, 30,5 mil 
unidades saíram das fábricas. Além do Romi-Isetta e da perua Vemaguet, havia 

também a Volkswagen Kombi e caminhões Mercedes. 
 
As empresas nacionais e estrangeiras que já atuavam como importadoras saíram na 

frente. Elas tinham capital e linhas de produção estabelecidas, em que eram 
construídos os carros que vinham desmontados dos EUA e da Europa. Com os 

incentivos fiscais concedidos pelo Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística), 
não foi difícil iniciar a produção de componentes nacionais. 
 

No setor automotivo, o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek não 
privilegiava iniciativas 100% brasileiras, o que explica a inexistência de marcas 

plenamente nacionais com grande capacidade de produção. 
HOJE 
Atualmente, o país possui capacidade para fabricar 4,5 milhões de veículos por ano, 

com faturamento estimado em US$ 85 bilhões, segundo a Anfavea (Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). 

 
Nestes 60 anos já foram fabricados 78 milhões de autos no Brasil. O setor emprega, 

de forma direta e indireta, 1,5 milhão de pessoas, segundo dados da Anfavea. Foram 
muitos ciclos de crescimento e queda -como o atual. 
 

"Pela minha experiência profissional, vivemos o momento mais difícil da indústria. Em 
2013, vendemos 3,7 milhões de carros. Neste ano venderemos pouco mais de 2 

milhões.  
 
É uma retração muito violenta, estamos operando à meia carga, com 52% de 

capacidade ociosa nas fábricas", diz Antonio Megale, presidente da Anfavea. 
 

A previsão da entidade é que a indústria enfrente queda de 19% nas vendas em 2016, 
e Megale acredita que os sinais de recuperação devem começar a aparecer no fim do 
ano, com a retomada da confiança do consumidor e a melhora nas exportações. 

 
As instabilidades econômicas também atrasaram a evolução dos carros, devido a 

cortes nos investimentos. Apesar disso, houve avanços na engenharia. 
 
RENOVÁVEL 

"Há ações importantes como a introdução de motores com injeção direta para os carros 
movidos a ácool, a criação do motor flex e também o aprimoramento do motor 1.0", 

diz Frank Sowade, presidente da SAE Brasil (entidade que reúne engenheiros do setor 
automotivo). 
 

O desenvolvimento da tecnologia que permitiu a chegada dos carros flex tem origem 
em um momento difícil: a crise do petróleo de 1973. 

 
Em 1975, o governo implantou o Proálcool (Programa Nacional do Álcool). Era uma 
tentativa de diminuir a dependência de combustíveis de origem fóssil investindo em 

um produto renovável. 
 

O Brasil ganhou destaque nas últimas décadas com centros de pesquisa capazes de 
criar veículos e plataformas que rodam o mundo inteiro. 
 

Segundo a Anfavea, do total de R$ 85 bilhões de investimentos anunciados para o 
período de 2012 a 2018, cerca de R$ 15 bilhões terão o objetivo de atender às 

exigências do programa Inovar-Auto, lançado em 2012. 
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Para Frank Sowade, a discussão da indústria nos próximos anos será sobre mobilidade 
urbana. Na avaliação do executivo, todo o setor estará direcionado para os veículos 

autônomos, que devem virar tendência global. 
 

Para que carros sem motorista sejam viáveis, há a necessidade da comunicação entre 
veículos e de infraestrutura padronizada nas vias. 

 
"Precisamos falar da interligação de vários modais e compreender que cada tipo de 
transporte tem sua relevância. Isso muda o papel dos fabricantes de veículos e o jeito 

de o consumidor comprar carros", diz Sowade. 
 

Há 60 anos, surgia o primeiro carro de fabricação nacional; conheça a história 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo 

 

 
 
 

 
 
 

 

"Será um pequeno carro verdadeiramente popular, o primeiro automóvel brasileiro de 
passageiros", dizia a manchete no jornal "Folha da Manhã" em 20 de julho de 1956. A 

produção do Romi-Isetta já começara um mês antes, mas o veículo ainda se preparava 
para a estreia, em 5 de setembro daquele ano. 

 
Era o primeiro veículo feito no país logo após a criação do Geia (Grupo Executivo da 
Indústria Automobilística), órgão responsável pelos estímulos à produção local. 

 
Porém, houve um problema: o Romi-Isetta não se enquadrava nas regras. Só era 

reconhecido como um automóvel aqueles que tinham pelo menos duas portas e 
podiam levar quatro ocupantes e suas bagagens. 
 

O carrinho tinha 2,28 m de comprimento e espaço para duas pessoas, que entravam 
por uma porta única, frontal. Sua fabricante, a empresa brasileira Indústrias Romi 

S.A., não obteve vantagens fiscais, embora 72% de seu peso fosse composto por 
peças feitas no Brasil -a legislação exigia 50% de componentes nacionais. O carro era 
produzido em Santa Bárbara d'Oeste, interior paulista. 

 
O Romi-Isetta era um projeto italiano, concebido no início dos anos 1950 pelo 

projetista de aviões Ermenegildo Pretti e executado pela Iso, fabricante de 
motocicletas e furgões. Tinha motor monocilíndrico de 198 cm³ (9,5 cv). 

 
A BMW lançou sua versão do modelo em 1955, com mecânica própria, batizado de 
BMW-Isetta. A marca alemã quase se associou à Romi. "Nossa empresa procurou a 

BMW em 1957 para produzir cinco novos modelos em parceria, entre eles uma picape 
e um veículo para quatro passageiros. Porém, com as crises do pós-guerra, a situação 

dos europeus era instável", conta Eugênio Chiti, filho de Carlos Chiti, o responsável 
pela construção do Isetta no Brasil Chiti. 
 

Sem benefícios fiscais, o Romi-Isetta teve vida curta. A produção foi encerrada em 
1961, após cerca de 3.000 unidades produzidas. "Naquele momento, as cidades não 

apresentavam problemas de mobilidade e a gasolina era barata. As vantagens 
oferecidas pelo nosso carro ainda não sensibilizavam o público", diz Chiti. 
 

O carro das fotos pertence ao comerciante Antônio Carlos Migotto, 65, que o comprou 
quando tinha 18 anos. 

http://classificados.folha.uol.com.br/veiculos/2016/06/1780571-ha-60-anos-surgia-o-primeiro-carro-de-fabricacao-nacional-conheca-a-historia.shtml


 
PREÇO POPULAR 
Em agosto de 1960, o Romi-Isetta custava 330 mil cruzeiros de acordo com tabela 

publicada na revista "Quatro Rodas" da época. Pela inflação calculada com base no 
IPC-SP, o valor atualizado seria equivalente a R$ 18 mil. 

 
Era metade do pedido por um modelo da DKW-Vemag, empresa que recebia benefícios 

fiscais e foi considerada pelo governo como pioneira na indústria nacional. 
 
História da indústria automotiva no Brasil 

O primeiro DKW brasileiro foi a perua F-91 Universal, conhecida como Vemaguet. Seu 
motor de três cilindros tinha 900 cm³ (38 cv). 

 
Produtora alemã de motocicletas desde 1920, a DKW passou a fazer carros quando 
comprou a Audi. Em junho de 1932, houve a fusão com as empresas Horch e 

Wanderer: surgia a Auto Union. 
 

A marca chegou ao Brasil por meio da Vemag (Veículos e Máquinas Agrícolas S.A.), 
que desde 1945 montava e distribuía carros da americana Studebaker e os caminhões 
suecos da Scania, além de máquinas agrícolas. 

 
O fim da Vemag foi melancólico. Com dívidas, a empresa foi comprada em 1967 pela 

Volks, que em seguida encerrou a produção tanto da perua quanto do sedã Belcar. A 
VW já controlava a Auto Union na Europa, então resumida à marca Audi. 
 

E se no passado os carros da DKW eram os mais caros, hoje é o Romi-Isetta que tem 
maior valor. De acordo com o empresário Maurício Marx, especialista em carros 

antigos, um modelo feito em 1956 custa por volta de R$ 150 mil, três vezes mais do 
que um DKW do mesmo ano. 
 

BMW traz novo M2 Coupé, com 370 cavalos 

13/06/2016 - Fonte: Automotive Business 

 
 
 

 
 

 
 

 

A BMW traz ao Brasil o M2 Coupé, mais um desses brinquedos de adulto capazes de 
chamar a atenção até de quem não liga para automóveis. Com 4,47 metros, o carrinho 

é menor que sedãs médios, mas os 370 cavalos de seu motor rivalizam com esportivos 
como o novo Porsche 911 em sua versão de entrada. E o preço é mais baixo: R$ 

379.950, ante os R$ 509 mil do 911 Carrera mais acessível.  
 
Com o M2 a BMW amplia a faixa de atuação da divisão Motorsport, que em 2015 teve 

62,4 mil unidades vendidas em todo o mundo e cresceu 39% sobre o ano anterior. No 
Brasil essa alta foi ainda mais expressiva, 67,8%, mas com volume bem menor, 802 

no ano passado.  
 
Durante os dias 11 e 12 de junho a montadora realizou em um autódromo no interior 

de São Paulo o BMW Power Tour, evento para 800 convidados (clientes e potenciais 
compradores) conhecerem o M2 e outros carros da divisão M.  

 
O presidente do Grupo BMW do Brasil, Helder Boavida, reconhece a importância de 
ações como esta, mas preferiu não arriscar quantos cheques serão assinados depois 

do evento: “É difícil estimar um número, até porque alguns já teriam se decidido pela 

http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24093/bmw-traz-novo-m2-coupe-com-370-cavalos


compra antes de vir”, diz. Até o fim do ano a BMW deve vender 50 unidades somente 
do novo modelo. 
 

MECÂNICA E CONECTIVIDADE 
 

O M2 utiliza um motor 3.0 biturbo de seis cilindros em linha. Os carros que vêm para 
o Brasil têm câmbio automático de dupla embreagem e sete marchas. A transmissão 

utiliza um diferencial ativo, que melhora a tração e a estabilidade em mudanças de 
faixa ou acelerações em saídas de curva.  
 

As suspensões dianteira e traseira usam componentes mais leves e a frente do carro 
recebeu reforços para aumentar a rigidez da carroceria. Segundo a fabricante, o M2 

vai de zero a 100 km/h em 4,3 segundos. A velocidade máxima de 250 km/h é limitada 
eletronicamente.  
 

 
 

M2 Coupé tem diferencial ativo e câmbio automático de dupla embreagem 
com sete marchas. Motor é um seis cilindros biturbo de 370 cavalos. Interior 

inclui detalhes de fibra de carbono. Aplicativo na central multimídia permite 
compartilhar dados de desempenho nas redes sociais. 

 
O esportivo vem com a central ConnectedDrive. Com ela é possível usar aplicativos 
inovadores como o GoPro, que permite aos passageiros controlar a câmera de ação, e 

o BMW M Laptimer, que possibilita a comparação de tempos de volta e análise de 
dados como força G, aceleração, frenagem e outros parâmetros. Também dá para 

compartilhar os resultados pelas redes sociais ou e-mail.  
 
A central multimídia inclui ainda serviços de concierge, informações de trânsito em 

tempo real, chamada de emergência inteligente e o sistema de manutenção BMW que 
informa o motorista sobre a necessidade de fazer as revisões obrigatórias com 2 mil 

quilômetros ou quatro semanas de antecedência.  
 
O novo esportivo tem também chave presencial, controles de estabilidade e tração e 

faróis de xênon. A lista de acessórios BMW M Performance inclui itens para o interior 
do carro, para melhoria de desempenho do motor, das suspensões e da aerodinâmica.  

 
O acabamento interno tem couro do tipo Alcântara nos painéis de porta e no console 
central, onde também foi aplicada fibra de carbono. O som Harman Kardon inclui 12 

alto-falantes, dois subwoofers centrais e um amplificador externo de 360 watts no 
porta-malas.  

 
NA PISTA COM O M2 
Automotive Business acelerou o M2 Coupé no autódromo da fazenda Capuava. Tudo 

dentro do carro é feito de materiais agradáveis ao toque e está no lugar certo ou é 
fácil de ajustar. Os bancos têm regulagem elétrica. Impressiona também a “música” 

que vem de suas quatro saídas de escape.  
 
Na pista ele obedece a cada pequeno movimento do volante sem inclinação excessiva 

da carroceria. O miolo de Capuava tem uma sequência de curvas bem difícil, mas o 
M2 faz cada uma delas como estivesse num traçado bem mais largo.  



A possibilidade de desligar o controle de tração torna a pilotagem ainda mais animada. 
Os freios utilizam material composto e discos enormes, mas o sistema ABS interfere 
demais na frenagem em piso seco e acaba aumentando espaços de parada que 

certamente seriam ser mais curtos sem ele. Essa percepção era bem clara no fim do 
retão e de outras duas retas mais curtas.  

 
O M2 tem garantia de dois anos e pode vir nas cores azul, branca, cinza ou preta. 
 

Empresas voltam ao mercado oferecendo taxas gordas ao investidor 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S.Paulo 

 

 
Empresas e bancos de médio porte estão desengavetando projetos e decidiram captar 
recursos no mercado de capitais. E para isso oferecem taxas elevadas para competir 

com os juros do governo. 
 
Para o pequeno investidor, é uma oportunidade de aplicar o dinheiro por médio e longo 

prazos com taxas superiores às do Tesouro Direto. 
 

As desvantagens dessas aplicações, feitas via corretoras, são abrir mão de resgatar o 
dinheiro a qualquer momento e o risco maior do que o da dívida pública. 

 
Uma das operações em curso é o CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) do 
Iguatemi, empresa administradora de shoppings, que pretende levantar R$ 275 

milhões com dívida de sete anos. A empresa prevê pagar taxa de 100% do CDI (taxa 
de juros cobrada nas operações realizadas entre os bancos, hoje em 14,13% ao ano) 

mais um prêmio de até 0,6%–ou seja, até 14,73% com o CDI atual. 
 
A rentabilidade final, que é isenta de Imposto de Renda para pessoa física, vai 

depender da procura; quanto maior a demanda, menor a taxa. O prazo para reserva 
vai até 20 de junho e o valor mínimo aplicado é R$ 1.000. 

 
A JSL (Julio Simões Logística) finaliza nesta semana uma captação de R$ 200 milhões 
com a venda de CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), outra aplicação isenta 

de IR para pessoa física.  
 

No caso da JSL, o título é de três anos e o valor mínimo aplicado, de R$ 1.000. A taxa 
prevista deve ficar em 100% do CDI mais um prêmio entre 1% e 1,8%, dependendo 
da demanda. O prazo para reserva termina nesta segunda (13). 

 
Na sexta (10), a São Martinho anunciou a venda de R$ 300 milhões em CRA de três 

anos com valor inicial de R$ 1.000. Os detalhes serão conhecidos nesta semana. 
Também são esperadas operações semelhantes do Burger King e da Fazendas Bartira. 
 

Apesar do baixo valor de compra, essas operações de CRA são para investidores 
qualificados, ou seja, quem já tem pelo menos R$ 1 milhão em aplicações. 

 
Para o segundo semestre, a expectativa é que os projetos de infraestrutura retomem 
a captação de recursos por meio da venda de debêntures (dívida privada de longo 

prazo) incentivadas, também sem IR para pessoa física. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780986-empresas-voltam-ao-mercado-oferecendo-taxas-gordas-ao-investidor.shtml


O risco dessas aplicações é basicamente o de a empresa não pagar. Não há cobertura 
do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) e o investidor tem que estar preparado para 
seguir com a aplicação até o vencimento. Para sair antes, terá de vender o título a 

outro investidor. 
 

BANCOS MÉDIOS 
Além desses títulos, há vários bancos de médio porte captando recursos por meio de 

CDB. A aplicação tem IR entre 22,5% (resgate antes de seis meses) a 15% (após dois 
anos) sobre o ganho, mas conta com cobertura do FGC de até R$ 250 mil. 
 

Na corretora Easynvest, há CDB de quatro anos do Banco Original com taxa de 7,2% 
mais a correção pelo IPCA. Para efeito de comparação, o título Tesouro IPCA+ com 

vencimento em 2020 tinha taxa de 6,1% mais o IPCA na última sexta (10). Para quem 
prefere juros pós-fixados, o banco oferece 120% do CDI nesse prazo. 
 

Na XP Investimentos, o CDB de três anos do banco BMG saía na sexta com juros de 
117% do CDI. Já o CDB prefixado tinha taxa de 14,32%. No Tesouro Direto, por 

exemplo, o papel Tesouro Prefixado (antiga LTN) era vendido com juros de 12,6% ao 
ano na sexta (10). 
 

Para Fabio Colombo, administrador de investimentos pessoais, além do risco maior de 
inadimplência nessas aplicações, o investidor deve ficar atento para a dificuldade de 

resgate antes do vencimento. Colombo recomenda ainda cuidado com as ofertas de 
títulos prefixados ou indexados ao IPCA que, como ocorre no Tesouro Direto, podem 
registrar fortes perdas se os juros da dívida do governo subirem. "É muito arriscado 

sair dos juros pós-fixados", disse. 
 

Ricardo Rocha, professor de finanças do Insper, também ressalta a resistência da 
inflação e o risco de forte instabilidade no mercado de juros, o que também deve afetar 
os títulos do Tesouro Direto e os fundos de renda fixa em geral. "O momento é muito 

incerto ainda, a inflação é resistente, não sabemos como será o governo Temer e nem 
se a presidente Dilma voltará", disse. 

 
ENTENDA 
CRA (CERTIFICADO DE RECEBÍVEL DO AGRONEGÓCIO) 

Título de dívida ligado a um contrato de financiamento do agronegócio. O risco não 
tem nada a ver com o financiamento atrelado, mas sim com o da empresa emissora 

da dívida. Não conta com cobertura do FGC, mas tem isenção de Imposto de Renda 
para pessoa física 
 

CRI (CERTIFICADO DE RECEBÍVEL IMOBILIÁRIO) 
Título de dívida ligado a um contrato de financiamento imobiliário. O risco não tem 

nada a ver com o financiamento atrelado, mas sim com o da empresa emissora da 
dívida. Não conta com cobertura do FGC, mas tem isenção de Imposto de Renda para 

pessoa física. 
 
DEBÊNTURE INCENTIVADA 

Título de dívida ligado a uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) de projeto de 
infraestrutura previamente carimbado pelo governo para obter incentivo fiscal. O risco 

é o de calote do projeto de infraestrutura. Não conta com cobertura do FGC, mas tem 
isenção de Imposto de Renda para pessoa física. 
 

CDB (CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO) 
Título de dívida privada emitido por um banco. O risco é o do banco não pagar, mas 

conta com cobertura de até R$ 250 mil do FGC. Paga IR (Imposto de Renda) sobre o 
ganho nas alíquotas entre 22,5% (resgate antes de seis meses) e 15% (após dois 
anos). 

 
 



FGC (FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS) 
Fundo privado constituído pelas contribuições dos depósitos do conjunto de 
investidores. Serve para indenizar os depositantes em caso de quebra da instituição 

financeira até o limite de R$ 250 mil por CPF por banco. 
 

CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) 
Taxa de juros pós-fixada dos empréstimos entre bancos e instituições financeiras. 

Segue de perto a taxa Selic, a meta dos juros da dívida pós-fixada do governo. Na 
prática, é o piso dos juros privados e a principal referência do custo de capital no país. 
Toda taxa acima do CDI, inclui um prêmio para compensar os riscos de inadimplência, 

liquidez, variação etc; abaixo disso, desconta um subsídio ou custo. 
 

Crise deve fazer PIB per capita do Brasil voltar ao nível de 2011 

13/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
 
 

 
 

A atual crise econômica parece ter reforçado ainda mais a armadilha da renda média 

que prende o Brasil. Com a pior recessão desde a década de 30, pelo menos, o 
empobrecimento do país deve levar o Produto Interno Bruto (PIB) per capita ao mesmo 

patamar de cinco anos atrás.  
 
Os recentes dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) mostram que 

o PIB per capita deverá encolher para US$ 15 mil em 2016. Em 2011, era de US$ 15,1 
mil.  

 
A crise atual marca uma inversão de tendência. Embora o país tenha enfrentado 
turbulências internacionais ao longo dos anos, sempre conseguiu manter um avanço 

da renda. No auge, em 2014, o PIB per capita brasileiro chegou a US$ 16,2 mil.  
 

A previsão atual é que esse patamar só seja superado novamente em 2020. Dessa 
forma, a economia brasileira deverá ficar um bom tempo estagnada na atual década. 

 
Os dados do FMI foram calculados em Paridade do Poder de Compra (PPC). Ou seja: 
leva em conta não o valor nominal da moeda local em relação ao dólar, mas quanto 

ela pode comprar, o que torna possível a comparação entre os países.  
 

Dessa forma, mais preocupante do que a queda da renda do brasileiro passa a ser a 
comparação com outras economias. Neste ano, segundo o fundo, o PIB per capita da 
China será de US$ 15,1 mil e ultrapassará o brasileiro pela primeira vez. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, a cifra chega a US$ 57,2 mil. 
 

O caminho do Brasil para voltar a crescer e, consequentemente, enriquecer, passa por 
três desafios, segundo economistas. Nos próximos anos, será preciso elevar a taxa de 
investimento, melhorar a qualidade da educação e, numa combinação desses dois 

desafios, aumentar a produtividade.  
 

“Para o aumento da produtividade entram questões mais estruturais, como a melhora 
de ambiente de negócios, que passa por regulação, desburocratização, melhora do 
sistema tributário e abertura de economia”, diz Alessandra Ribeiro, economista e sócia 

da Tendências Consultoria Integrada.  
 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/crise-deve-fazer-pib-per-capita-do-brasil-voltar-ao-nivel-de-2011-5uph3djnu0fwvmmzn3teym914


Para a Tendências, quando se calcula o PIB per capita sem eliminar os efeitos do 
câmbio, o futuro brasileiro será ainda mais pobre. Em 2026, a renda média será de 
US$ 10.736. 

 
Produtividade. O entrave começa a surgir quando são analisados todos os fatores que 

podem contribuir para o aumento do PIB per capita. O investimento está em queda. 
Na educação, o Brasil figura nas últimas posições dos rankings internacionais e os 

indicadores nacionais ainda não apontam para uma melhora consistente. Por fim, a 
produtividade também está em queda. 
 

“Uma análise de todos os setores da economia nos últimos anos mostra que só houve 
aumento da produtividade na agricultura por causa da adoção de novas tecnologias e 

pesquisas”, diz Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas 
(CPP). “Na indústria, a produtividade está estagnada e, no setor de serviços, está em 
queda”, diz.  
 

Nas últimas décadas, a produtividade da economia brasileira só cresceu de forma mais 
consistente entre as décadas de 60 e 80, quando boa parte dos brasileiros trocou o 

trabalho agrário pelo industrial. Desde então, o País vem patinando. 
 
“Esse problema vem desde 1980. É algo estrutural. Tem alguma coisa errada com a 

nossa economia, porque não conseguimos aumentar a nossa produtividade”, afirma 
Menezes Filho.  

 

Projeto quer liberar fabricação de carro leve a diesel no Brasil 

13/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 
 
Após cinco anos de tramitação na Câmara, dois pareceres negativos em comissões 
técnicas e posicionamentos contrários de diversos setores empresariais, 

governamentais e de pesquisa, vai à votação nesta semana, com chances de vitória, 
um projeto de lei que autoriza a fabricação e venda de carros leves a diesel no Brasil. 
 

Hoje o Brasil só usa o combustível considerado altamente poluente em caminhões, 
ônibus e em carros comerciais leves. Se aprovado, outros veículos leves também 

poderiam usá-lo, o que, segundo especialistas, pode levar a mais poluição do ar e mais 
mortes precoces por doenças causadas por material particulado e óxidos de nitrogênio. 
 

Apesar das negativas anteriores na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o 

tema voltou à pauta no ano passado em comissão especial da Câmara criada pelo 
então presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A comissão tem caráter 
terminativo – se for aprovado, o projeto de lei vai direto para o plenário do Senado. 

 
Audiências públicas entre outubro e março contaram com especialistas da fabricação 

de automóveis e peças ao controle ambiental; da produção de combustíveis a 
pesquisadores de saúde, além dos Ministérios do Meio Ambiente e Minas e Energia, a 
Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Petrobras e fabricantes de etanol e biodiesel. 

 
Em geral se apresentaram mais contras que prós: mesmo na versão mais recente do 

Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve), os veículos a diesel no Brasil 
ainda emitem mais óxidos de nitrogênio e material particulado que os a gasolina ou 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/projeto-quer-liberar-fabricacao-de-carro-leve-a-diesel-no-brasil-6ahxbtlay90036rx1zh38e14o


flex, o que pode aumentar casos de doenças respiratórias e cardiovasculares; e o Brasil 
ainda importa diesel, de modo que um aumento na demanda pioraria a balança. 

 
O parecer do relator – o deputado Evandro Roman (PSD-PR) –, no entanto, 
recomendou a aprovação da lei. A expectativa é que seria aprovada pela comissão, 

mas um voto em separado contrário, dos deputados Bruno Covas e Ricardo Trípoli 
(ambos do PSDB-SP), seguido de um pedido de adiamento, suspendeu a votação por 

duas semanas. Deve ser votado nesta terça ou quarta-feira. 
 

Direito de escolha 
Em entrevista ao Estado, Roman defendeu que é uma questão de dar direito de escolha 

ao consumidor. “Enquanto hoje no Brasil, com um litro de etanol se roda 8 quilômetros, 
um Peugeot 308 roda 50 km com um litro de diesel, que é o recorde. O New Fiesta 
roda 31 km. O Audi A6 roda 28 km. Não dá para tirar o direito do cidadão de ter livre 

escolha de pagar 8 centavos por quilômetro rodado, em vez de 45 centavos da 
gasolina.” 

 
Bruno Covas rebateu: “O único argumento favorável se limita à escolha do 
consumidor, quando há repercussões negativas econômicas, energéticas, ambientais.” 

Ele lembra que a Europa começa a discutir a restrição desses carros. “Eles culpam o 
diesel pela poluição das regiões metropolitanas. E nós vamos receber o lixo tecnológico 

que vai ser proibido lá?” 
 

“Apesar de todo progresso com o Proconve, que vem reduzindo as emissões veiculares 
no Brasil, as taxas ainda são maiores do que as recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde. Então qualquer acréscimo só pioraria essas condições”, lembra 

Cristiano Façanha, do Conselho International pelo Transporte Limpo (ICCT). 
 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) é contrária 
à aprovação do uso do diesel em automóveis. O presidente da entidade, Antonio 
Megale, afirma que o País tem o etanol, menos poluente que os demais combustíveis.  

 
E a indústria automobilística brasileira já investiu muito no desenvolvimento da 

tecnologia dos carros flex e na melhora da eficiência energética de seus produtos.”Esse 
projeto vai contra a tentativa de buscar uma matriz energética cada vez mais limpa, 
contra a meta do Brasil no Acordo de Paris de dobrar o consumo de etanol até 2030.”  

 

Coworking: acelerador de ideias e pessoas 

13/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 
 

 

 
  

 
 

 
“Procuramos gente criativa para mudar o mundo”. O recado está no mural de conexões 
– algo como um painel de classificados – do Four Coworking, em Curitiba. A ideia, que 

já teve ares de utopia, é atualmente a máxima dos coworkings, dos mais tradicionais 
aos alternativos.  

 
Os espaços de estações de trabalho compartilhadas e salas privativas se tornaram 

moda entre freelancers, escritórios pequenos e pessoas que não se adaptavam ao 
trabalho home office. Hoje, o número de grandes empresas e multinacionais que 
alocam parte de suas equipes em coworkings é crescente.  

 
O interesse surgiu com o notável rendimento das pessoas que atuam nesses espaços 

e a identificação com a ideologia do local. 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/pos-e-carreira/coworking-acelerador-de-ideias-e-pessoas-4fk05bidp6kk47xrc5hgek7js


Um artigo publicado em setembro de 2015, na “Harvard Business Review”, estudou a 
prosperidade no trabalho e apontou que a média dos níveis de prosperidade das 
pessoas que trabalham em coworking – os coworkers – atinge a marca 6 numa escala 

de 7 pontos.  
 

Esse rendimento, segundo os autores do artigo, é consequência do estilo de trabalho 
adotado nos espaços. Os coworkers têm liberdade para fazer seus horários e elencar 

as prioridades de sua rotina. Se precisam sair do trabalho para um compromisso 
pessoal, por exemplo, podem flexibilizar seus horários para isso. 
 

Muitos administradores de coworkings promovem workshops para melhorar o foco e a 
produtividade dos colaboradores. Equipes específicas analisam o perfil dos clientes 

(inclusive o que eles compartilham nas redes sociais) e promovem conexões.  
 
Para Ricardo Dória, fundador da Aldeia Coworking, a rede formada entre as pessoas é 

o grande bônus dos espaços compartilhados. “O problema do escritório fechado é que 
você loca o espaço, assume um custo fixo alto e se isola. E se você se isolar no meio 

de sociedade que está em completa transformação, com oportunidades aparecendo e 
desaparecendo, você está jogando contra o seu próprio negócio”, afirma. 
 

Coworkings do mundo todo levantam a bandeira de que são um movimento, uma rede 
de empreendedorismo. O Coworking Manifesto, documento online assinado por mais 

de 2 mil membros de coworkings, apresenta valores como colaboração, comunidade, 
participação ativa e sustentabilidade.  
 

A identificação dos coworkers com o ambiente em que trabalham é outra razão pela 
qual eles prosperam. A partir do momento em que se veem num grupo de pessoas 

que quer fazer a diferença, cada um em sua área, eles percebem que sua função vai 
além de números que indiquem um bom rendimento.  
 

O ambiente competitivo das empresas convencionais dá lugar ao espírito colaborativo, 
que busca resultados significativos para a sociedade. 

 
Os administradores dos coworkings estudam o tempo todo novas formas de promover 
qualidade e aceleração no trabalho. Entrada de luz natural, poucas paredes e teto alto 

são recursos usados para criar um ambiente em que, acreditam, a criatividade flui 
melhor. 

 

Exemplo para escritórios convencionais 
Ao se consolidar no mercado como ambientes colaborativos e de inovação, os 
coworkings começaram a atrair empresas maiores que se identificaram com esse 

perfil.  
 
O Nex Coworking tem, entre seus membros, empresas com um grande número de 

equipes e também partes de equipes de multinacionais. Segundo o fundador do 
espaço, Guto de Lima, o coworking é uma alternativa para empresas que querem 

expandir suas atividades sem ter que criar uma estrutura inteira em outra cidade. 
 

Mas, no caso de empresas que querem ver seus funcionários prosperar, não é 
necessário mobilizar equipes inteiras para dentro um coworking. Estas empresas 
podem tirar lições importantes dos espaços colaborativos e adaptá-las ao seu sistema 

de trabalho.  
 

Segundo o artigo da Harvard Business Review, os espaços de coworking apresentam 
níveis mais elevados de prosperidade porque combinam um ambiente de trabalho bem 
concebido e a oferta de um trabalho feito com qualidade - porque cada um acredita 

que o seu trabalho faz a diferença. As empresas podem seguir essa receita com 
algumas adaptações, por exemplo: 



- Construir valores em comunidade: é necessário que o colaborador se identifique com 
o propósito da empresa. Se o funcionário entender que o que é importante para a 
empresa também é importante para ele, ele terá motivação para levar suas melhores 

ideias para o escritório.  
 

- Ambientes flexíveis para o estilo de trabalho de cada funcionário: a possibilidade de 
escolher um ambiente com maior interação ou outro mais reservado traz a liberdade 

necessária para que o funcionário crie e trabalhe com conforto e, principalmente, 
rentabilidade.  
 

A sugestão da pesquisa é que, mais do que espaços descontraídos para os momentos 
de pausa dos funcionários, a empresa invista em espaços que respeitem o estilo de 

trabalho do colaborador.  
 

Capacidade de o PIB brasileiro crescer sem gerar inflação cai a 1% 

13/06/2016 - Fonte: Gazeta do Povo 

 
A capacidade do Brasil de crescer sem gerar inflação caiu a menos de um terço do 
observado há poucos anos. Estudo realizado pelo economista para o Brasil do banco 
espanhol BBVA mostra que o chamado Produto Interno Bruto (PIB) potencial caiu de 

uma média de 3,5% entre 2004 e 2010 para cerca de 1% em 2016.  
 

A desaceleração da China, o momento do mercado de commodities, a má gestão da 
macroeconomia doméstica e a falta de reformas são citadas como causas para a queda 

significativa do PIB potencial do Brasil. 
 
 “A deterioração geral da economia brasileira nos últimos anos produziu uma redução 

significativa na capacidade do País de crescer sem gerar distorções”, diz o economista 
do banco espanhol para o Brasil, Enestor dos Santos. O estudo cita que o PIB potencial 

de 2015 ficou em 2,2%. Portanto, o indicador de 2016 caiu para menos da metade. 
 
O PIB potencial é uma projeção feita por analistas sobre a capacidade da economia de 

um país de crescer sem gerar distorções, especialmente aumento da inflação. Quanto 
maior esse indicador, mais espaço a economia tem para avançar sem provocar 

gargalos. 
 
No estudo do BBVA, Enestor dos Santos cita que o PIB potencial do Brasil caiu como 

resultado da conjunção de fatores internos e externos.  
 

“A desaceleração da China, a consequente queda no preço das commodities, a má 
gestão das políticas econômicas locais, a falta de reformas para estimular a 
produtividade interna, entre outros fatores, tem contribuído para a queda do PIB 

potencial”.  
 

Com esse quadro, o economista cita que cada um dos componentes do PIB potencial 
tem mostrado deterioração: o capital, o trabalho e a produtividade global. 
 

Santos dá como exemplo três grandes movimentos que aconteceram nos últimos anos. 
No investimento, a formação bruta de capital fixo caiu cerca de 25% entre 2013 e 

2015.  
 
“Isso reduz a contribuição do capital físico para o crescimento”, diz. No mercado de 

trabalho, o desemprego subiu de menos de 5% em 2014 para mais de 8% no início 
do ano. “Tornando menos relevante a contribuição do trabalho para o crescimento 

doméstico”. Por fim, o economista nota que o Brasil perdeu posições em indicadores 
de produtividade, como o ranking do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer 
negócios. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/capacidade-de-o-pib-brasileiro-crescer-sem-gerar-inflacao-cai-a-1-7g7bgo7tymhtmpyhlrvlog6k8


Década 
O estudo mostra que o PIB potencial deve continuar próximo do atual patamar no 

médio prazo. Para o período entre 2016 e 2020, o BBVA prevê média de 1,1%. Antes, 
o economista previa 2,2% para o período. Santos explica que a perspectiva de PIB 
potencial mais baixo para o restante da década é resultado “não só da deterioração 

registrada nos últimos anos, mas também por perspectivas menos positivas para o 
futuro”.  
 

Para além de 2020, Santos diz que “alguma melhora é provável” e o número deve 
subir para 2%. Apesar dessa reação na próxima década, o indicador não retornaria 

para a média observada na década passada. 

 
“A convergência mais rápida para um nível de crescimento potencial mais elevado 

poderia ser alcançado com a adoção rápida de reformas econômicas relevantes, como 
do sistema político, do sistema de Previdência Social, do mercado de trabalho e do 

sistema fiscal”, cita. Santos nota, porém, que essa onda de reformas “parece 
improvável”. 
 

Valorização do real pode prejudicar retomada econômica, diz José Serra 

13/06/2016 - Fonte: Bem Paraná 

 
O ministro das Relações Exteriores, José Serra, advertiu na noite de sexta-feira (10) 

que uma valorização do real pode prejudicar a retomada econômica do país. "Qualquer 
outro ciclo de sobrevalorização cambial vai prejudicar a expansão das exportações e 
da economia", disse Serra em seminário sobre comércio internacional do Ibrac 

(Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio internacional).  
 

O real teve forte valorização nos últimos dias, chegando à cotação R$ 3,36. Após seu 
discurso, indagado se a valorização do câmbio seria uma preocupação, ele amenizou 
sua fala: "Não estou fazendo uma análise do ponto de vista de comércio exterior, o 

câmbio está bem do jeito que está, no momento não é problema."  
 

Pressionado, ele desconversou. "Não vou mais falar de câmbio, isso é casca de 
banana." O chanceler falou bastante sobre temas econômicos em sua apresentação. 

Segundo ele, não bastam acordos comerciais e estratégias de comércio exterior se 
não houver melhora da produtividade, com investimento em infraestrutura e redução 
do custo tributário e financeiro.  

 
"Embora alguns setores continuem achando que quanto maior o custo financeiro, mais 

sadio o sistema econômico." Questionado sobre a possibilidade de o Brasil crescer 2% 
no ano que vem, Serra afirmou: "Eu espero que sim". Segundo ele, já houve melhor 
no ambiente de negócios do Brasil no governo Temer.  

 
Serra descreveu as mudanças que irá promover na Camex (Câmara de Comércio 

Exterior), que terá como secretária-executiva a diplomata Tatiana Rosito. Rosito foi 
assessora internacional do ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, e da Apex (Agência 
de Promoção de Exportações), que será chefiada por Roberto Jaguaribe.  

 
Ele deixa a embaixada brasileira em Pequim. O novo embaixador na China será Marcos 

Caramuru. "A nova Camex irá cuidar de tudo relacionado a comércio exterior: como 
abater custos trabalhistas das exportações, investimento em infraestrutura para 
aumentar a competitividade", disse Serra.  

 
A Apex irá se concentrar em promoção e atração de investimentos. "Há um excesso 

de investimento da Apex aqui no Brasil, eles alugam até camarote no sambódromo, 
fiquei pasmo quando soube".  
 

http://www.bemparana.com.br/noticia/448241/valorizacao-do-real-pode-prejudicar-retomada-economica-diz-jose-serra


Serra afirmou que a união aduaneira funciona como camisa de força para o Mercosul, 
mas que a solução não é transformar o bloco em área de livre comércio no curto prazo, 
mas sim flexibilizá-lo de outras maneiras. 

 

GM testa compartilhamento de carro em sua fábrica em São Caetano do Sul 

13/06/2016 - Fonte: Bem Paraná 
 

A GM (General Motors) lançou no país um serviço de compartilhamento de veículos, o 
Maven. É o mesmo serviço que a montadora opera nos Estados Unidos. Por aqui, a 
empresa usa sete carros modelo Cruze e, por enquanto, o sistema está disponível 

somente para os funcionários da fábrica em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.  
 

Samuel Russel, diretor de OnStar e Maven para GM América do Sul, disse que nos 
próximos meses o sistema deverá estar presente em um condomínio residencial na 
cidade de São Paulo.  

 
Ainda a ser definido, Russel disse que a GM vai colocar para rodar no local mais dez 

carros. Nessa primeira fase, a ação permitirá o deslocamento de ponto a ponto, a 
retirada e a entrega serão feitas nos pontos localizados dentro do complexo.  
 

O valor a ser pago é R$ 35,00 por hora ou até R$ 210,00 para uma reserva de 24 
horas, já incluído o combustível e o seguro do carro. O pagamento será efetuado 

através da própria folha de pagamento do empregado.  
 
"Para conseguirmos implantar o Maven, os modelos devem conter o sistema OnStar, 

que oferece ao motorista serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e 
conectividade. Hoje, há quatro de nossos modelos com esse sistema. Aumentando o 

nosso portfólio, até o início do ano que vem, deveremos ter mais lugares com o 
compartilhamento de veículos", disse o executivo. Russel acredita que em 2017, a 
frota disponível no Brasil para o Maven deverá ser em torno de 250 carros. 

 
"A ideia não é lançar o Maven para toda cidade de São Paulo, e sim em grupos 

segmentados. Um bairro da cidade, um condomínio ou até uma empresa", explicou. 
Nesta etapa, o executivo ressaltou que, serão criados pontos específicos de 
estacionamento dos carros. "O que nos difere dos outros sistemas de car-sharing que 

existem no Brasil é que não é necessário que o usuário entregue as chaves para um 
funcionário da marca.’  

 
“Ele pode deixar a chave no contato e, remotamente, a equipe de apoio avalia as 
condições do carro, como o nível de combustível, pressão nos pneus e se o veículo 

necessita de alguma manutenção. E o carro é trancado. Isso tudo pelo sistema 
OnStar."  

 
Este, segundo o executivo, é um negócio a parte da montagem de carros. Segundo 

ele, uma pesquisa da GM mostra que uma fatia importante dos clientes já não quer 
mais ser proprietários de veículos e sim usuários. "A partir dai, percebemos que 
deveríamos estar na dianteira nos sistemas de car-sharing, e não deixar alguém tomar 

essa atitude", disse Russel. 
 

Comércio exterior via contêineres terá recuperação no 2º trimestre 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Onine 
 

A Maersk Line, empresa mundial armadora de contêineres, aguarda uma leve 
recuperação do comércio exterior brasileiro por meio de contêineres no segundo 

trimestre, impulsionado pela melhora das importações. De acordo com dados contidos 
no Relatório do Comércio do Grupo Maersk do primeiro trimestre do ano, as 
importações chegaram ao seu pior nível em sete anos nos três primeiros meses e o 

http://www.bemparana.com.br/noticia/448223/gm-testa-compartilhamento-de-carro-em-sua-fabrica-em-sao-caetano-do-sul
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/960346/?noticia=COMERCIO+EXTERIOR+VIA+CONTEINERES+TERA+RECUPERACAO+NO+2O+TRIMESTRE


Brasil se tornou uma "economia majoritariamente exportadora pela primeira vez desde 
2011." 
 

"O mercado está se perguntando se a economia brasileira chegou, finalmente, ao 
fundo do poço, já que, para o segundo trimestre, estamos prevendo uma melhoria 

sobre os fracos resultados dos últimos trimestres nas importações", afirmou o diretor 
superintendente da Maersk Line no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, Antonio 

Dominguez, no documento.  
 
"Ainda assim, há muito o que melhorar e este é o momento para que novos acordos 

que favoreçam as trocas comerciais brasileiras sejam adotados, assim como os 
investimentos em infraestrutura finalmente saiam do papel, pois, do contrário, 

continuaremos longe do razoável por um bom tempo", ponderou o executivo. 
 
O relatório aponta que o volume recebido nas importações por meio de contêineres se 

retraiu em 31% no primeiro trimestre ante o mesmo período de 2015, devido ao 
cenário recessivo e a desvalorização do real. Já as exportações, apesar das 

dificuldades enfrentadas pelos exportadores brasileiros, tiveram crescimento de 16% 
na mesma base de comparação.  
 

"A performance positiva das vendas externas foi puxada, mais uma vez, pelos 
produtos refrigerados, com crescimento de 15% - em grande medida, resultado do 

fortalecimento da comercialização de produtos para a Ásia, que, sozinha, comprou 
23% mais produtos brasileiros no primeiro trimestre na comparação com o mesmo 
período do ano passado", explicou a Maersk Line, no documento. 

 
Assim como nas exportações, a Ásia foi destaque nas importações, com queda de 43% 

nos embarques com destino ao Brasil. Resultado semelhante pode ser observado nas 
rotas da Europa (-38%). 
 

A empresa tem a percepção de que o cenário brasileiro hoje reflete um moderado 
otimismo entre empresários com a nova equipe econômica do presidente em exercício 

Michel Temer, ao mesmo tempo em que setores da economia, como o automotivo, 
devem começar a repor seus estoques.  
 

"O setor automotivo deve ser um dos destaques positivos neste segundo trimestre. 
Mesmo que esse leve reaquecimento não signifique, necessariamente, uma melhora 

no cenário, o fato é que, nos últimos meses, o índice de importação caiu para um nível 
muito abaixo das mínimas históricas, o que abre espaço para a recuperação também", 
disse Dominguez. 

 
Porém, na visão do executivo, o crescimento das exportações está sendo limitado, 

agora, pela falta de espaço nos navios dos armadores. "O preço do frete das 
exportações melhorou, mas continua baixo e ainda não cobre o custo de se trazer mais 

navios para o Brasil - pelo menos enquanto as importações continuarem em declínio", 
afirmou o executivo.  
 

O desempenho ruim no lado das importações afetou a disponibilidade de espaço nos 
navios, impactando a capacidade dos exportadores. Os efeitos dessa mudança de perfil 

do comércio exterior brasileiro puderam ser sentidos principalmente nas rotas para a 
Ásia, cujas tarifas de frete encontravam-se nos menores patamares em anos. 
 

Ainda segundo a empresa, o otimismo nas vendas externas também esbarra na 
superação de outros desafios, como a falta de investimento para aumentar a produção. 

A assinatura de novos acordos bilaterais e a revogação de leis restritivas ao comércio 
são sugestões da Maersk Line para aumentar a competitividade do Brasil. 
 



Serra diz que vai fortalecer a Camex 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

O ministro das Relações Exteriores (MRE), José Serra, afirmou que entre as 
modificações que ele, dentro do governo de Michel Temer (PMDB), está fazendo na 

pasta e na política exterior inclui-se o fortalecimento da Câmara de Comércio Exterior 
(Camex). "Ela foi se popularizando e perdendo representatividade.  

 
A Camex vai tratar também de investimentos em infraestrutura porque é importante 
para a competitividade nas exportações. Camex vai ter lugar geométrico nesse tipo 

de debate e decisão", declarou, em palestra proferida no encerramento do 16º 
Seminário sobre Comércio Internacional, promovido pelo Instituto Brasileiro de 

Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (Ibrac). 
 
No evento, Serra anunciou o nome de Tatiana Rosito como a nova secretária-geral da 

Camex. Com relação a sua equipe, também mencionou o nome de Roberto Jaguaribe, 
embaixador na China há um ano e meio que é o novo presidente da Apex.  

 
"Tirei ele de lá a dentes", brincou, emendando que a Apex será mais bem acoplada 
agora dentro do Itamaraty. "Não seria bom para Apex só alugar camarote de 

sambódromo - aliás, fiquei pasmo com isso. Mas esse fato não desmerece algumas 
coisas boas que a Apex fez", disse. 

 
Sobre a gestão à frente do Itamaraty, Serra também falou que dará mais importância 
à solução de controvérsias. Nesta sexta-feira, 10, pela manhã a diretora da 

Coordenação-Geral de Contenciosos do MRE, Daniela Arruda Benjamin, afirmou ao 
Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que a ênfase do atual 

governo no comércio exterior e o novo comando da pasta podem trazer mais casos de 
disputas em que o Brasil lidere ou participe. 
 

"Faremos acordos comerciais em todas as modalidades. Mas quer dizer que vamos 
sair da OMC? A OMC tem outras coisas importantes, como, por exemplo, o mecanismo 

das controvérsias. E para nós é uma boa área para obter conquistas", disse, citando 
os casos de questionamento do Brasil à Tailândia sobre açúcar e à Indonésia sobre 
carne bovina e frango. 

 
Na sequência, o chanceler ressaltou que não há divergências entre o que ele e o 

diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, pensam. "Mas, se pudermos avançar muito 
nos acordos multilaterais, bilaterais, vamos (avançar). O meu sentimento é de 
ceticismo, é diferente", disse. 

 
Hoje pela manhã, Azevêdo afirmou que o Brasil precisa buscar acordos comerciais de 

forma bem pragmática em várias frentes: multilateral, bilateral, na OMC - enfim, onde 
quer que existam oportunidades interessantes. 

 

Indústria sinaliza retomada, mas ainda falta clareza, diz FGV 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
A indústria começa a retomar o otimismo e a planejar investimento para os próximos 

12 meses, segundo o superintendente de adjunto para Ciclos Econômicos da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Aloisio Campelo.  
 

Sondagem de Investimentos, divulgada nesta sexta-feira, 10, demonstra que, no 
segundo trimestre deste ano, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2013, o 

número de empresários que informou ter intenção de ampliar os negócios superou o 
dos que preveem reduzir o investimento. 
 

http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/960115/?noticia=SERRA+DIZ+QUE+VAI+FORTALECER+A+CAMEX
http://www.parana-online.com.br/editoria/economia/news/960054/?noticia=INDUSTRIA+SINALIZA+RETOMADA+MAS+AINDA+FALTA+CLAREZA+DIZ+FGV


O indicador avançou 0,6 ponto, depois de cair 3 pontos no trimestre imediatamente 
anterior. A alta é tímida, diz Campelo. "Mas demonstra que o pior momento para o 
investidor já passou", afirma o economista. A continuidade da retomada do 

crescimento, em sua opinião, vai depender da capacidade do empresariado industrial 
de projetar o consumo no horizonte de um ano. 

 
Segundo o economista, por causa das instabilidades políticas e econômicas, o 

investidor ainda tem dificuldade de avaliar se a demanda vai crescer. Se houver mais 
clareza sobre o futuro, é possível que o investimento industrial retome a trajetória de 
crescimento, de acordo com Campelo. "A indústria ainda está com muita ociosidade. 

Tem que haver uma sinalização muito boa da economia e da política para garantir a 
retomada", declara. 

 
O cenário atual é de insegurança. A FGV ouviu executivos de 784 empresas. 
Predominou entre os entrevistados os que não têm certeza se vão colocar em prática 

o plano de ampliar os negócios (39,1%). Segundo Campelo, desde que a pesquisa 
passou a analisar o grau de certeza dos planos de investimento, no quarto trimestre 

de 2014, nunca o ambiente foi de tanta incerteza. 
 
"O elevado grau de incerteza contido nas expectativas dos empresários atualmente, 

tanto na definição dos valores a serem investidos quanto nas avaliações de risco, 
demonstra que o programa atual talvez não seja cumprido conforme originalmente 

planejado", afirmou o economista. 
 

Serra diz que câmbio está bem do jeito que está 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o 
movimento recente de valorização do câmbio não é preocupação neste momento. 
"Estou fazendo uma avaliação do ponto de vista de comércio exterior. O câmbio está 

bem do jeito que está. Claro, se sobrevalorizar, o comércio exterior fica menos 
fluorescente, mas no momento não é problema", disse, após a participação no 16.º 

Seminário sobre Comércio Internacional, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (Ibrac). 
 

Antes, em palestra, Serra havia afirmado que qualquer novo ciclo de sobrevalorização 
cambial pode prejudicar, novamente, a expansão das exportações e a economia. 

Perguntado pelos jornalistas se existe taxa de câmbio ideal, ele respondeu que "isso é 
discussão de economia". 
 

Indagado, novamente, sobre o movimento recente do dólar ante o real, Serra afirmou 
que, "se aprova um projeto de lei, sobe confiança". "Deve aumentar venda de dólar, 

coisas desse tipo de flutuações." Na última questão, repetida, disse que não 
comentaria mais, porque "aí vira casca de banana". 

 
Na palestra, o ministro das Relações Exteriores afirmou que a China é prioridade para 
o Brasil, até porque o maior parceiro comercial do País hoje é o mercado chinês e que 

é preciso saber melhor o que se quer no âmbito comercial. "Temos de homogeneizar 
e dar mais consistência às nossas negociações", disse. 

 
Sobre a posição que o Brasil tomará no reconhecimento da China como economia de 
mercado, Serra declarou que o tema é avaliado e também o País acompanha o que 

outras nações farão. "Precisamos pensar que, com China reconhecida, o antidumping 
vai perder vigência. Este é um problema que teremos sem dúvida nenhuma", falou. 

 
A repórteres, Serra explicou que, se tivesse uma decisão, "não falaria", mas que os 
setores que podem vir a ser afetados já pensam no assunto e que é uma questão 
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internacional. À imprensa, ainda admitiu que o governo tem intenção de renovar o 
acordo automobilístico com a Argentina. 
 

Entretanto, Serra afirmou achar ineficiente mudar as regras agora, embora queira 
estender mais o prazo de vigência do acordo. "Eles têm razão num ponto quando se 

vê a diferença entre o que o Brasil exporta e o que a Argentina exporta. Mas isso é 
uma questão da macroeconomia brasileira e não de política econômica", disse. 

 
Serra ainda disse que deve ir ao Uruguai em algum momento como parte da agenda 
como chanceler. 

 

Negociações em dólar no País ficam abaixo de US$ 200 bilhões em maio 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 
 
As negociações em dólar no País ficaram abaixo do patamar de US$ 200 bilhões em 

maio, após dois meses acima dessa marca. No mês passado, de acordo com divulgação 
feita nesta sexta-feira, 10, pelo Banco Central, a movimentação foi de US$ 197,164 

bilhões por meio de 606 mil operações. Em maio do ano passado, a quantia de 
transações feitas em moeda americana no Brasil por meio da rede autorizada foi de 
US$ 239,984 bilhões. 

 
O volume em abril havia sido de US$ 207,786 bilhões e, em março, de US$ 269,753 

bilhões - o maior do ano até agora, com 698 mil operações. Em janeiro e fevereiro os 
montantes negociados foram mais baixos, de US$ 176,197 bilhões e US$ 179,399 
bilhões, respectivamente. 

 
No acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, foi movimentado US$ 1,030 

trilhão. Em igual período de 2015, as transações somavam US$ 1,191 trilhão. Pelos 
dados de maio do BC, o Santander continuou na liderança de volume de negociação 
de dólares (US$ 26,7 bilhões), seguido por Citibank (US$ 18,5 bilhões), Itaú Unibanco 

(US$ 15,9 bilhões), Société Générale (US$ 13,8 bilhões) e Banco do Brasil (US$ 13,6 
bilhões). 

 

Meirelles encara seu 1º grande desafio 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
Em seu primeiro mês à frente da condução da política econômica - na pior crise do 

País em décadas -, se há algo que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 
conseguiu explorar muito bem foi o seu capital político. 
 

Mesmo sem ainda encaminhar um projeto sequer para resolver a situação falimentar 
das finanças do governo, Meirelles conseguiu nesses 30 dias praticamente tourear no 

"gogó" a ansiedade por medidas urgentes cobradas já nas primeiras horas da manhã 
seguinte à sua posse. 

 
E, ao mesmo tempo, emplacou, sem arranhar a sua imagem, uma meta fiscal com um 
déficit de R$ 170,5 bilhões, que abriu espaço para despesas maiores em 2016, na 

contramão do discurso fiscalista prometido. 
 

Os investidores confiaram desconfiando. Em compasso de espera, não colocaram ainda 
dinheiro no Brasil. A Bolsa de Valores não se movimentou e o dólar mudou mais por 
causa do efeito da atuação do banco central dos Estados Unidos. 

 
Agora, o jogo para Meirelles começa de fato. Com o envio nesta semana ao Congresso 

Nacional do texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que cria um teto para 
limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior, o ministro e sua equipe 
- apontada pelo mercado como o "time dos sonhos" - colocam as suas fichas na mesa. 
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A aposta é alta. Se conseguir apoio da base aliada e enfrentar as resistências para 
mudar as amarras do Orçamento, a aprovação da PEC será vista como um "game 
changer" (mudança de jogo) nas contas públicas do Brasil, na avaliação de um 

executivo de um banco estrangeiro, atraindo a atenção de investidores externos, 
provavelmente com repercussão na avaliação das agências de classificação de risco. 

 
Caso o presidente em exercício Michel Temer consiga aprovar a PEC, na sequência, os 

dólares devem voltar para o País, com reflexo direto na cotação da moeda americana. 
Essa é a expectativa da equipe econômica e também de analistas do mercado 
financeiro. 

 
Meirelles já avisou que não vai tomar a frente das negociações políticas do Congresso 

para aprovação da PEC, como fez o ex-ministro Joaquim Levy, de forma isolada e 
errática. "Essa não é a função do Ministério da Fazenda", diz ele a interlocutores.  
 

O seu estilo de decisão é definido por auxiliares como o de um negociador que reúne 
primeiro as "divergências" para depois buscar a convergência, com foco em resultados 

em sequência. 
 
Não há tampouco a correria imposta por seu antecessor no cargo, Nelson Barbosa, 

que teve pouco tempo para mostrar suas propostas num governo encurralado pelo 
processo de impeachment. "A velocidade do ministro é outra", resume um dos seus 

auxiliares mais próximos, que vê na descentralização uma marca da sua atuação. 
 
O assessor conta que, em meio à pressão por medidas nos primeiros 30 dias de 

governo, sua resposta foi sempre a mesma: "E ficar ansioso resolve?" O sangue-frio 
nos primeiros dias ajudou. 

 
Na área técnica da Fazenda, que teve de lidar com três ministros em menos de um 
ano, Meirelles ainda está sendo testado.  

 
Não houve grandes surpresas, no entanto, quando o ministro não titubeou em 

substituir, menos de um mês depois de assumir o cargo, o seu secretário executivo 
Tarcísio Godoy por diferenças de temperamento. É o "jeitão" Meirelles, afirmam 
 

ONS quer participação no lucro para diretores 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável por gerenciar o 
abastecimento de energia no Brasil, entrou em uma queda de braço com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para garantir a possibilidade de que seus 
diretores recebam Participação nos Lucros e Resultados (PLR).  

 
Para conseguir o benefício, o ONS quer mudar seu próprio estatuto, que proíbe 

distribuição de 'lucros, bonificações, vantagens pecuniárias e assemelhados a seus 
associados e administradores, sob nenhum pretexto, forma ou título'. 
 

A Aneel exige, para aprovar a medida, que a remuneração seja paga por meio da 
contribuição das empresas do setor elétrico associadas a ONS e não pelo consumidor. 

Também pede a alteração do estatuto.  
 
O orçamento do ONS, que neste ano é de R$ 612 milhões, tem 97% de seus recursos 

bancados pelo consumidor de energia, em sua conta de luz. Apenas 3% vêm das 
empresas do setor que ele gerencia. A maior despesa, de R$ 569 milhões, são "itens 

operacionais", que inclui a folha de pagamento. 
 
O ONS é uma associação civil fins lucrativos, mas paga a seus funcionários uma 

bonificação chamada de "performance operacional", que depende do cumprimento de 
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metas. Atualmente, o órgão tem 778 empregados, e a bonificação varia entre 1,5 a 2 
salários. O valor da remuneração não é público. 
 

Em março, o então diretor-geral da associação, Hermes Chipp, enviou carta à agência 
reguladora, na qual pedia que mudanças estatutárias fossem aprovadas, entre elas as 

que retiram da Aneel a possibilidade de arbitrar sobre o assunto. Chipp defendeu, na 
ocasião, que tanto a bonificação quanto as metas a serem atingidas passariam a ser 

'atribuição exclusiva do Conselho de Administração do ONS e dos membros 
associados". 
 

De acordo com a área jurídica do ONS, se os diretores passarem a receber esse bônus, 
será possível enquadrar o benefício na Lei da PLR (10.101/2000). Para que entidades 

sejam equiparadas a empresas e bonificações sejam consideradas PLR, o ONS teria de 
distribuir resultados a seus dirigentes, administradores ou empresas vinculadas. 
 

Se houver esse enquadramento, o pagamento do bônus teria direito a benefício fiscal, 
nos termos da Lei 12.832/2013, com tributação exclusiva na fonte e redução de 

encargos trabalhistas. Segundo o ONS, isso resultaria em uma redução de R$ 8,2 
milhões no orçamento do órgão neste ano, de R$ 31,7 milhões para R$ 23,5 milhões, 
já incluída a remuneração dos diretores. 

 
Essa economia, de acordo com a entidade, seria reservada para o orçamento do órgão 

em 2017. No ano passado, o ONS gastou R$ 29,5 milhões com o pagamento desse 
bônus. 
 

O atual diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata, negou que o objetivo seja pagar 
PLR aos diretores. "Não é verdade que a diretoria quer ganhar mais dinheiro. É 

simplesmente uma questão de preenchimento de requisitos legais. Se houver outra 
maneira de migrar, tudo bem", afirmou. 
 

Barata disse até não ser contra uma bonificação menor para os diretores do ONS. "Não 
sei se a lei permite, mas se puder, não tenho nada contra. Não estamos atrás da PLR. 

Essa mudança seria boa para o ONS, para os empregados e para todos os 
consumidores." 
 

A forma de financiamento dos custos do Operador Nacional do Sistema Elétrico está 
em discussão na Aneel. A área técnica da agência defende que os recursos necessários 

para o orçamento da entidade saiam da conta de luz e, a partir de 2018, passem a ser 
recolhidos exclusivamente por meio de contribuições das empresas associadas. A 
diretoria, no entanto, ainda não se decidiu sobre o caso. 

 

Ritmo da recuperação econômica do País ainda divide analistas 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 
 

As medidas colocadas em curso pela nova equipe econômica, que está prestes a 
completar um mês no comando, ainda não foram capazes de unificar a opinião de 
economistas em torno da recuperação da economia brasileira. Há quem veja os 

primeiros sinais dados pelo governo do presidente em exercício Michel Temer com 
otimismo e há quem ainda não enxergue elementos para uma retomada rápida. 

 
A pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV) e coordenadora do boletim que traz as principais projeções da entidade, 

Silvia Matos, está nesse segundo grupo. Segundo ela, a retração do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2016 será de 3,5%, e pensar em recuperação consistente em 2017 é 

difícil. 
 
A economista prevê para o próximo ano um avanço tímido, de 0,5%. "Depois da 

mudança no governo, e até antes, diante da probabilidade de mudança de governo, a 
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gente teve queda de risco país e uma valorização cambial (queda do dólar)", afirma. 
"São os primeiros sinais favoráveis de uma economia começando a querer se reerguer. 
Agora, é importante tomar fôlego." 

 
Para que isso aconteça, o governo precisa conseguir aprovar projetos importantes no 

Congresso, como a PEC que impõe um limite para os gastos públicos. Ainda assim, diz 
Silvia, há eventos econômicos que dificultam uma retomada maior. 

 
Com um olhar mais otimista, o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, 
melhorou suas projeções para a economia brasileira. Ele estima um crescimento de 

2% para o ano que vem - isso, se Dilma Rousseff não voltar ao governo e se a 
Operação Lava Jato não respingar no presidente Temer.  

 
"Podemos chegar ao final de 2016, no quarto trimestre, com números começando a 
ficar positivos, apesar de eu acreditar que essa mudança é mais para o começo de 

2017", afirma. "Mas os números vão começar a ficar azuis provavelmente no quarto 
trimestre."  

 

Valor recuperado de ações antidumping em 2015 cresce 58%, diz Receita 

13/06/2016 - Fonte: Paraná Online 

 
O auditor fiscal do Centro Nacional de Gestão de Riscos Aduaneiros (Cerad) da Receita 

Federal, Paulo Roberto Ximenes Pedrosa, informou que, no ano passado, o valor 
recuperado em ações antidumping monitoradas pelo departamento somou R$ 10,984 
milhões, aumento de 58% ante os R$ 6,971 milhões de 2014. 

 
Segundo ele, os valores recuperados vão para o Fundo Especial de Desenvolvimento 

e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf), que podem ser destinados 
ao ressarcimento das despesas administrativas de serviços de fiscalização aduaneira 
da Receita ou mesmo investimentos no órgão. 

 
Já a tributação recuperada totalizou R$ 33,918 milhões em 2015, avanço de 16% ante 

a cifra de R$ 29,375 bilhões de 2014, enquanto as mercadorias retidas somaram R$ 
46,813 milhões, alta de 29% na comparação com o montante de R$ 36,897 milhões 
de 2014.  

 
Os dados foram mencionados na palestra proferida por Pedrosa no 16º Seminário 

sobre Comércio Internacional, promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos de 
Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (Ibrac). 
 

Segundo ele, o Cerad quer continuar esse trabalho com um fortalecimento do diálogo 
com o setor privado e implantação de ações como sistemas de informática que 

possibilitem o controle e o gerenciamento de riscos nacional nos despachos por 
remessa postal internacional e remessa expressa; coordenação da rede de intercâmbio 

de informações para gerenciamento do risco aduaneiro no Mercosul; estruturação da 
rede de combate à pirataria no modal marítimo, entre outras. 
 

Parte do valor recuperado nas ações antidumping também é direcionado ao Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.  

 
"O montante paga parte da folha do pagamento da pasta, ou seja, é utilizada no 
custeio do ministério", informou o diretor do departamento de Defesa Comercial 

(Decom) do ministério, Marcos César Saraiva da Fonseca. O executivo participou do 
mesmo painel que o auditor da Receita Federal no evento. 
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Bancos estudam acabar com rotativo do cartão de crédito 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 

A Abecs (associação das empresas de cartões) deve apresentar nos próximos meses 

uma proposta para diminuir gradativamente o uso do rotativo do cartão de crédito e 
até extingui-lo. A linha é utilizada quando o cliente não paga o total da fatura mensal. 

 
A avaliação é que a modalidade traz mais perdas do que ganhos para as empresas. 
Além de despesas e prejuízos com a inadimplência, o produto prejudica a imagem dos 

bancos e o relacionamento com o cliente. 
 

A má fama do cartão está na taxa de juros do rotativo, de 450% ao ano, em média, o 
que leva a uma alta inadimplência, de 36%, segundo a Abecs. Já considerando todas 
as linhas de crédito para pessoa física, a taxa é de 4,3%, segundo o Banco Central. 

O crédito rotativo responde por 20% dos recursos movimentados pelos usuários de 
cartões, diz a associação. 

 
Outra opção para quem não pode pagar toda a fatura, que responde por menos de 
10% das concessões, é definir com a administradora a quantidade de parcelas em que 

o débito será quitado, com juros menores do que no rotativo, em torno de 150% ao 
ano. O patamar é próximo de uma linha de crédito pessoal, mas bem superior ao 

crédito consignado, por exemplo. 
 
Marcelo Noronha, presidente da Abecs, afirma que entre as iniciativas em estudo está 

limitar o prazo em que o cliente pode ficar no rotativo e, a partir daí, migrá-lo para 
uma linha de crédito com juro menor. 

 
A solução pode ser definitiva ou vigorar por um período de transição, depois do qual o 
produto acabaria. 

 
ESTRATÉGIA 

O mais provável é que o setor proponha três ou quatro opções que serão adotadas 
pelos bancos de acordo com a estratégia de cada um. "Você poderia eliminar o 
rotativo. É uma possibilidade em discussão", diz Noronha. 

 
As mudanças não dependeriam do governo, embora devam passar pelo crivo do Banco 

Central. "Se for num caminho que atenda ao desejo da sociedade e do setor, então 
talvez isso seja suficiente para virar essa página." 

 
Na prática, uma parte das propostas da Abecs já tem sido adotada pelos bancos, que, 
com o agravamento da crise e do desemprego, temem perder clientes. 

 
O vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil, Raul Moreira, diz que a 

ordem é não deixar ninguém pendurado por mais de 30 dias. Após 15 dias, o BB passa 
a oferecer opções com juros mais baratos. 
 

Segundo a instituição, cerca de 20% dos clientes nessa linha são pessoas de alta 
renda. Outros 60% têm linhas com taxas menores à disposição, como o consignado, 

mas desconhecem a opção ou resistem em fazer a troca. 
 
Os que realmente não têm outra opção são cerca de 20%. "Não adianta ter lei se o 

cliente tiver uma percepção errada sobre o produto", afirma Moreira. 
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Marcos Magalhães, diretor da área de cartões do Itaú Unibanco, afirma que o banco 
sempre incentivou o uso do parcelado com juros, que até supera as suas operações 
com rotativo. 

 
"Como estamos vivendo uma época de crise, a gente está sendo ainda mais incisivo 

com os clientes", diz. "A gente indica outras linhas mais baratas. A receptividade é 
altíssima." 

 
Rodrigo Cury, superintendente executivo de cartões do Santander, afirma que o banco 
incentiva os clientes a trocarem essas dívidas por produtos da linha "crédito sob 

controle". 
"O cheque especial e o rotativo são créditos emergenciais, para quando há um 

problema de dias ou de uma semana. Não deve financiar o dia a dia", completa. 
 
POR DENTRO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

O que é o rotativo do cartão? 
É uma linha de crédito pré-aprovada, contratada pelo cliente quando ele paga um valor 

abaixo do total devido no cartão de crédito. Tem taxa de juro de 450% ao ano, a mais 
cara entre todas as linhas. 
 

Por que esse crédito é tão caro? 
Quanto mais fácil pegar o empréstimo, mais caro ele vai custar. Isso porque a 

facilidade de contratação do crédito aumenta a chance de o cliente não conseguir pagar 
a dívida. Como o calote é um custo para o banco, ele cobra mais para compensar esse 
risco. 

 
O que é o parcelamento de fatura? 

Quando o consumidor percebe que não vai conseguir pagar o valor integral da fatura, 
ele pode optar por parcelar o valor devido. Nessa linha, os juros médios são de 150% 
ao ano. 

 
Parcelar a fatura é vantajoso? 

A linha é mais barata que as taxas de juros do rotativo, mas ainda é um crédito caro. 
Se o cliente está endividado no cartão, o melhor é negociar com o banco um 
empréstimo pessoal mais barato. Algumas opções são o crédito consignado ou o 

empréstimo com bem como garantia (como o imóvel ou o carro). 
 

Por que os bancos querem acabar com o rotativo? 
Eles alegam que, além do custo para o banco com a inadimplência, as altas taxas de 
juros sujam a imagem da instituição financeira. 

 
Na prática, a tendência é que o cliente que tenha aumentado muito sua dívida no 

cartão nunca volte a usar o produto. A instituição também corre o risco de perder o 
correntista para um concorrente após a experiência ruim. 

 

Montadoras e companhias de energia criam postos de carros elétricos 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

Apontados como veículos do futuro, por serem ambientalmente sustentáveis, os carros 
elétricos ganham impulso em vários países, mas ainda enfrentam limitações para se 
tornarem uma realidade no Brasil. Uma das barreiras é o alto preço -há poucos 
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modelos disponíveis no mercado, todos importados. O outro é a infraestrutura para 
abastecer esses veículos. 
 

Por falta de legislação, não há exploração comercial do abastecimento de veículos 
elétricos no país. A recarga de energia fica praticamente restrita à garagem do 

consumidor, que não tem como abastecer o carro no caminho no caso de uma viagem 
longa. 

 
Como esses veículos em geral têm autonomia na faixa de 130 km a 180 km, o uso fica 
limitado ao perímetro urbano. Especialistas afirmam que o ideal é que haja um 

eletroposto (posto de recarga de veículos elétricos) a cada 100 km. 
 

Enquanto não há regulamentação dos eletropostos, montadoras e companhias de 
energia firmam parcerias para disponibilizar pontos de recarga gratuita, paralelamente 
a projetos que visam desenvolver esse tipo de veículo no Brasil. 

 
Ricardo Guggisberg, presidente executivo da ABVE (Associação Brasileira do Veículo 

Elétrico), calcula que há no Brasil de 90 a 100 eletropostos, instalado por empresas. 
 
"Estamos tratando junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para legalizar 

a cobrança da recarga, que é um ponto importante para o desenvolvimento e 
proliferação desses postos", afirma Guggisberg. A ABVE é uma entidade voltada ao 

desenvolvimento e utilização de veículos elétricos. 
 
A Aneel abriu consulta pública para avaliar uma possível regulamentação do 

fornecimento de energia aos veículos elétricos. O prazo para envio de contribuições é 
27 de julho deste ano. 

 
INICIATIVAS 
A CPFL Energia disponibilizou cinco eletropostos públicos na região de Campinas (SP), 

onde atua. Os postos fazem parte do projeto Emotive, que prevê investimentos de R$ 
25 milhões e inclui a aquisição de veículos elétricos e a contratação de universidades 

e institutos de pesquisa para realizar estudos na área. 
 
Entre esses estudos, está a proposta de um modelo de tarifação e regulação do 

mercado de abastecimento de veículos elétricos. 
 

Segundo cálculos da companhia, o preço por km rodado da energia elétrica em uma 
recarga doméstica fica em R$ 0,12, menos da metade do gasto de um veículo a 
combustão (movido a etanol ou gasolina). 

 
O projeto trabalha com a estimativa de 5,5 milhões de veículos elétricos, ou 5,8% de 

todos os veículos no Brasil até 2030. Essa frota consumiria 860 megawatts médios, 
equivalentes a 1,4% do consumo energético brasileiro em 2030. 

 
A montadora alemã BMW possui atualmente 19 pontos de recarga gratuita de veículos 
elétricos em seis cidades brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Joinville, Rio de 

Janeiro e São Paulo). A maioria desses postos está instalada em estacionamentos de 
shopping centers e em lojas da rede de supermercados Pão de Açúcar. 

 
"A meta é expandir a rede de recarga para 60 a 70 postos no país até o fim do ano", 
explica Henrique Canto, gerente de projetos de marketing da BMW do Brasil. A 

montadora vende dois modelos no país, o BMW i3, 100% elétrico, que custa a partir 
de R$ 169,950 mil, e o BMW i8, um superesportivo híbrido (R$ 799,950 mil). 

 
NICHO DE MERCADO 
Em Curitiba, há dez eletropostos instalados em parceria entre a geradora Itaipu 

Binacional, a prefeitura e a Copel (Companhia Paranaense de Energia). 
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Itaipu possui o Programa Veículo Elétrico, que atua no desenvolvimento e pesquisa de 
veículos movidos a energia elétrica e trabalha com várias empresas parceiras. 
 

Celso Novais, coordenador brasileiro do programa, avalia que os eletropostos têm 
potencial para virar um nicho de mercado, agregando outros serviços, como acesso à 

internet e pagamento de contas. 
 

"Portugal, por exemplo, tem 10 mil postos de abastecimento de veículo elétrico com 
cartão, para que o motorista pague a recarga na conta de luz de sua casa", afirma. 
 

Ele estima que o custo para montar um eletroposto varie de R$ 20 mil a R$ 40 mil, 
mas que seria necessário um grande volume de veículos para que o negócio seja 

rentável. 
 
Esses postos seriam de carga rápida, em torno de 20 minutos, o que seria suficiente 

para mais algumas horas de viagem. Já a carga doméstica é lenta, podendo chegar a 
oito horas. 

 
Segundo Novais, à medida que o carro elétrico se popularizar, a regulação da 
comercialização da recarga surgirá naturalmente."É um grande negócio para o futuro, 

mas precisamos de investimento e apoio governamental, como acontece na China, por 
exemplo." 

 

Produção de veículo elétrico no Brasil ainda está distante, diz Anfavea 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 

 
 
 

 
 

 
A produção de carros elétricos no Brasil ainda é umarealidade distante, segundo 
Antonio Megale, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores). 
 

"Hoje, não temos um programa sustentável de produção e vendas no país. O governo, 
para estimular o uso do carro elétrico, teria que conceder subsídios para diminuir o 
preço. Ainda é uma tecnologia muito cara", afirma. 

 
Megale ressalta que, no mundo, há países com programas já consolidados para o uso 

do carro elétrico. "Por isso, acredito que em cinco ou sete anos a produção em escala 
desses veículos seja viável." 

 
De acordo com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), desde 2014 foram 
vendidos no país cerca de 200 veículos puramente elétricos. Os carros híbridos —que 

combinam motor elétrico com outro a combustão— chegam a 1.800. Todos os modelos 
são importados. 

 
Mas o preço deste tipo de carro ainda é alto, acima de R$ 100 mil. "Há a necessidade 
de reduzir o custo para o padrão nacional, de até R$ 90 mil, para que o veículo elétrico 

se torne acessível", afirma Ricardo Guggisberg, presidente executivo da ABVE. 
 

"A indústria do veículo elétrico vem crescendo rapidamente no mundo inteiro, mas 
ainda tem uma participação pequena na indústria automotiva. As exigências 
governamentais para redução da emissão de poluentes têm estimulado o 

desenvolvimento desses veículos", afirma Henrique Canto, gerente da BMW. 
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"A bateria representa cerca de 50% do valor do veículo, mas à medida que são 
desenvolvidas novas tecnologias, as baterias vão se tornando mais eficientes sem 
aumentar seu tamanho, ao mesmo tempo em que diminui o tempo de recarga", diz 

Canto. 
 

INCENTIVOS 
Sobre o incentivo governamental aos carros elétricos, o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços destaca que, em março deste ano, Brasil e Alemanha 
firmaram um acordo de cooperação técnica para aprimorar o desenvolvimento e 
implantação da chamada eletromobilidade no Brasil. 

 
A parceria prevê um projeto de cooperação técnica que terá quatro anos de duração, 

com investimentos de 5 milhões de euros do Ministério de Cooperação Internacional e 
Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ). 
 

Em outubro do ano passado, a alíquota do Imposto de Importação caiu de 35% para 
zero para carros elétricos e movidos a células de combustível (que produzem 

eletricidade por meio da reação do hidrogênio com o ar). 
 
Veículos híbridos também tiveram redução do imposto de 35% para alíquotas que 

variam de 0%, 2%, 4%, 5% e 7%. 
 

Segundo o ministério, o governo aprovou a redução do Imposto de Importação como 
forma de demonstrar o interesse em incentivar o uso de veículos mais eficientes no 
Brasil. 

 

Mercado reduz queda do PIB para 3,6% neste ano e volta a elevar inflação 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
Próxima 
A pesquisa semanal do Banco Central com economistas e instituições financeiras 

voltou a reduzir a previsão de queda da atividade econômica neste ano e a elevar a 
projeção para a inflação, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (13). 

 
Para 2016, a perspectiva para a queda do PIB (Produto Interno Bruto) foi reduzida de 
3,71% no boletim Focus anterior para 3,60% nesta sondagem. Há quatro semanas, a 

retração projetada era de 3,88%. 
 

Já em 2017 a previsão de crescimento foi elevada e passou de 0,85% para 1%. Quatro 
semanas antes, a expansão estimada era de 0,50%. 
 

As revisões ocorrem após o governo do presidente interino, Michel Temer, ter 
conseguido aprovar, na semana passada, projeto que flexibiliza gastos da União. 

A proposta de emenda à Constituição amplia a aplicação livre de 30% de todos os 
tributos federais vinculados a determinado órgão, fundo ou despesa. Esse percentual 

era de 20% até 2015. A PEC estende ainda a DRU a Estados e a municípios. 
 
PREÇOS 

O Boletim Focus também mostrou inflação mais pressionada neste ano. A estimativa 
subiu de 7,12% na semana passada para 7,19% nesta sondagem. Para 2017, a 

projeção para o IPCA (índice oficial de preços) se manteve em 5,50%, 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. 

 
Dados divulgados na semana passada voltaram a sinalizar que a inflação continua 

acelerando. O IPCA de maio foi de 0,78%, enquanto em 12 meses a taxa avançou 
para 9,32%, acima dos 9,28% do acumulado até o mês anterior. 
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Por causa do avanço da inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco Central 
optou por manter a taxa básica de juros (Selic) em 14,25% ao ano na reunião 
encerrada na quarta-feira passada (8). 

 
A reunião foi a última de Alexandre Tombini no comando do BC. Ele será substituído 

no cargo pelo economista Ilan Goldfajn, que foi aprovado na terça-feira (7) pelo 
Senado. 

 
Com a inflação demorando a ceder, os economistas consultados pelo BC elevaram a 
projeção para a Selic no fim deste ano. A projeção passou de 12,88% para 13%. Para 

2017, foi mantida em 11,25%. 
 

A estimativa para o dólar no fim deste ano foi reduzida novamente, passando de R$ 
3,68 para R$ 3,65. No próximo ano a previsão caiu de R$ 3,85 para R$ 3,81. 
 

País deve soltar investimento contratado, diz Abdib 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
 
 

 
 

 
 
 

O país tem cerca de R$ 35 bilhões de investimentos em contratos de concessão já 
assinados que poderiam ser destravados no curto prazo –R$ 15 bilhões em até seis 

meses, segundo a Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base). 
 
Com as exportações, as concessões em infraestrutura são as apostas do governo para 

impulsionar o crescimento, gerar empregos e melhorar a competitividade do Brasil. 
 

"Mais do que novas concessões, deve-se cuidar do que já existe", diz Venilton Tadini, 
presidente-executivo da entidade que representa o setor da infraestrutura. 
 

A associação listou contratos vigentes que têm dificuldades. Em parte deles, há 
relutância das agências de tomar decisões, principalmente em concessões mais 

antigas, segundo Tadini. 
 
Em um primeiro grupo de obras, que totalizam R$ 15 bilhões e podem começar até 

seis meses após a assinatura dos aditivos, há concessões rodoviárias fechadas entre 
1994 e 1998, com serviços extracontratuais. 

 
"Esses adicionais atendem demandas não previstas nos contratos originais, como 

passarelas e vias secundárias", afirma Tadini. 
 
As próprias concessionárias, que já entregaram projetos executivos e esperam 

resposta dos reguladores, fariam as obras, diz ele. 
 

Um segundo grupo, de rodovias e aeroportos licitados de 2012 a 2014, que somam 
R$ 20 bilhões e estavam no antigo PIL 1 (programa federal), têm entraves como 
licenciamento ambiental e dúvidas regulatórias, afirma. 

 
"Há ainda de destravar novas concessões com estudos prontos e potencial de 

investimento de mais R$ 24 milhões", acrescenta Tadini. 
 
MÃOS À OBRA 

Investimentos em contratos já existentes que podem ser destravados. 
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> R$ 15 bilhões em aditivos em contratos entre 1994 e 1998. Aportes adicionais em 
concessões rodoviárias podem atender demandas que não estavam previstas 

originalmente, #para ampliar capacidade de tráfego e segurança. 
 

> R$ 20 bilhões em concessões entre 2012 e 2014. Contratos de empreendimentos 
em rodovias e aeroportos enfrentam entraves variados que provocam atrasos ou 

interrupção nos aportes. 
 
> R$ 24 bilhões em lançamentos de novas concessões com estudos prontos.Estudos 

e projetos para a 2º edição do Programa de Investimento em Logística já foram 
enviados após chamamento público de empresas privadas. 

 
Associação sugere emissão de títulos lastreados em dívidas com a União 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Diante da dificuldade do governo de equacionar o quadro fiscal e a necessidade de o 

país investir em infraestrutura, a Abdib defende a securitização da dívida tributária 
parcelada com a União. Trata-se de emissão de títulos de dívida (debêntures) 
lastreados em recebíveis de fluxo financeiro desses débitos. 

 
Do total do estoque da dívida pública da União (R$ 1,5 trilhões), cerca de R$ 90 bilhões 

já estão parcelados. Descontados 67% dos repasses para Estados e municípios, 
sobram R$ 60 bilhões para a União. 
 

Aproximadamente R$ 35 bilhões são de empresas devedoras com bom rating, diz 
Venilton Tadini, presidente-executivo da Abdib. A União faria uma cessão dos fluxos 

da dívida tributária para uma securitizadora. 
 

"Os R$ 30 bilhões de debêntures subordinadas da União servirão de lastro do Fundo 
Garantidor de Infraestrutura e ou do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas", 
afirma. "O Estado simplesmente troca títulos por dinheiro imediato. Não é uma 

operação de crédito, nem de antecipação de receita do orçamento." 
 

Como forma de viabilizar a proposta de securitização, o executivo cita o projeto de lei 
no Senado (PLS 204/2016), de José Serra, atual ministro das Relações Exteriores. 
 

 
 

 
 
 

 
 



Trabalhador deve fechar empresa para receber seguro-desemprego 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

O trabalhador que não recebeu o seguro-desemprego nos últimos meses porque tinha 
uma empresa em seu nome poderá recorrer ao Ministério do Trabalho para ter o 
benefício, após fechar a companhia ou deixar a sociedade.  

 
Mas entre o agendamento do recurso, o atendimento e a análise, será preciso esperar 

pelo menos dois meses pelo dinheiro (veja no quadro ao lado o passo a passo para 
recorrer). 
 

A medida, segundo o ministério, tem o objetivo de evitar fraudes com pagamentos 
indevidos. Desde outubro, quando a pasta aumentou a restrição ao benefício, houve 

uma série de processos administrativos e ações judiciais. 
 
Os questionamentos são feitos por pessoas que estão inscritas no CNPJ (cadastro de 

pessoa jurídica), mas dizem não ter renda com a empresa. Pela via administrativa, 
esses trabalhadores tinham o recurso negado. 

 
"A lei do seguro-desemprego fala que o trabalhador demitido sem justa causa não 
pode ter renda suficiente para se manter, mas não diz que a pessoa não pode ter 

CNPJ", questiona o advogado trabalhista Willian César Prestes Machado, de Porto 
Alegre. 

 
Além de bloquear o benefício, o ministério também passou a exigir a devolução das 
parcelas já pagas. "Entendemos que os pagamentos não teriam que ser devolvidos, 

pois não cabe retroatividade à regra", afirma o defensor público federal Eduardo 
Queiroz. 

 
O químico Thiago Soares, 31, de Joinville (SC), entrou na Justiça após ter o benefício 
bloqueado. Ele teve a quinta parcela do seguro-desemprego suspensa e teria que 

devolver os valores recebidos anteriormente. Soares tem dois CNPJs em seu nome. 
 

Uma das empresas está inativa desde 2013 e na outra ele admite que havia emitido 
nota fiscal. "Nesta segunda empresa, não tinha nenhum lucro nem fiz retirada pró-

labore (remuneração pelo trabalho)", diz. 
 
Ele entrou com um mandado de segurança e conta que, por determinação judicial, a 

quinta parcela foi liberada em 20 dias e a cobrança das anteriores foi anulada. 
 

UM A UM 
A Defensoria Pública da União pede que os pedidos de seguro para quem tem CNPJ 
não sejam negados automaticamente. "Se houvesse o cruzamento de dados para 

verificar se a empresa está inativa, não haveria indeferimentos automáticos", diz 
Queiroz. 

 
O ministério diz que o cruzamento não é possível, porque todos os CNPJs aparecem 
como "ativos". Já a Receita informou que as declarações de CNPJs inativos são 
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prestadas no inicio do ano seguinte ao que a empresa ficou inativa, mas o controle 
sobre a emissão de notas fiscais é feito pelos fiscos estaduais. 
 

VEJA O QUE FAZER SE O SEU BENEFÍCIO FOR BLOQUEADO 
1 Seguro-desemprego negado 

Desde outubro do ano passado, trabalhadores demitidos sem justa causa, mas com 
CNPJ (cadastro de pessoa jurídica), têm benefício negado pelo Ministério do Trabalho. 

Isso ocorre mesmo com aqueles que não têm renda com a empresa. 
 
2 O que fazer 

É preciso fechar a empresa ou deixar a sociedade. Depois disso, emita gratuitamente 
uma certidão de baixa de inscrição no CNPJ, no site da Receita Federal. O trabalhador 

que alega ter saído do negócio ou que não recebe renda da empresa deverá apresentar 
certidão emitida pela Junta Comercial ou pelo cartório de registro civil. 
 

3 Recurso 
Entre com um recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho. Para isso, acesse 

www.mtps.gov.br e agende o atendimento em um dos postos do órgão. 
 
4 Comprove 

No dia do atendimento, leve a documentação comprovando que fechou a empresa ou 
saiu da sociedade. 

 
5 Reanálise 
O trabalhador que teve recurso indeferido pode solicitar reanálise, desde que cumpra 

a exigência do ministério. 
 

6 Justiça 
Caso o trabalhador não concorde com as regras, pode tentar entrar com uma ação na 
Justiça. Para isso, deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública da União. 

 

Das 10 maiores capitais brasileiras, 7 elevaram peso da despesa com salários 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 
Mesmo no cenário de crise e com arrecadação em queda, as prefeituras das principais 

capitais brasileiras ampliaram o percentual de gasto com pessoal entre abril de 2015 
e abril deste ano. 

 
Das 10 maiores capitais brasileiras, 7 elevaram o peso da despesa com pessoal em 
relação à receita corrente líquida. Os dados são dos relatórios de gestão fiscal do 

primeiro quadrimestre deste ano, divulgados pelas prefeituras na última semana. 
 

Segundo as prefeituras, a queda na arrecadação própria e nos repasses da União, 
aliada a reajustes, foi o principal fator. 

 
"Não há dúvida de que existe descompasso. O problema é que a despesa dá para 
controlar, mas a receita, no atual cenário, acaba imprevisível", diz Paulo Souto, 

secretário da Fazenda de Salvador. 
 

Com o crescimento nos gastos com o funcionalismo, capitais como Recife e Belém já 
chegaram ao limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso superem o limite 
prudencial ou o limite máximo, sofrerão sanções como a impossibilidade de receber 

recursos não obrigatórios do governo federal. 
 

Em nota, a Prefeitura do Recife afirma que o aumento nos gastos com pessoal é 
resultado de reajustes. E diz que, mesmo com a queda na arrecadação, o pagamento 
dos servidores continuará sendo feito sem atrasos. 
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Procurada, a Prefeitura de Belém não respondeu. 
 
Na contramão, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza conseguiram reduzir o 

percentual de gasto com pessoal. Nos três casos, o feito é resultado do incremento da 
receita corrente líquida. 

 
REAJUSTE ZERO 

O cenário de incertezas aumenta o desafio dos prefeitos de conciliar oequilíbrio das 
contas públicas com a pressão do funcionalismo por reajustes que pelo menos 
reponham a inflação. Isso em pleno ano de eleição. 

 
Parte das prefeituras, como o caso de Salvador, já acenou com a possibilidade de não 

conceder reajustes para os servidores neste ano. 
 
Os servidores fizeram greve de um mês, mas a prefeitura não cedeu. Em protesto, 

servidores decidiram fazer protestos diário durante os atos públicos e inaugurações do 
prefeito ACM Neto (DEM). 

 
No Recife, onde também houve greve, a prefeitura garantiu aumento de salário apenas 
para os funcionários com salário até R$ 1.700. 

 
Mesmo assim, o reajuste de 5% não repôs nem metade da inflação do período. 

 
Prefeituras com situação mais crítica começam a atrasar o pagamento dos salários do 
funcionalismo. É o caso de Natal, onde o prefeito Carlos Eduardo (PDT) pagou o salário 

dos servidores por etapas nos últimos meses. 
 

Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito justificou a medida alegando queda na 
arrecadação. E afirmou que 81,7% dos cerca de 22 mil servidores vão receber os 
salários dentro do mês.  

 

 

Mercado exige líder que cobra mais e atinge metas com menos recursos 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
"Eu nunca estive tão nervoso em minha vida, mas também nunca estive tão calmo em 
minha vida." 

 
A frase é atribuída ao piloto americano Chesley Sullenberger, que conseguiu fazer um 

pouso forçado no rio Hudson, em Nova York, em janeiro de 2009, após perder o 
controle dos motores. 
 

A resiliência e a pró-atividade de Sullenberger são, em suma, o que o mercado exige 
hoje de profissionais que ocupam cargos de alto escalão nas empresas. 

"Numa situação-limite, de alto risco, o líder precisa controlar as emoções e permanecer 
alinhado com sua missão e seu mais elevado propósito", diz Hilda Medeiros, 
psicoterapeuta e coach de executivos em São Paulo. 
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"Só assim ele vai conseguir conduzir o negócio para uma condição mais segura em 
meio à tormenta do mercado." 
 

A condição atual pede que os principais executivos da empresa mudem a agenda de 
prioridades e se voltem para o lado operacional. "Não adianta ficar fazendo 

planejamento estratégico de longo prazo se a equipe enfrenta dificuldades urgentes", 
afirma Eliani Prado, diretora da consultoria Vendedoria. 

 
"Outra característica demandada é o pulso firme para exigir mais resultados com 
menos recursos", diz Heloisa Helena Santa Anna, consultora em desenvolvimento de 

lideranças da empresa paulista Atitude Positiva. 
 

Frequentemente, isso significa tomar decisões difíceis. "Tive de demitir 70 funcionários 
que estavam comigo havia mais de dez anos", diz Rubens Augusto Júnior, 58, fundador 
e presidente da rede de pizzarias Patroni, com 192 unidades no país. 

 
Segundo ele, as vendas caíram 20% no segundo semestre de 2015 comparadas às de 

2014. Algumas lojas entraram no vermelho. "Passei a acompanhar o fluxo de caixa 
diariamente e os indicadores financeiros pelo menos uma vez por semana, coisa que 
eu delegava havia muito tempo." 

 
Ele se envolveu pessoalmente em renegociações com fornecedores e numa 

readaptação do cardápio. Também estruturou um formato de loja compacta, o que 
permitiu fazer caixa com a venda de novas franquias. 
 

Já o presidente da Metrofit, empresa que faz locação mensal de depósitos para 
armazenagem de itens pessoais e corporativos, mudou sua agenda de prioridades no 

início de 2015, ao notar a virada no humor de investidores e clientes. 
 
"Tínhamos três unidades planejadas para este ano. Mas cada uma demanda 

investimentos de R$ 25 milhões, captados entre investidores", diz Hans Peter Scholl, 
36. "Passei a acompanhar o diretor financeiro em todas as reuniões. Isso ajudou a 

passar mais confiança de que o negócio era promissor." O plano atrasou, mas a 
expectativa é iniciar as novas construções em 2017. 
 

Segundo Ana Claudia Reis, diretora da empresa de recrutamento Caldwell Partners, 
os executivos que conseguem recolocação agora têm capacidade híbrida: a de gerar 

resultados rápidos e, ao mesmo tempo, planejar os próximos cinco e dez anos. "Se a 
companhia tem os dois perfis dentro de casa, reorganizar funções pode resolver", 
afirma Reis. 

 
Foi esse o caso na Direct Talk, que vende a varejistas tecnologia de atendimento ao 

consumidor. Um sócio cuidava da operação (finanças, marketing e comercial) e outro, 
da melhoria do produto. O foco foi remodelado. 

 
"Meu sócio assumiu áreas operacionais que ficavam comigo, e minha agenda agora é 
na rua, visitando clientes e prospectando negócios", diz Marcelo Pugliesi, 39, diretor-

executivo da empresa. 
 

Em tecnologia, gestor de 'business intelligence' é um dos mais procurados 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

Transformar um emaranhado de dados em informações estratégicas, para ajudar 
executivos de diferentes áreas a tomar as melhores decisões. 

 
Essa é a função do gestor de inteligência de mercado, também conhecido como 
profissional de BI, do inglês "business intelligence". 
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"É um dos perfis mais requisitados dentro da área de tecnologia", afirma Diego Mariz, 
gerente-executivo da consultoria de recrutamento Michael Page. 
 

Isso porque, em tempos de competição acirrada, quem tem informações precisas 
consegue alavancar os negócios com mais facilidade. 

 
Coordenador de planejamento e inteligência de mercado da Pepsico, dona de marcas 

como Pepsi, Toddy e Ruffles, Alexandre Lourenço, 30, diz que 70% das respostas para 
as decisões da empresa estão dentro de casa. 
 

Sua função na multinacional é "esclarecer" os números coletados pela própria empresa 
–o que vende mais em determinada região e menos em outra, por exemplo. 

 
"Trabalhamos primeiro com as informações internas, mas sem deixar de acompanhar 
o mercado", diz. 

 
ESPECIALIZAÇÃO 

Lourenço entrou na Pepsico em maio, mas está há sete anos na área. Antes do novo 
emprego, atuou na inteligência de mercado da Scania, fabricante de ônibus e 
caminhões. Trabalhar em segmentos tão diferentes, afirma, não é um problema para 

a área. 
 

Formado em processos gerenciais –tecnólogo na área de administração–, Lourenço 
primeiro ingressou na área de inteligência de negócios, quando a Scania montou 
equipe, depois foi se aperfeiçoar. Em 2009 fez um curso de especialista em engenharia 

de marketing, para entender as métricas da área, e depois, em 2013, fez uma pós em 
inteligência de mercado. 

 
Não há graduação específica para inteligência de mercado. O profissional vem de 
formações distintas: administração, ciências da computação e engenharia são algumas 

delas. "É importante saber lidar com números e informações estratégicas", diz Eduardo 
Bahi, consultor de transição de carreiras da Thomas Case & Associados. 

 
Especialista de BI do site de emprego Vagas.com, Rafael Urbano, 35, estudou 
marketing e começou em inteligência de negócios durante o estágio. Foram seis anos 

em institutos de pesquisa até ingressar no Vagas, em 2012. "O setor onde trabalho 
olha todos os dados e gera indicadores para as áreas de negócio tomarem decisões", 

explica. 
 
Analistas ganham entre R$ 5.000 e R$ 10 mil. Já a remuneração de gestores pode 

passar dos R$ 15 mil. 
 

Bahi ressalta que, para ter sucesso na carreira, é importante ser detalhista e bom 
ouvinte –para entender as demandas dos clientes. 

 

Advogado tributário pode ajudar a aliviar carga de impostos das empresas 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A alta quantidade de impostos no Brasil e a contração econômica estimularam a 

procura por advogados tributaristas. 
  
Em alta, o profissional analisa tributos e impostos, garantindo que a empresa os pague 

da forma menos custosa, e, em alguns casos, consiga trazer retorno de pagamentos 
indevidos. 

 
"É uma profissão muito procurada em momentos como agora, porque, em última 
instância, gera resgate de capital", diz Mariana Horno, gerente sênior da consultoria 

de recrutamento Robert Half.  
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Segundo o gerente da recrutadora Michael Page, Tomás Jafet, as empresas estão 
procurando descobrir como reduzir despesas, uma vez que não conseguem controlar 

a diminuição da demanda vinda dos consumidores. 
 

"Num país burocrático, o advogado tributário encontra oportunidade de cortar gastos", 
afirma Jafet. 

 
Advogada tributarista há mais de 25 anos e sócia do escritório Mattos Filho, Glaucia 
Lauletta Frascino confirma a tendência. "Dos sete sócios que fizemos neste ano, três 

foram da área tributária, no setor contencioso", afirma. 
 

Segundo Heber Gomes do Sacramento, sócio do escritório Pinheiro Guimarães, 
durante o boom econômico de 2009 e 2010, muitas empresas não procuravam saber 
como estavam pagando impostos, apenas os quitavam. 

 
"A procura está grande. Os diretores ficaram interessados em tudo o que ajude a 

diminuir a carga tributária." 
 
O trabalho demanda um perfil analítico e conhecimentos de assuntos variados, como 

leis tributárias federais, estaduais e até municipais. "É um profissional bastante 
técnico, acadêmico, que precisa se atualizar com frequência", diz Horno, da consultoria 

Robert Half. 
 
A habilidade com números e contabilidade também é necessária para seguir na área. 

Sacramento, que sempre atuou nessa área, viu na especialização em finanças um 
caminho para crescer. 

 
Ele fez MBA em finanças e trabalhou numa empresa de auditoria, onde aprendeu 
contabilidade. "É um grande diferencial saber discutir com os contadores da empresa." 

 
Jafet, da Michael Page, diz que saber contabilidade permite observar, no balanço da 

empresa, onde estão os pontos de sangria de dinheiro. 
 
O domínio de línguas, principalmente do inglês, é essencial para seguir na carreira. 

"Saber outras áreas do direito, como sucessório, societário e patrimonial é um 
diferencial", diz Sacramento. 

 
Segundo Frascino, o advogado tributário é, no fundo, um grande conhecedor da 
Constituição. "Na maioria das vezes, as respostas que buscamos para os clientes estão 

na Constituição." 
 

No dia a dia do profissional, sobretudo o do que atua em escritório, é corriqueiro o 
encontro com gestores sênior e diretores da empresa, o que exige maturidade e 

habilidade de comunicação direta. Para quem trabalha na área contábil ou jurídica, a 
rotina também inclui reuniões, mas com pessoas de outras áreas da empresa. 
 

Função de gestor de desempenho é valorizada sob cenário turbulento 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 

 
A responsabilidade do gerente de gestão e performance é analisar se as áreas e os 
funcionários de uma empresa são mesmo necessários. 

 
Num cenário de retração, ter um bom profissional nesse posto significa melhores 

resultados. Quem atua na área está vendo crescer o seu mercado de trabalho. 
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"O profissional mede a perfomance de todos os nichos, da alta diretoria aos 
estagiários. Ele precisa pensar em eficiência", diz Juliano Gonçalves, gerente da 
recrutadora Randstad Brasil. 

 
Em tempos turbulentos, esses profissionais conseguem ver, com clareza, o que 

funciona e o que não funciona na empresa, e fornecer dados valiosos para cortar 
gastos. 

 
Os gestores de performance podem atuar em vários espaços dentro da empresa: 
desde a área de recursos humanos até a de finanças. 

 
"Algumas empresas deixam esse setor independente, respondendo apenas ao diretor 

financeiro ou ao presidente", afirma Ana Paula Ramos, gerente das divisões de 
finanças, jurídica e tributária da recrutadora Hays. 
 

O trabalho de Priscila Waléria Costa é focado em gestão e performance na Ambev, 
onde ocupa o cargo de gerente de recrutamento e seleção –na empresa, o setor de 

Recursos Humanos está mais ligado a gestão. 
 
Segundo ela, o ponto principal da atividade é analisar o desempenho dos funcionários, 

além de recrutar os candidatos mais alinhados com os objetivos da empresa. 
 

Os profissionais da área usam modelos estatísticos para analisar se os empregados 
trabalham dentro de um padrão, aplicando metodologias específicas. 
 

Saber quais informações passar é essencial na profissão, uma vez que todo o processo 
deve ser transparente para os trabalhadores que estão sob análise. "Isso acaba os 

motivando", diz Costa. 
 
Ramos, da Hays, afirma que a posição é estratégica para a companhia. "A pessoa tem 

a obrigatoriedade de olhar a empresa como um todo, deve ser capaz de enxergar 
processos e fluxos." 

 
Com as informações de performance, é possível realocar profissionais dentro da 
empresa e, num momento ainda mais crítico, demitir. 

 
A avaliação também pode resultar na abertura ou no fechamento de certas áreas. 

 
Segundo Gonçalves, da consultoria Randstad, por tratar de assuntos sensíveis, o 
profissional que atua na área precisa ter um perfil "frio" e "discreto". "Ele deve ser 

capaz de se expor de forma sóbria, falando com propriedade e frieza." 
 

A rotina do profissional inclui lidar com executivos da alta hierarquia da empresa, além 
de estar, de alguma forma, conectado com a área financeira. 

 
- 
GERENTE DE GESTÃO E PERFORMANCE 

SALÁRIO de R$ 6.000 a R$ 15 mil 
O QUE FAZ verifica e equaciona a performance de funcionários e de setores de uma 

empresa 
HABILIDADES afinidade com números, conhecimentos de direito tributário e 
contábil, contabilidade, boa comunicação 

FORMAÇÃO economia, contabilidade, psicologia (para quem escolhe atuar no RH), 
matemática e estatística e engenharia de produção. 

 
 
 



Brasil não entrar em mega-acordo será chance perdida, diz especialista 

13/06/2016 - Fonte: Folha de S. Paulo 
 

 
 

 
 

 
 

Para o especialista em regulação de mercados globais da Universidade Georgetown 

Michael Gadbaw, a crise enfrentada hoje pelo Brasil se assemelha ao cenário dos EUA 
após a renúncia de Richard Nixon, em 1974. 

 
"O comércio, as negociações internacionais nos ajudaram a achar um caminho para 
sair da nossa crise política", disse Gadbaw, 68, durante visita a São Paulo, sugerindo 

que esse pode ser um caminho para o Brasil. 
 

O país deveria, inclusive, aproveitar o momento, segundo o especialista, para avaliar 
suas opções diante de mega-acordos como a Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em 
inglês). Para ele, não participar de alguma forma do tratado seria uma "oportunidade 

perdida". 
 

Folha - O sr. veio ao Brasil em um momento de crise. O que esperava 
encontrar e qual sua avaliação do atual cenário? 
Michael Gadbaw - Eu tinha o receio de que essa não era uma boa hora para vir ao 

Brasil e falar de mercado.  
 

Mas o que me surpreendeu é o quanto o Brasil de 2016 se parece os EUA em 1975, 
quando nós é que estávamos em crise: o presidente [Richard] Nixon havia sofrido um 
processo de impeachment [ele depois renunciou], tínhamos escândalos políticos, 

tínhamos turbulência cambial.  
 

E o comércio, as negociações internacionais nos ajudaram a achar um caminho para 
sair da nossa crise política, mantendo o foco em como poderíamos nos relacionar com 
outros países.  

 
Isso [a crise] pode ser um catalisador, uma oportunidade para mudar e nos tornar 

mais competitivos. 
 
Essa fórmula serviria para o Brasil? 

O que ouço por aqui é que as pessoas querem que essa crise seja, como foi nos EUA 
em 75, uma oportunidade para rever como governamos e lidamos com nossos 

problemas domésticos, econômicos e políticos.  
 

Acho que é útil para o Brasil olhar a nossa experiência como um caminho possível –
não posso dizer se é o melhor caminho, isso são os brasileiros que vão julgar. 
 

O governo de Michel Temer não deixa clara sua intenção em relação a mega-
acordos como a TPP. Quais os riscos que um país como o Brasil corre ao se 

integrar à TPP? 
Se o Brasil entrar ou não, será afetado pela TPP, porque já está comercializando e 
investindo nos países da TPP. A questão é como gerenciar esses efeitos.  

 
Se você olha o volume de comércio em bens e serviços, o Brasil não tem uma grande 

participação nesses mercados como deveria tendo em vista o tamanho de sua 
economia. Então o Brasil está aproveitando menos do que poderia os benefícios de 
uma maior integração. 
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Se o Brasil permanecer de fora desses mega-acordos, há um risco de 
isolamento? 
Não é isolamento, é oportunidade perdida. O grande efeito da TPP é que haverá criação 

de comércio entre seus países e em países que estão integrados ao tratado, como a 
Europa. E, se você não faz parte, não fará parte da criação desse comércio. Além 

disso, o Brasil já vende para alguns desses mercados, no qual outro membro da TPP 
deverá ter agora melhor acesso. 

 
O novo chanceler brasileiro, José Serra, disse que o Brasil não restringirá sua 
ação aos esforços multilaterais no âmbito da OMC e investirá em comércio 

bilateral. Relações multi, pluri e bilaterais são compatíveis? 
Sim. Acho, por exemplo, que temos que trazer a TPP para dentro da OMC. É preciso 

encontrar uma forma que a TPP fortaleça a OMC, e não a enfraqueça, e que aponte 
um caminho para a integração global, o que não é fácil. 
 

Qual é o futuro da OMC? 
A OMC é muito importante, tem claramente um futuro em manter o sistema e manter 

os compromissos dos países. O Roberto Azevêdo [diretor-geral do organismo] está 
muito empenhado em fazer a OMC significativa, mas também acho que os Brics têm 
responsabilidade de mostrarem liderança na OMC. 

 
Como o sr. vê os esforços para um acordo de livre comércio entre UE e 

Mercosul? 
É totalmente natural que os países queiram trabalhar com seus vizinhos quando se 
fala de liberalização do comércio, porque são os parceiros mais óbvios. Entendo esse 

impulso [do Brasil com o Mercosul].  
 

Mas a questão é: está sendo feito progresso suficiente? O Brasil poderia ter mais 
resposta se olhasse para partes do mundo mais dinâmicas e de maior crescimento? 
Gostaria de ver o Brasil encontrar a vontade política e os recursos para se envolver 

mais com os EUA, a Europa, outros países da TPP, porque há oportunidades ali das 
quais poderia se beneficiar. 

- 
RAIO-X MICHAEL GADBAW 
CARGO 

Leciona regulação global na Universidade Georgetown 
FORMAÇÃO 

Estudou na Universidade Fordham e tem mestrado pela Fletcher School of Law and 
Diplomacy 
CARREIRA 

Trabalhou nos anos 70 no Tesouro americano. Foi vice-presidente da General Electric 
de 1990 a 2008 

 

Dieese mostra quadro ainda mais grave 

13/06/2016 - Fonte: R7 
 
Para a coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego da Região Metropolitana 

de Salvador (PED-RMS), Ana Margaret Simões, pesquisadora do Dieese, o quadro do 
desemprego na área da capital baiana, mostrado também nas pesquisas da Pnad 

Contínua, vem se agravando desde o fim de 2014, mas a situação tornou-se ainda 
mais dramática nos últimos três meses. 
 

Em abril, a PED apontou uma taxa de desemprego de 23,4% da População 
Economicamente Ativa (PEA) na região, resultado que mostra um retrocesso de uma 

década no mercado - desde julho de 2007, a taxa não alcançava essa marca.  
 
Houve um crescimento de 2,1 pontos porcentuais em apenas um mês - março 

registrou 21,3%. De acordo com os dados do PED-RMS, abril registrou 439 mil 

http://noticias.r7.com/economia/dieese-mostra-quadro-ainda-mais-grave-12062016


desempregados, 44 mil a mais do que no mês anterior. Houve um corte de 18 mil 
vagas e um crescimento da PEA de 26 mil pessoas. 
 

Os setores de comércio, reparação de veículos (com menos 10 mil postos) e da 
construção (com redução de 8 mil vagas) puxaram a oferta de empregos para baixo.  

 
O pico dos desocupados na RMS, segundo o estudo, que soma desemprego aberto, 

desemprego oculto por trabalho precário, mais o desemprego oculto por desalento, 
ocorreu em 2003 quando a medição bateu nos 30% da força de trabalho.  
 

A média atual de tempo de um desempregado procurando trabalho é de 50 semanas, 
"o que chamamos de desemprego de longa duração", explicou a pesquisadora. "Temos 

uma crise agravada por falta de investimentos, aumento dos juros e crise política", 
disse.  
 

A crise é a mesma, o desemprego, não 

13/06/2016 - Fonte: R7 

 
Dois mil e seiscentos quilômetros separam Florianópolis de Salvador. Mas a distância 
parece maior. De um lado, no Nordeste, está a cidade do desemprego. Do outro, no 

Sul, está a capital com a menor taxa de desocupação do País.  
 

"São realidades completamente distintas, com histórias de desenvolvimento 
econômico muito diferentes e que influenciam o comportamento dessas regiões em 
um momento de crise", diz Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do 

IBGE. 
 

Com uma taxa de desemprego de 15,5% no primeiro trimestre do ano, a Bahia tem 
uma massa de 1,1 milhão de pessoas à procura de trabalho, segundo dados da Pnad 
Contínua.  

 
Em Santa Catarina, com índice de 6%, 219 mil estão atrás de um emprego. Embora 

uma taxa seja mais que o dobro da outra, ambas cresceram em ritmo acelerado ao 
longo do último ano por causa da deterioração do quadro econômico do País. Nos dois 
casos, a alta foi superior a 60%. 

 
Ainda assim, a distância entre esses Estados no quesito emprego se manteve. Em 

Salvador, trabalhadores fazem fila, de madrugada, para pesquisar vagas ou pedir o 
seguro-desemprego. Enquanto em Blumenau (SC), a três horas de carro de 
Florianópolis, alguns setores têm dificuldade em encontrar candidatos. A cidade foi a 

que mais criou vagas no primeiro semestre do ano no Estado. 
 

A formação econômica de Santa Catarina ajuda a entender o que faz com que a região 
tenha uma espécie de blindagem em relação à crise. "A economia catarinense está 

desconcentrada, espalhada pelo território e distribuída em vários segmentos", diz 
Glauco José Côrte, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc).  
 

O economista Alcides Goularti Filho, professor da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (Unesc) e pesquisador da economia regional, reforça essa ideia. "Santa 

Catarina não tem uma cidade que seja a mais importante do Estado, também não tem 
um setor industrial que se destaque mais do que outros.  
 

Sua força está na diversidade." A indústria têxtil, por exemplo, concentrou-se em 
Blumenau e Brusque; a extração de carvão, no sul do Estado; a indústria madeireira, 

no Vale do Itajaí, enquanto no oeste a força é da agricultura. 
 
Na capital baiana, que, isolada, tem taxa de 17,4%, o aumento do desemprego é 

consequência do quadro de forte retração da atividade econômica no País, disse Sergio 
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Sakurai, professor da Faculdade de Economia da USP/Ribeirão Preto. Ele acredita que 
o fim de obras públicas, como a construção da Fonte Nova ou avenidas de Salvador, 
já concluídas, e a obra do metrô, ainda em andamento, podem explicar em parte a 

situação.  
 

"Mas, se fosse só por causa delas, esse efeito já deveria ter se diluído e não deveríamos 
estar observando crescimento do desemprego nos dias atuais." Para Sakurai, "a região 

parece estar em sintonia com o enfraquecimento generalizado da economia". 
 
O diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Paulo 

Balanco, concorda. Para ele, há na região uma forte aceleração no desemprego após 
um ciclo de expansão da atividade econômica.  

 
Balanco ressalta que a região historicamente tem também alta informalidade, o que 
mascara o mercado, além de uma baixa qualificação profissional, "uma herança 

perversa da escravidão". Mas alertou que a Bahia ainda sofre de "frágil acumulação 
de capital". Para ele, não há como acomodar todo o contingente trabalhador em 

Salvador, cidade marcada pelo serviço, e não pela industrialização. 
 

Empresas tentam contornar baixa produtividade nacional 

13/06/2016 - Fonte: O Estado de S. Paulo 
 

Na indústria de máquinas, idade média dos equipamentos chega a 20 anos; na 
Alemanha, fica entre 5 e 7 anos. 
 

Na realidade das empresas brasileiras, a baixa produtividade do Brasil acaba sendo 
exemplificada de diversas maneiras. Na indústria de máquinas e equipamentos, a 

idade média do parque fabril está entre 17 e 20 anos, o que torna as empresas menos 
eficientes e competitivas. Na Alemanha, umas das principais economias industriais do 
mundo, varia de 5 a 7 anos.  

 
“Como não há investimento no País, o maquinário brasileiro foi envelhecendo”, afirma 

José Velloso, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq). “Há 20 anos, praticamente não existia internet. A 
tecnologia sempre avançou de forma rápida e, depois do surgimento da internet, foi 

mais rápido ainda”, afirma. 
 

Comitê fez Vectra Work ampliar produção em 18%. 
 
Alento. Há, porém, iniciativas individuais de empresas que, de alguma forma, estão 

trazendo alento e ajudando a contornar a baixa produtividade da indústria nacional. 
A fabricante de uniformes Vectra Work, por exemplo, criou um comitê dentro da 

companhia com o objetivo de aumentar a produtividade, após notar uma queda na 
rentabilidade.  

 
As ideias viraram um plano de ação em todos os setores e hoje a empresa consegue 
produzir 18% a mais com a mesma quantidade de funcionários. “Nós conseguimos 

hoje produzir produtos de maior valor agregado”, diz Ronaldo da Silva, diretor-geral 
da companhia. 

 
Na fabricante de roupas infantis Brandili, a mudança na expedição, que passou a ser 
robotizada neste ano, e na estrutura do estoque - que passou a ser vertical - fez com 

que a empresa conseguisse elevar a produtividade. A expedição pode hoje atender 
528 pedidos simultâneos. Antes, eram 478. 

 
“Também conseguimos reduzir em 30% a quantidade de mão de obra na expedição”, 
diz Sigfrid Hornburg, gerente de logística da Brandili. 
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Todos sabemos que a economia brasileira está passando por um dos piores ciclos 
recessivos de sua história, no qual se combinam de forma perversa fatores econômicos 

e políticos, que minam a confiança de consumidores e investidores.  
 

É sabido nos manuais de economia que, quando o consumidor não consome e o 
investidor não investe, o colapso de uma economia é inexorável e como consequência 
a espiral recessiva se torna retroalimentadora e evolui em moto-contínuo.  

 
Volto sempre a afirmar que o objetivo final em qualquer economia é o crescimento 

econômico, se possível equilibrado, sustentável e robusto. E que o equilíbrio fiscal faz 
parte essencial das condições precedentes para atingir esse objetivo.  
 

No entanto “os tempos” na economia exigem muitas vezes ações conflitantes e 
simultâneas, que determinam um enorme desafio e perícia na sua condução. Promover 

um ajuste fiscal de grande magnitude em ambiente recessivo profundo, com 
arrecadação tributária em queda livre, é missão impossível.  
 

Daí resulta a necessidade imperativa em se promover simultaneamente ao ajuste fiscal 
uma retomada vigorosa do crescimento econômico. Para se romper a espiral recessiva 

e promover o crescimento econômico é necessária a introdução de um vetor externo, 
que resulte em imediata geração de renda e emprego e, consequentemente, reverta 
a tendência declinante da economia para uma direção ascendente. Nenhum outro 

vetor a esta altura é mais óbvio e imediato do que a promoção de um boom das 
exportações brasileiras de produtos manufaturados.  

 
Afinal ainda dispomos no Brasil de uma base industrial relativamente moderna e 
diversificada, mas que hoje em dia apresenta uma elevada capacidade ociosa, diante 

da retração da demanda interna.  
 

O nível de desemprego cresce vertiginosamente a cada mês e já atinge mais de 11,5% 
da mão de obra ativa no País. Sempre provoco alguns industriais amigos dizendo que 
a população brasileira é apenas 3% da população mundial e de renda per capita média. 

Portanto, em tese, num mundo globalizado, aproximadamente 97% do mercado 
consumidor para nossos produtos está lá fora, além de nossas fronteiras.  

 
Se tivermos neste momento de aguda crise recessiva um mínimo de inteligência e de 
racionalidade econômica, deveríamos utilizar os fatores de produção disponíveis em 

nossa economia para gerar um grandioso salto quantitativo e qualitativo de nossas 
exportações, que somam pouco mais de 1,1% do mercado mundial, ou seja, muito 

abaixo de nosso potencial relativo ao PIB mundial, que é de 3%. Lembrem-se que, 
para cada US$ 1 bilhão adicional de exportações de produtos manufaturados, geram-

se em média cerca de 40 mil novos empregos diretos e indiretos.  
 
Para que isso aconteça, precisaria o presidente Michel Temer definir de forma 

contundente esta prioridade de programa econômico aos seus ministros e com o 
Conselho de Ministros da Camex alinhar todas as inúmeras ações necessárias de apoio 

às exportações que estão dispersas em vários Ministérios e autarquias.  
 
Um Programa Nacional de Exportações turbinado, coordenado pela Camex, com metas 

e iniciativas bem definidas, deveria ser acompanhado com rigor cotidiano, para que as 
desvantagens competitivas de nossa indústria venham a ser gradualmente eliminadas, 

sejam elas de natureza logística, trabalhista, tributária, financeira ou de acesso a 
mercados externos.  
 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-hora-de-ajustar-e-exportar,10000056679


Instrumentos e programas já existentes como a Apex (inteligência e promoção 
comercial), o Proex (financiamento às exportações) e o Reintegra (ressarcimento de 
resíduo tributário nas cadeias produtivas exportadoras) deveriam ser reforçados, além 

de um programa já destacado pelo ministro José Serra de realizar desde já 
abrangentes negociações comerciais com os principais blocos econômicos globais, 

visando ao livre acesso de nossos produtos aos mercados externos.  
 

O efeito multiplicador de renda das exportações, por meio da reocupação da 
capacidade industrial e do reemprego da mão de obra disponível, vai gerar novo ciclo 
de crescimento da demanda doméstica, o que fará a economia e a arrecadação 

tributária voltarem a crescer e o desejado ajuste fiscal se tornar mais factível e menos 
doloroso para a população brasileira.  

 
Para um governo de transição, em busca de sua legitimidade pública e que dispõe de 
apenas dois anos e meio de mandato, é preciso começar já. Se possível, ontem.  

 
Roberto Giannetti da Fonseca* Empresário e economista, presidente da Kaduna 

Consultoria, ex-secretário executivo da Camex (2000-2002) e autor do livro "Memórias 
de um Trader" 
 


